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A
akciós számlavezetési ajánlata részére!

Az új belépõ és a jelenlegi tagjainak,

a Hitelszövetkezet a jegyzéstõl számított 2 évig átvállalja

a
és 1 évig

a

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu) vagy fiókjainkban:

Széchenyi István Hitelszövetkezet

20.000 Ft egyösszegû részjegy
lejegyzése esetén

számlavezetési díjat

bankkártya díjat

magánszemélyek

AKCIÓ

Az akciós ajánlat 2012. június 15-tõl visszavonásig érvényes.

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004

8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556

8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115

8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588

8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676

1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970

9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

4-8 személy részére

Vonyarcvashegyen

önálló nyaraló kiadó

Nyaraljon
Vonyarcon!

Érdeklõdni: 30/642-0330

Helyi kemendollári tûz-
oltók, sportolók Tõzike
Népdalkör Zala-
szentiván
Zalaszentiváni Sport Egyesület

Dormán Miklós

Lukács Attila

és
és a

együtt örült
új büszkeségének, a

felújított öltözõjének június 24-i
avatóünnepségen. Beszédében

polgármester
elmondta, hogy komplexum fel-
újítása elnökkel
egyeztetve már 2006-ban terv-
ben volt, az önkormányzat ed-
dig önerõbõl finanszírozta a
szükséges javításokat.

Sportöltözõt avattak Zalaszentivánon
Éremátadással egybekötött Szent Iván éj

A településen az öltözõ fel-
újítására pályázatok segítségé-
vel próbáltak pénzt szerezni,
idén két ízben kaptak sikeres
visszajelzést. A
vezette a
megyében ,

és Zalaszentiván mel-
lett tette le voksát, így a belsõ
felújításra kiírt pályázaton az
önkormányzat 22,5 millió forin-
tot nyert, külsõ felújításra a

ki-
írásán a sportegyesület jutott

Pintér Sándor
Belügyminisztérium

Zalaegerszeg Nagy-
kanizsa

Vi-
dékfejlesztési Minisztérium

8,3 millió forinthoz. Múlt évben
szerették volna Zalaszentivánon
rendezni a nõi csapat
NB I-es mérkõzéseit, azonban a
Magyar Labdarúgó Szövetség
akkor leminõsítette a pályát. A
vizesblokkok, belsõ szerelvé-
nyezési és burkoló munkák, fû-
téskorszerûsítés, nyílászárócse-
rék, öltözõ felújítások, tetõcse-
rék, mosókonyha kiépítés után
mára elmondható, hogy a kor-

Nagypáli

szerû létesítmény magasabb
szinten is megállja a helyét. A
régi tekepálya felszámolásával
új sportág is helyet kapott: az új
konditerem a helyi fiataloknak
és a focistáknak egyaránt jó
fizikumot adhat. A korszerû
körülmények az iskolai torna-
órák sportpályán tartását is
segítik, s az egyesület utánpót-
lásának biztosításához pedig

Korszerû létesítményt avattak.
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Fürödjön, pihenjen a megye közepén,

az

Pusztaszentlászlón,

Aqua Barbara Termálstrandon!
50 C-os kúthõ-
mérsékletû, nát-
rium-hidrogén-
karbonátos
gyógyhatású
termálvíz táp-
lálja az 1,7 hek-
táros területen
lévõ:

0

27 C-os sportmedencét (375 m )

35 C-os macimedencét (350 m )

32 C-os gyermekpancsolót (180 m )

40 C-os 3 ülõmedencét (27 m )

0 2

0 2

0 2

0 2

•

•

•

Csoportoknak kedvezmény

Szép-kártya elfogadóhely

Ingyenes fürdõzés születésnaposoknak

• Minden pénteken és

szombaton éjszakai
fürdõzés
20.30 - 24 óráig

A strand nyitva tartása: minden nap 10.00 - 19.00
További információk: 36 20/432-3333

Sportöltözõt avattak ...
fontos az iskola fennmara-
dása. elkép-
zeléseinek megfelelõen parko-
lót, a rendezvényekhez pedig
fedett színpadot szeretnének
kiépíteni.

Az ünnepségen a polgár-
mesteri köszöntõt követõen az
iskolások adtak elõ mûsort,
majd plébános
áldotta meg a felújított sport-
öltözõt. A település és a temp-
lom búcsúnapján az ünnepi
szentmisét követõen benépe-
sült a sportpálya és környéke,
ahol volt okuk örömre az oda-
látogatóknak. A gyermekek
megkapták az ilyenkor szokásos
búcsúfiát, az ifjúsági futballcsa-
pat játékosai pedig egész éves
menetelésük gyümölcseként a

Ferencz Zoltán

Sömenek István

kora esti órákban vették át a
bajnokoknak járó aranyérme-
ket. A sportpályán eközben vízi-
foci, élõcsocsó, ügyességi sport-
vetélkedõk, tûzoltó bemutató,
gyerekek kismotorfecskendõs
versenye szórakoztatta a kíván-
csiskodókat. A búcsúhoz kap-
csolódóan az IKSZT szervezésé-
ben hagyományõrzõ civilek ta-
lálkozóját is tartották, a gellén-
házi , a

és a
adta elõ mûsorát. Az esti

órákban máglyagyújtás, a bátor-
ságpróbául szolgáló tûzugrás és
szalonnasütés elõzte meg a
Szent Iván éji bált.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Vajda József Dalkör
zalabesenyõi dalkör helyi
dalkör

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A szer-
vezésében és a

támogatásával tartották
június 3-án a

település legifjabb lakosainak

helyi önkormányzat
nyugdíjas egye-

sület
Nemesapátiban

Apáti gyermeknap és zarándoklat

ünnepét, a gyermeknapot. A
fiatalok szüleikkel, nagyszüleik-
kel érkeztek a programra, így a
családok vidámságban töltötték
együtt a napot. Az udvaron ug-

ráló vár, óriáscsúszda volt a
sláger, s mellette a TÁMASZ
munkatársai és helyi ifjak festet-
tek szép álarcot a gyermekar-
cokra. A nyugdíjas egyesület
meghívásában újra „hazajött”

, mellette
és

színmûvészek adtak elõ gyerek-
mûsort. A nap ünnepeltjei zsák-
bamacskán, tombolán próbál-
hatták ki szerencséjüket, ahol
lufikkal, játékokkal, csokoládék-
kal gazdagodtak. Meglepetés-
ként a gyerekek kitölthették a
településrõl szóló kis totót, me-
lyet mindenki nagy izgalommal
vett kezébe, és elgondolkozott,
hogy mennyire ismeri faluját.

A
nyertes pályáza-

tának részeként Nemesapáti,
és

nyugdíjasai június
26-án egész napos közös zarán-
doklatra indultak

lelkipásztorral. A zalaiak
útja elsõként a

vezetett, majd

Mutyi bohóc Jurina
Beáta Kovács Zsuzsanna

Nemesapáti Nyugdíjasok
Egyesületének

Al-
sónemesapáti, Alibánfa Za-
laszentiván

Sömenek Ist-
ván

szentgotthárdi
Nagyboldogasszony plébánia-
templomba Bren-

ner János

rábatótfalui
Szent Flórián templomban

Ausztriába

reigers-
burgi várat

Güssingben Batthyány-
Strattmann László

Farkas Ferenc

pébé

1957-ben fiatalon
vértanúhalált halt áldozópap
emlékkápolnáját tekintették meg.
Szentgotthárdon a ma hivatal-
ként mûködõ egykori ciszter-
cita-kolostor festményei, mûem-
lék tárgyai jelentettek érdekes-
séget, ahol a késõbbiekben kul-
turális központot hoznak létre.
A zarándokok a

Brenner János boldoggá avatá-
sáért tartott szentmisén vettek
részt, majd Sömenek István és
családja látta vendégül szülõ-
földjén a 49 fõs csoportot. A
kirándulók átutazva
következõ állomásként a csodá-
latos panorámát nyújtó

tekintették meg,
majd

orvos em-
lékhelyén helyeztek el virág-
csokrot. A csodatévõ szemész
kezei által egykoron a nemes-
apáti gyógyult
meg, aki akkor hálából a leg-
elõkhöz vezetõ út mentén állí-
tott keresztet jótevõjének. Ta-
valy Nemesapátiban példás
összefogás eredményeként újí-
tották fel a feszületet, ahol min-
den évben adóznak a jótékony
szemész emlékének.

Vidámságban telt a gyermeknap.

A civilek a hagyományokról sem feledkeztek el.
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A ZTE-stadionban lejátszott mérkõzés jutalomjáték volt a
csapatnak.

Rurener konferencia

Az eddigi legjobb eredmény

A „Fenntartható Energia Hét”
elnevezésû program keretében
a Rurener Egyesület 9 európai
uniós országa június 18-22. kö-
zött Belgiumban tartotta soros
közgyûlését és szakmai konfe-
renciáját, bemutatókkal, vala-
mint szekcióüléssel egybekötve.

A Franciaországban bejegy-
zett egyesület alelnökeként

polgármes-
tere is részt vett az ülésen.
Ezáltal képviselve a 14 magyar-
országi települést, amelyek a
szervezet tagjai. A szakmai
program legjelentõsebb kérdé-
sei: Mit tehetnek a kis és nagy
közösségek a környezetvéde-
lem, klímavédelem tekinteté-
ben? Hogyan adhatják át egy-
más tapasztalatait, technoló-
giáit ezekben a témákban?

Megvitatásra került az egyes
tagállamok résztvevõi között az
országonkénti lehetõségek ki-
aknázása, valamint az új tech-
nológiák egymás közti transz-
fere is szóba került. A nemzet-
közi értekezlet résztvevõi meg-
tekintettek egy állattartó telepen
mûködõ biogáz erõmûvet is.

A
NB I-es nõi labdarúgó-

csapata az eddigi legjobb ered-
ményét érte el: az ország 5.
legjobb együtteseként fémjelzi
a sportegyesület mûködését.
Köszönhetõ ez a csapat tagjai-
nak, vezetésének és menedzs-
mentjének.

2012. június 2-án a zalaeger-
szegi stadionban gyõztes NB I-
es mérkõzést láthatott a közön-
ség, amelyet a lányok vívtak az

csapata ellen, 2-0-ás
sikerrel.

Jövõre vonatkozó célkitûzé-
sük az, hogy ezt az eredményt
továbbra is megtartsák. A csa-

Kö-
cse Tibor, Nagypáli

PÁTER FITT-WELL Nagy-
páli

FC Femina

Nagypáli hírmorzsák
pat a következõ idõszakban
nyári edzõtáborozáson készül
az õszi bajnokságra.

Június elején
közmûvelõdés szervezõ szí-

nes programmal várta a falusi
gyermekeket, illetve az éppen
itt tartózkodó vendéggyerme-
keket is.

A színes programoknak kö-
szönhetõen a mintegy 70-80
résztvevõ jól érezte magát, hi-
szen lehetett akkumulátoros au-
tókkal közlekedni, arcfestéssel
színesíteni magukat, a lufibo-
hóc ötleteiket pillanatok alatt
figurává formálta, összemasza-
tolhatták magukat jégrémmel,
lekvárral a játékos vetélke-
dõkön.

Nagypáliban immár hagyo-
mánynak tekinthetõ a 3 napos
rendezvénysorozat, amely

elnevezéssel
jelentkezik az idei évben is.
Számos érdekes programmal
várja vendégeit 2012. augusztus
10-12. között.

A résztvevõk között szere-
pelni fog a világhírû

,

Jelenleg is folyik a prog-
ramok véglegesítése és még sok
más szórakoztató és szakmai
program elõkészítése is zajlik.

A korábbi lá-
togatás során érkezett felkérés-
nek eleget téve (amely a mint-
egy 175 éves templom felújítá-
sára vonatkozott) június elején
Nagypáli polgármesterének ve-
zetésével 5 fõs csoport indult a

Gyermeknap rekordszámú
érdeklõdõvel

Napkorona Fesztivál

Segítség Szászcsávásnak

Farkas Ferenc-
né

Nap-
korona Fesztivál

Szászcsá-
vási cigányzenekar Nótár Mary,
Bunyós Pityu, Majka, Ocho
Macho koncert, Magna Cum
Laude.

szászcsávási

több mint 800 km-re lévõ te-
lepülésre, hogy közremûködje-
nek a belsõ felújítási munká-
latokban.

A csoport tagjai

(mint építõiparban jártas
szakemberek), Köcse Tibor,
Nagypáli polgármestere és

alpolgármester az anya-
gok beszerzésében és a szak-
emberek kiszolgálásában tud-
tak közremûködni.

Az elvégzett munkákért és a
hozzáadott anyagokért a falu
vezetése és a református egy-
házközség társadalmi és vallási
vezetõje köszönetét fejezte ki.

Számos civil és szakmai
szervezet részvételével környe-
zetvédelmi képzéssorozat szín-
helye volt Felsõörs. A program
egyik elõadójaként felkérés ér-
kezett elõadás megtartására
Best Practice (jó gyakorlatok)
témában Köcse Tibornak, Nagy-
páli polgármesterének.

A mintegy 1 órás elõadás
Nagypáli megújuló energia és
hozzá tartozó környezetvédelmi
programjáról szólt, amely a kö-
zeljövõ tervezett fejlesztéseit is
érintette.

A mintegy 5000 lakosú
szépen felújított

mûvelõdési házában június 18-
án este a helyi „Együtt gondol-
kodunk civil szervezet” elõadás-
sorozatának utolsó elõadásának
megtartására Köcse Tibort
kérték fel.

A közönség soraiban jól is-
mert szakmai személyiségek,
így Amerikából hazatért pro-
fesszorasszony, egyetemi taná-
rok voltak, akik a környezetvé-
delem elkötelezett hívei, s a
Föld megmentését tûzték ma-
guk elé.

Májusban egy delegáció járt
Nagypáliban és ezt követõen ka-

Gorza Ta-
más, Kovács Péter, Takács Zol-
tán

Pajzs
Zoltán

Biatorbágy

Nagypáliról Felsõörsön

Falufejlesztési szisztéma

pott meghívást a község polgár-
mestere, hogy a Zöld Út Fejlesz-
tési Programot mutassa be Bia-
torbágyon.

Bécsben élõ török szárma-
zású gazdasági szakemberek
folytattak tárgyalásokat Nagy-
páliban egy elképzelt vagy helyi
elképezések szerinti gazdasági
program megvalósításának ér-
dekében. A logisztikai hely meg-
tekintését követõen jelenleg ké-
szítik azt a fenntarthatósági gaz-
dasági tanulmányt, amelyet e ta-
lálkozó eredményeként és jövõ-
beni folytatásként kezelnek.

A gazdasági program részt-
vevõi a megkezdett tárgyalások-
ról pozitívan nyilatkoztak, a
tervezet Nagypálinak munka-
helyteremtési lehetõséget is je-
lenthet.

Az egyik forró júniusi nap-
nyugta környékén, kutyafutta-
tás közben az egyik polgár a
Nagypálit körülvevõ erdõ egyik
szegletében gyorsan terjedõ
avartûzet és vágástéri hulladék-
égést észlelt. Azonnal értesítet-
te a polgármestert, aki két ön-
kéntes segítségével lokalizálta a
tûzet, egyúttal hívta a Zalaeger-
szegi Tûzoltóságot.

A viharos szélben a tûz
továbbterjedése a mintegy 100
méterre lévõ lábon álló fenyõ-
erdõt is veszélyeztette. A polgár-
mester ezúton köszöni meg az
„ad hoc” létrejött helyi szer-
vezet tûzfelderítõjének,

, valamint
a tûz lokalizálásban részt-
vevõ ,

a „bevetési deszant”
tagjainak és a zalaegerszegi
tûzoltó szervezet hivatásos tag-
jainak, hogy sikerült megmen-
teni a több milliós erdõt és az
abban lévõ növény- és állat-
állományt.

Osztrák üzletemberek Nagy-
páliban

A tûz ellen

Berta-
lan Edit Katalinnak

Tóth Józsefnek Kocsis
Lajosnak,

Nagypáli segítség a szászcsávási templom felújításán.
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A
közremûködésével euró-

pai uniós forrásból újult meg
a

szám alatti volt egyházi is-
kola épülete és ez év március
óta ad helyet az

. A megújult épület-
ben községi könyvtár, színpad-
dal berendezett közösségi tér,
kisebb irodák és kiszolgálóhe-
lyiségek, valamint 25 m hosszú
fedett terasz kapott helyet. A
közel 54 millió forintos uniós
forrásból nem csak felújításra
és bõvítésre, hanem eszközök,
bútorok beszerzésére is jutott.
Az épület tárgyi- és humán in-
frastruktúrája lehetõvé teszi,
hogy az IKSZT a zalaszentiváni
társadalmi és kulturális élet
színtere és motorja legyen.

– Az épületben állandó
szolgáltatásaink (könyvtár, in-
ternethasználat, ifjúsági-, ha-

Vidékfejlesztési Miniszté-

rium

Zalaszentivánon Hunyadi

u. 2.

Integrált Kö-

zösségi és Szolgáltató Térnek

(IKSZT)

Közösségi programok az IKSZT-ben Zalaszentivánon

gyományõrzõ-, mozgáskultúra
programok és információszol-
gáltatás) mellett az elmúlt idõ-
szakban sok színes program
várta a szórakozni, kikapcso-
lódni vágyókat. A kulturális és
ismeretterjesztõ rendezvények
között anyák napján az óvodá-
sok és iskolások köszöntötték
az édesanyákat, nagymamákat.
A 7. és 8. osztályos tanulók há-
rom alkalommal érdekes és
hasznos pénzügyi alapismere-
tek elõadást hallgattak a csalá-
di élet jellemzõirõl háztartás-
ról, gazdálkodásról, pénzügyi
modellekrõl, befektetésrõl –
számolt be

, IKSZT vezetõ.
A közelmúltban a település

és a környezõ térség civil szer-
vezeteinek vezetõi, képviselõi
a civil törvénnyel kapcsolatos
elõadáson vettek részt, melyen
az érdeklõdõk további mûkö-
désükhöz fontos információk-

Dormánné Péter

Márta

hoz jutottak. Õsszel folytatják
az egészséges táplálkozásról és
a stressz kezelésrõl tartott elõ-
adássorozatot, és igyekszenek
többet törõdni a településen
élõ 18 év alatti fiatalok testi,
lelki egészségével, fejlõdésé-
vel. Számukra kikapcsolódási
lehetõségként évente több
programot szerveznek. A tele-
pülésen minden évben meg-
rendezik a gyermeknapot, ami
fontos szabadidõs rendezvény-
nyé nõtte ki magát. A május vé-
gi rendezvényen az iskola se-
gítségével zajlottak az egyéni
és csapatos vetélkedõk, verse-
nyek, arcfestés. Délután pró-
szával, palacsintával, kalács-
csal vendégelték meg a gyer-
mekeket.

– Számunkra nagyon fon-
tos ez a rendezvény, hiszen le-
hetõséget ad arra, hogy a csa-
ládi kötelékeket erõsítsük, és
egy vidám napot töltsünk el a
település gyermekeivel. Májusi
felmérésünk összegzésének
eredményeként szeptembertõl
néptánc foglalkozást és kéz-
mûves szakkör indítását ter-

vezzük. A Nemzeti Kulturális
Alaptól kapott támogatásból
gyermekirodalmi fórumot, nép-
mese napját, térségi versmon-
dó versenyt, könyvtári napo-
kat, adventi ünnepet szerve-
zünk – árulta el Dormánné Pé-
ter Márta.

Idén már a falu központi
épületében tartották az óvodai
alapítványi bált és nemrégiben
az évzárót is. Hétfõnként az
asszonyok gyógytornára, a fi-
atalabbak pedig zumbára jár-
nak. A megyei könyvtárral kö-
tött együttmûködésnek kö-
szönhetõen mindig a legújabb
könyvek, cd-k és dvd-k kölcsö-
nözhetõk ki Zalaszentivánban.
Nyáron egészségfejlesztési és
sportprogramok, augusztus-
ban meg falunapi rendezvény
valósul meg az IKSZT szerve-
zésében. A település megújult
épülete régi hiányt pótolt ki,
hiszen újjáépítésével a lakos-
ság családi rendezvényekre
veheti bérbe, és a falu kisebb
programjai is itt kapnak
helyet.

Pataki Balázs

Az egyik sikeres program a gyereknap volt.

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

Zala- Menti Turisztikai Közhasznú Egyesület
8912. Nagypáli hrsz. 030/2Tel/Fax: 92/694-680;30/3398723

A Zala- Menti Turisztika Közhasznú Egyesület és a
Göcsej Camping, Kustánszeg idén 1. alkalommal

rendezi meg hagyományõrzõ fesztiválját.

VÁRJUK a KIÁLLÍTÓK, FELLÉPÕK, ILLETVE
GOMBÓCKÉSZÍTÕK JELENTKEZÉSÉT,

2012. JÚNIUS 29-IG!

--------------Itt vágja le, és küldje vissza a Zala- Menti--------------
Turisztikai Közhasznú Egyesület

8912. Nagypáli, hrsz. 030/2. címére 2012. június 29-ig.

Vállalkozás/csoportok vásáron résztvevõ neve, címe,
telefonszáma:……………………………………...…………………………………
.………………………….................................................................................
Bemutatni kívánt tevékenység:…….................…………….............

Igényelt terület nagysága: …....………m

Árusítani kíván-e: IGEN / NEM

A vásár ideje alatt valamely termékére hirdet-e akciót:
IGEN / NEM, ha igen, mi az akció:….……………..........…………....
................................................................................................................

VISSZAKÜLDENDÕ: Zala-Menti Turisztikai Közhasznú
Egyesület 8912. Nagypáli, hrsz. 030/2 2012. július 16-ig.

Dátum:…………...........………… Aláírás:…………………………………

................................................................................................
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Az elmúlt években némi-
képp visszaesett a szõlõhegyet,
birtokot gondozók száma, azon-
ban így is sokan használják a
domboldalra felvezetõ utakat,
horhosokat. Az elmúlt hetek-
ben fejezõdött be

az egyik szõlõhegyre ve-
zetõ felújítása.
A munkálatok mellett a régi
kemencés, vagy más nevén
Szihácsmáni forrás-kutat is fel-
újították, mely korszerû szi-
vattyút kapott.

– Az új kutat ezután az év
minden szakában lehet hasz-
nálni. Szépen kérném a lakos-
ságot és az erre kirándulókat,
hogy a több száz éves forrást
tartsák tiszteletben és tiszta-
ságban, így az késõbb is meg-
felelõ körülmények között vár-
ja majd õket. Az itteni ingat-
lantulajdonosoknak, erre túrá-
zóknak nagy érték ez az út.
Ezért fontos az állagmegóvása,
mert nem egy évre készült,
szeretnénk, ha mindenki vi-
gyázna rá – hívta fel a figyelmet
Deák István polgármester.

Pethõhe-
nyén

Szihácsmáni út

„A víz és az út óriási érték”
Hegyi felújítások Pethõhenyén

A hegyi utakon több te-
hergépjármû közlekedik, me-
lyek esetében mérlegelni kell,
hogy azok a burkolat rongálása
nélkül is fel tudnak-e kapasz-
kodni az emelkedõn. Tapaszta-
latok alapján sokan sajnos nem
a megfelelõ sebességi foko-
zatot választják, mikor elindul-
nak felfelé a lejtõn. A vízelve-
zetõ árkok szintén fontos ele-
mei az utaknak, melyek tisztán
tartásáért, a bennük elfolyó víz
kiszivárgásának megakadályo-
zásáért sokat tehet az arra járó.
Az önkormányzat folytatja az
útépítést, a hegyi közkutakat
mindenütt szeretnék megfe-
lelõ állapotban tudni.

– A víz napjainkra óriási ér-
ték lett. Következõ feladat a
csillaghegyi feljáró és kútjának
felújítása lesz. Nehezebb a
kutat helyreállítani, mint bete-
metni, de „többet hoz” a kút,
ha elõdeink útját követve fenn-
tartjuk és felújítjuk. A magán-
területen levõ elhanyagolt, om-
ladozó kutakkal nem tudunk
mást kezdeni, mint bejelentés

után felszólítjuk tulajdonosu-
kat annak biztonságossá téte-
lére – említette meg a polgár-
mester.

A szihácsmáni vízforrás
rendbetételén kútásó szakem-
ber és falubéli vállalkozás egy-

aránt dolgozott, a munkákból
a pethõhenyei közmunkások is
kivették részüket.

A település falunapját a
hagyományoknak megfelelõen
idén is augusztus 20-án tartják.

Pataki Balázs

Jó szolgálatot tesz az új kút.
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Júliusban az
több

éves hagyománynak megfele-
lõen megrendezi a kétnapos
játszónapokat. Ez július 30-31-
én, a hónap utolsó hétfõjén és
keddjén lesz.

– Ezen a két napon teljes
ellátást kapnak a gyerekek és a
faluházban és környékén ját-
szanak, természetesen felügye-
lettel. Lesznek kinti labdajáté-
kok, ügyességi játékok, bent
többek között társasjátékokat,
filmvetítést szervezünk, vala-
mint rövid kirándulást teszünk
a faluban –

Alibánfa Fejlõ-
déséért Közalapítvány

Kósáné Németh

Kétnapos gyermekprogram Alibánfán

Klára

pébé

, a szervezõ alapítvány
elnöke.

Az elmúlt években rendre
nagy sikere volt ezeknek a já-
tékos napoknak, ezért a szülõk
június végén megkapják az ér-
tesítéseket, hogy július 15-ig je-
lezzék gyermekeik részvételét
a programokon. A szervezõk
szeretettel várnak minden
gyermeket, és elõre is köszö-
nik a ráérõ szülõk, nagyszülõk
segítségét. A településhez kap-
csolódó információ, hogy Ali-
bánfán az idei falunapot au-
gusztus 4-én, szombaton tartják.

A labda idén nyáron is elõkerül majd.

Április 30-án az erõskezû
férfiak az erdõre indul-kispáli

Májusfa kitáncolós gyermeknap Kispáliban
Tanulságos baleseti szimuláció a faluban

tak, hogy idén is kiválasszák a
falu májusfájaként pompázó,

ezúttal 26 méteres fenyõtör-
zset, melyet a kérgezés, elõké-
szítés után szokásos helyén, a
sportpályánál állítottak fel. A fa
díszítése már az asszonyok és a
gyerekek feladata volt, akik nem-
zeti szalaggal díszített koszorú-
val, színes szalagokkal, pezsgõ-
vel látták el a májusi jelképet.

A településen a májusfa ki-
táncolását hagyományosan a
gyermeknaphoz közeli idõ-
pontban tartják. Erre a kettõs
ünnepre idén június 9-én im-
máron tizenkettedik alkalom-
mal gyûlt össze a falu apraja-
nagyja. A gyerekek egy nyer-
tes pályázatnak köszönhetõen
ugráló várban, elektromos
autókkal szórakoztak, s idén is
élményszámba ment a zala-
egerszegi veterán autósok ér-
kezése. A katasztrófavédelem,
a mentõszolgálat és a rendõr-
ség egy közös baleseti szi-
mulációval készült, melyben
egy kerékpáros gázolást mu-
tattak be.

– A lakosságot is érdekelte,
hogy egy ilyen baleset esetén
mit kell tenni. Az esetet bemu-
tató szervek képviselõi el-
mondták, hogy az egyes esete-
ket hogyan lehet megelõzni, és
mikor mit kell tenni, kinek kell
elõször szólni. Nem minden-
napi esemény volt ez a bemu-
tató a település életében, hogy
egymás után szirénázó autók
érkeznek ide – összegezte

polgármester a
látottakat.

Az esõtõl sem mentes vi-
dám napon a gyerekeket sport-
programok, lovaglás, játszóház
várta, s az önkormányzat ajándé-
kai mellett a tombolasorsolá-
son is izgultak a további nyere-
ményekért. A helyi vadásztár-
saság által felajánlott húsból ké-
szült vadpörköltet idén is so-
kan dicsérték, s a nap végén ha-
gyományosan tábortûzre készül-
tek a helyiek, mely mellett a má-
jusfa sem maradt kitáncolatlanul.

Fran-
kovics András

Pataki Balázs

Látványos bemutatót láttak a helyiek. Az ugráló várnak most is sikere volt.
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállításHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.
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Fõzni jó!

Andrásnak az otthona
már kezdett egy öreg autóra
hasonlítani. Egyre gyakrab-
ban ment tönkre valami.
Már nem volt olyan szép, itt-
ott megkopott az elmúlt
évek alatt. De ami legjob-
ban zavarta, hiányoztak
azok a modern megoldások,
amitõl jobban érezte volna
magát. Ezért eldöntötte, ez
így nem mehet tovább. Itt
az ideje, hogy belevágjon a
lakásfelújításba. Ez azonban
nem olyan egyszerû.

Eltelt egy év, a felesége
is egyre türelmetlenebb lett.
Már a barátaik elõtt is szóvá
tette a felújítás elmaradását.
Ilyenkor András mindig el-
mondta: – ha csak festésre
és bútorcserére lenne szük-
ségünk, már régen készen
lenne. De én ennél többet
akarok! Ha már nekiállunk,
akkor hozzunk ki többet az
otthonunkból. És sorolni
kezdte, hol és min akar vál-
toztatni. Ilyenkor a barátai
döbbenten néztek rá:

– Szerinted hogyan le-
het megoldani? Azt nem tu-
dom – válaszolta. De egy jó
szakember biztos megtalálja
rá a megoldást. Ezért felhí-
vott. A helyszíni felmérés
során láttam, hogy a feladat
nem egyszerû, de nem re-
ménytelen. Minden szaktu-
dásunkat bevetettük azért,
hogy András vágyai telje-
süljenek.

Elkészítettük a 3D-s lát-
ványterveket, a költségve-
tést, a munkák ütemezését.
Újra találkoztunk. Átbeszél-
tünk minden részletet a
gyártás és a beszerelés elõtt.
András és felesége elégedett
volt a tervekkel.

– Hát megmondom õszin-
tén, nem volt egyszerû a ter-
veket összehozni.

– Tudjuk, ezért hívtuk
magát …

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Ezért hívtuk magát…

Hosszú évek elõkészítõ
munkája után eljutott oda az

, hogy az
építési, kivitelezési engedé-
lyek elkészültével elindulhas-
son az épületnek és környé-
kének felújítása. A várprojekt
részeként építkezési, eszköz-
beszerzési, park- és parkoló
építési program zajlik majd. Az
elmúlt hónapokban lezajlott
az építkezésre kiírt nyílt köz-
beszerzési eljárás, mely a vár-
kastély külsõ és belsõ építé-
szetére terjedt ki. A nettó 300
milliót felölelõ felújításra a
kivitelezõk már év elején pá-
lyázhattak volna, azonban a
közbeszerzési elõírások meg-
változásával a már készen lévõ
tervezetet kellett az új rendel-
kezéshez igazítani. Februártól
várták a pályázók jelentkezé-
sét, akiknek megfelelõ tõkével,
mûemlék jellegû építészeti refe-
renciákkal kellett rendelkezni.

– Az értékelésnél fontos
szempont volt, hogy a leendõ
kivitelezõ az általunk kitûzött
pénzkereten és a befejezési
határidõn belül végezze el a
munkát. A Budapestrõl, Tapol-
cáról és Zalaegerszegrõl jelent-
kezett három cég között sem
árban, sem kivitelezési idõben
nem volt jelentõs eltérés. A
bírálást követõen szakértõként
a Közbeszerzési Felügyeleti
Fõosztály ellenõrizte az egész
folyamatot, a végsõ sorrendrõl
pedig a Közbeszerzési Tanács
döntött. A gyõztes ZÁÉV Zrt.-
vel június 13-án írtuk alá a ki-
vitelezési szerzõdést, akikre
építészeti, gépészeti, liftszere-
lési munkák várnak. A kivite-
lezési munkák komoly logisz-
tikai feladatokat adnak majd, a

Egervári Várkastély

Kezdõdhet a felújítás Egerváron

Június 13-án megköttetett a kivitelezõvel a megállapodás.

mûszaki ellenõrzésre kiírt pá-
lyázaton a Zalaber Kft. nyerte
el a munkát. A pályázatokra so-
kan jelentkeztek, de mégis sike-
rült a környékbeli vállalkozáso-
kat megfogni, akik ha már Za-
lában adóznak, akkor itt is dol-
gozhatnak – tájékoztatott

, Egervár polgármestere.
A vár felújítása gyors lép-

tekben zajlik majd, így õsszel
már új fényében díszeleg Eger-
vár mûemlékvédelem alatt álló
épülete. A beázások megszün-
tetése céljából nyáron teljes
tetõcsere, bádogozási munkák
folynak, az épület villamossági,
épületgépészeti és fûtési mód-
ja egyaránt megújul. Az épü-
letet padlón át és fali radiáto-
rokkal egyaránt fûtik majd, s a
korszerû talajszondás techni-
kában gáz helyett villanyt hasz-
nálnak majd. Az épületbe lég-
technikát is beépítenek, a lift-
rendszer beépítése után már a
mozgássérültek is könnyedén
látogathatják az emeleti ter-
mekben elhelyezett kiállításo-
kat, tárlatokat. A felújítás alatt
a mûemlék épület falain ré-
gészeti feltárásokat kell végez-
ni, melybõl a külsõ vizsgálódás
majd a vár állványozása után
történik meg.

A várkastély és környéke a
NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0014 szá-
mú MINDENNAPI ÉLET A KÉ-
SÕRENESZÁNSZ VÁRKASTÉ-
LYOKBAN” Élményturisztikai,
színházi, kulturális, oktatási és

Szijár-
tó József

látogatóközpont az egervári
Nádasdy-Széchenyi-várkas-
télyban címû, önkormányzati
projekt által újul meg. A mun-
kák tervezett összköltsége több
mint 590 millió forint, mely-
hez közel 500 millió forintot
adott a nyertes beadvány, ön-
részként pedig nagyjából 100
millió forintot kell hozzátenni.
Természetesen felmerül a kér-
dés, hogy mibõl sikerül(t) az
önerõt biztosítani?

– Sokat dolgoztunk ennek
a kérdésnek a megoldásán.
Találtunk egy kedvezõ kama-
tozású hitelt, melyet csak azért
vállaltunk be, mert szerzõdést
kötöttünk egy üzemeltetõvel.
Tavaly nekiláttunk, hogy üze-
meltetõt keressünk, akinek a
bérleti díjából visszafizetjük a
hiteltörlesztést. A pályázaton
nyertes a Németh-Gotthárd Jó-
zsef vezette Várkastély A & J
Kft. lett, akik pontosan any-
nyiért bérlik majd az épületet,
amit nekünk fizetnünk kell. A
felújítás második lépcsõjében
az üzemeltetõ kft. a kastély
szálloda, majd étterem részét
is fejleszti, s a színházi elõ-
adások szervezése ugyancsak
az õ feladatuk lesz – árulta el
Szijártó József polgármester.

Fontos cél, hogy az élmény-
turisztikai-, színházi-, kulturá-
lis-, oktatási- és látogatóköz-
pontként mûködõ egervári Ná-
dasdy-Széchenyi-várkastély a
XXI. század embere számára a
„nyugalom szigete” legyen, a
látogató mind vizuálisan, mind
atmoszférája szempontjából
egy olyan világba érkezzen,
amely eltér a hétköznapokban
megszokottól. Közösségi tér-
ként a kulturált pihenést, az
ismeretszerzést, valamint a
szabadidõ minõségi eltöltését
kívánják szolgáltatásként nyúj-
tani. A késõ reneszánsz tema-
tikájú fejlesztési tervezetben
látogatóközpont, múzeum, ké-
sõ reneszánsz játszóház, ván-
dorkiállítások, lovasbemuta-
tók, állatsimogató, ajándék-
bolt, kávézó, étterem egyaránt
megtalálható lesz, s az 1974
óta mûködõ „Egervári Esték” is
szélesebb kínálattal várja majd
közönségét.

Pataki Balázs
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Hozzávalók

Elkészítés

: 1 kg pulyka-
mellfilé vagy kicsontozott
pulyka felsõcomb, 2 nagyobb
fej vöröshagyma, néhány ge-
rezd fokhagyma, 3-4 zöldpap-
rika, 2-4 paradicsom, 50 dkg
zöldborsó (friss vagy fagyasz-
tott), só, bors, morzsolt ma-
joránna, morzsolt kakukkfû,
õrölt kömény, tört pirospap-
rika, 2-3 babérlevél, 1 dl olaj
vagy egy csapott evõkanálnyi
sertészsír, kevés tejföl, rizs,
petrezselyem.

: A pulykahúst
leöblítem, majd felkockázom.
A zöldségféléket (vöröshagy-
ma, fokhagyma, zöldpaprika,
paradicsom) felaprítom. A zsi-
radékot felhevítem, s elõször
a kockára vágott pulykahúst,
a felaprított vöröshagymával
fedõ alatt, kevergetés mellett
párolom. Majd hozzáadom az
apró kockára vágott zöldség-
féléket (fokhagyma, zöldpap-
rika, paradicsom), a zöldbor-

sót kivéve. Hozzáadom a fû-
szereket (morzsolt majorán-
nát, morzsolt kakukkfüvet,
õrölt köményt, ízlés szerint a
sót, borsot, a tört pirospap-
rikát és a babérleveleket), és
ezekkel együtt fedõ alatt félig
puhára párolom. Ezután adom
hozzá a zöldborsót, és telje-
sen készre fõzöm. A végén a
babérleveleket kiszedem. Ha
kevés tejföllel megöntözöm,
még finomabb lesz. Párolt rizst
adok hozzá, és fodros petre-
zselyemlevélkékkel díszítem.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Zöldséges pulykaragu
Kemendolláron

Koronczi László

minden év-
ben a térségi rendezvényekhez
igazodva május utolsó vasár-
napját követõen tartják meg a
helyi gyermekek egyik legked-
veltebb programját, a gyer-
meknapot. Idén június 2-án
délután gyûltek össze a fiata-
lok, hogy a számukra szerve-
zett programokon játszanak,
versenyezzenek, barátkozzanak.

– Most, hogy mindjárt vége
az iskolának, úgy gondoltuk,
hogy egy játékos versenyekbõl
álló vidám napot szervezünk
nektek. 20 állomáson kell meg-
küzdenetek, hogy eldõljön a
verseny. Öt csapatot kell ala-
kítani, aztán Erzsi néni ismer-
teti a versenyfeladatokat, de a
végén mindenki nyerni fog va-
lamit – köszöntötte a résztve-
võket polgár-
mester.

A rendezvényre közel 50
gyerek jött el, közülük öt csa-
patkapitány kiválasztása után
sorsolással döntöttek, hogy ki

A végén mindenki nyertes lett
Vidám gyereknap Kemendolláron

kivel alkot csoportot. A csapat-
név választás után a gyerekek-
nek közös csatakiáltást kellett
írniuk, melyet aztán minden
állomáson el kellett szavalniuk.
14 állomást a csapatok külön-
külön teljesítettek, s egyes fe-
ladatoknál pedig többen ösz-
szegyûlve húztak kötelet, fociz-
tak vagy rajzoltak. A gyerekek
az egyes feladványoknál élére
állított anyacsavar tornyok,
spagetti szálra fûzött penne
tészták, üres dióhéjak, kiszíne-
zett aszfalt, egymásra akasztott
vállfák, magasodó kukoricatu-
sa várak, asztalra rúgott csiz-
mák, lufilevegõ által „leigázott”
pohársor után kapták a pon-
tokat.

– A feladatokat az önkor-
mányzat dolgozói állították
össze, az állomásokon szülõk,
fiatalok és idõsebbek segítet-
tek a feladatok levezetésében.
A játékosoknak a hagyomá-
nyos versenyszámok mellett a
népszerû 1 perc és nyersz! te-

levíziós vetélkedõbõl váloga-
tott feladatsorral is meg kellett
birkózniuk. Valamennyi játé-
kot élvezték, nehéz kedvencet
kiemelni, de különösen sike-
res volt a kötélhúzás, a zsákban
futás, a popsi ping-pong, az
unod a banánt? és a tészta-
nyárs játék – árulta el

szervezõ.
A kisebb gyerekek papír-

sárkány, tésztalánc és krepp
papíros rózsa készítésével mu-
tatták meg, hogy mennyire
ügyesek, aztán lengõ teke, hul-
lahopp karika, trambulin vagy

Szabóné
Baján Erzsébet

arcfestés nyújtott nekik szóra-
kozási lehetõséget. A versen-
gés alatt az anyukák több száz
palacsintát sütöttek, a Vörös-
kereszt helyi alapszervezete
aprósüteménnyel és gyümölcs-
csel járult hozzá a gyermek-
naphoz. A csapatok versenyén
elsõ helyen a „ végzett. A
szervezõk ígéretéhez híven
minden játékos nyert: gyümöl-
csöt és édességet.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Reál”

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

A tésztanyárs játék volt az egyik legnépszerûbb.
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Jézus Szíve tiszteletére
emelték a

, melynek oltárszentelé-
sét 1915. június 13-án

esperes-apát-plébános
végezte. Jézus Szíve ünnepét,
a pünkösd utáni 2. vasárna-
pon (Úrnap nyolcadát követõ
péntek) tartja a magyar kato-
likus egyház; ez az egyházi év
utolsó változó ünnepe. A vöc-
köndiek, több mint három
évszázada ezen ünnepen
tartják nyilvános búcsújukat,
s talán szeretetüknek köszön-
hetõ, hogy e kis zalai falu a
csend, a nyugalom és a béke
szigete maradt…

Az idei szentmisén
lelkipásztor ar-

ról beszélt, hogy nyolcszáz-
tíz éve , egy
nemesi ház udvarába belé-
pett egy fiúcska. Mezítláb,
szakadt nadrágban, rongyos
tarisznyával a vállán állt meg
az udvar közepén. Körbe-
nézett. Nem látott senkit.
Ekkor hirtelen, egy hét év
körüli fiú, lépett
hozzá.

vöcköndi kápol-

nát

Vajda

János

Söme-

nek István

Lisszabonban

Fernando

Tarisznyába tették a szívûket Vöcköndön
– Látom, koldus vagy… -

szólította meg az idegen
gyermeket. – Várj, szólok
édesanyámnak! Vágjon neked
egy igen nagy karéjjal az asz-
talon lévõ kenyérbõl…

– Nem, nem kell! Ne
fáradj! Nem vagyok éhes!

– Hát, akkor mi van a
tarisznyádban?

– Jer közelebb, és nézd
meg magad! – hívta magához
Fernandot.

A rongyos tarisznya telve
volt emberi szívekkel. Szere-
tõ, dobogó szívekkel. – Én az
emberi szívek koldusa, Jézus
vagyok – szólt az idegen fiú,
és abban a pillanatban eltûnt.

Fernando, 36 évesen Pa-
dovában hunyt el, de ekkor
már az nevet viselte.

S, hogy miért ilyen szeretõ-
lelkûek a vöcköndiek? Miért
lehet tisztán hallani oly' messzi-
rõl a kakukk hangját? A válasz
egyszerû, a szívük ott van ab-
ban a rongyos tarisznyában,
és errõl emlékeznek meg õk
minden esztendõben, a temp-
lom nyilvános búcsúnapján…

Antal

Virágdíszbe öltözött
június 10-én, az abla-

kokba gyertyák, virágok kerül-
tek. Kora reggel szorgos-dol-
gos kezek állították, építették a
négy sátor-oltárt. (Az elsõ ada-
tok magyarországi megünnep-
lésérõl 1292-bõl valók.) Dél-
elõtt, szentmisével kezdõdött
az Eukarisztia ünneplése, ezt
követõen egészen a Kanta-kú-
tig kísérték az Oltáriszentsé-
get, amely elõtt virágszirmokat
szórtak a legkisebbek.

A négy sátor-oltárnál az
evangélium felolvasását köve-
tõen áldásban részesültek a je-
lenlévõk, s távollévõ szeret-
teik. Az ünnepi körmenet a „Te

Ne-
mesapáti

Ünnepi körmenet

A Jobbik zalaszentiváni cso-
portjának kezdeményezésére a
közelmúltban kettõskeresztet
emeltek a faluban, melynek
avatóünnepségét június 2-án
tartották. Az eseményen

, a párt szentgotthárdi or-
szággyûlési képviselõje mon-
dott beszédet, aki méltatta a fá-
ból készült mûremek nemzeti
keresztény értékeket szimboli-
záló hatását.

– Csakis a hagyományaink
ápolásával, múltunk dicsõíté-
sével tudunk elõre jutni, a mai
esemény fontos lelki töltet,

Bana
Tibor

Kettõskereszt-avatás Zalaszentivánon
mely erõt ad, hogy a magyar-
ság keserû helyzetét átvészeljük.
Legyünk büszkék erre a kettõs-
keresztre, amely mindenkit em-
lékeztessen a magyar feltáma-
dásra, a szebb jövõre – szólt a
jelenlévõkhöz a politikus.

A trianoni évforduló elõtt
pár nappal a jelenlévõk meg-
emlékeztek a 92 éve történtek-
rõl, határon túli magyar társa-
ikról. érseki
tanácsos beszélt a kettõske-
reszt eredetérõl majd, felszen-
telte a mestermûvet.

Sömenek István

-pb-

A résztvevõk nemzeti dalainkat is elénekelték.

Corpus Christi Mysticum,
azaz Krisztus titokzatos testét,
az Oltáriszentséget ünnepelte
a katolikus egyház a pünkösdi
kettõs ünnepet követõ tizedik
napon.

Piros betûs ünnepé
pápa rendelte, s ha-

zánkban azóta is (az „újkorban”
vasárnapi napon) szentmi-
sével, és úrnapi körmenet-

IV.
Orbán

Úrnapi körmenet

tel fejezik ki tiszteletüket a
hívek.

Így volt ez
is, ahol kegyes idõjárás fo-

gadta a sátor-oltár készítõket, va-
lamint a körmenet résztvevõit.
A körmenet ideje alatt a gép-
jámûközlekedés zavartalansá-
gát a helyi körzeti megbízott
és a polgárõrség biztosította.

Zalaszentiván-
ban

H.L.

Deum-mal” és a pápai, vala-
mint a magyar himnusz közös
eléneklésével ért véget.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Véget ért a
a

2011/12-es tanév. A tanévzáró
ünnepségre

került sor, ahol
iskolaigazgató elismerõ

okleveleket és tárgyjutalmakat
adott át a legjobb tanulóknak
(felvételünkön IV.
osztályos tanuló részesül könyv-
jutalomban). Ezt követõen

érseki tanácsos
a nyolc osztály legjobb hitta-
nosait jutalmazta meg.

A tanévzáró a hang-
jaival ért véget.

Csertán Sán-
dor Általános Iskolában

Alsónemesapáti-
ban Szabó Ka-
talin

Szõke Réka

Sö-
menek István

Szózat

H.L.

Tanévzáró Alsónemesapátiban

Va s b o l d o g a s s zo ny b a n
futballcsa-

pat

önkormányzat

1987-ben alakult
, mely második évét töltöt-

te a megyei II. osztály északi
csoportjában. Az egyesület fõ
támogatója az ,
további támogatásért a tavaly
elsõ ízben meghirdetett a lát-
ványsportok támogatását meg-
célzó társasági adó pályázaton
is indultak.

– Közel 3 millió forintot
nyertünk utánpótlás nevelés-
re, személyi és tárgyi jellegû
kiadásokra. Ebbõl a pénzbõl
fedezzük a csapat edzõjének
bérét és eszközöket, mezfelsze-
relést szereztünk be, pályakör-
nyéket újítottunk. Lecseréltük
a régi labdafogó hálót, fúrat-

Sikeres sportpályázat Vasboldogasszonyban
Idén jubilálnak a focisták

A megszépült vasboldogasszonyi pálya.

12.30: Megnyitó

Köszöntõ: Mazzag Géza, Vasboldogasszony polgár-
mestere

Köszöntõ: Köcse Tibor, az Észak-Nyugat Zalai Kistér-
ségi Társulás elnöke

Megnyitó: Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke

Kulturális program
13.00 - 14.20-ig:

14.40 órától:

16.00 órától:

18.00 óra: Plugin rock zenekar
19.00 óra: Sztárvendég Kacor Feri

Nyitótánc: Egervári László Ált. Isk. 8. osztályosai tánca

:

– Mazsolák Majorett csoport Vasboldogasszony
– Szak Tímea
– Egervári Óvoda Nagycsoportosai
– Bad Girls I. Alibánfa
– Kiss Boglárka
– Happy Feett tánccsoport Vasboldogasszony.
– Gõsfai Picurok
– K-Pop Station Alibánfa
– Margaretas Tánccsoport Alibánfa
– Vasboldogasszonyi Picurok
– Bad Girls II. Alibánfa
– Apáti pindurok
– Dancing Group Vasboldogasszony
– Tóth Dávid trombita Vasboldogasszony
– Nagykutasi Népdalkör
– Semiramis Tánccsoport Kemendollár
– Tibike és a csajok Nemesapáti

– Lila Akác Dalkör Alibánfa
– Lakhegyi óvodások anyukáinak csoportja
– Tõzike Népdalkör Zalaszentiván
– Jázmin Tánccsoport Vasboldogasszony
– Pókaszepetki Nyugdíjasklub Õszirózsa Dalköre
– Egervári Nyugdíjas Klub
– Vasboldogasszonyi felnõtt tánccsoport
– Lakhegyi Daloskör

– Zahira Hastánccsoport
– Hóvirág Nyugdíjas Klub
– Balázs Henriett ének
– Községi Népdalkör Egyesület Vasb.
– Gõsfai Rozmaring Néptánccsoport
– Bogdán Annamária ének
– Merics Nikolett operett

:

XII. Kistérségi Ifjúsági és XVI. Kulturális Találkozó
2012. július 7. Vasboldogasszony

tunk egy kutat, a lecserélt kor-
látba szivattyúrendszert szerel-
tünk. Az egyes rácsatlakozási
pontokon lehet slaggal elvinni
a vizet az öntözõfejekig, melyek-
kel most már folyamatosan ön-
tözhetjük a pályánkat. Sokáig bi-
zonytalan volt a pályázat lebo-
nyolítása, a támogatást is csak ta-
valy év végén kaptuk meg. Az ön-
kormányzat 600 ezer forint ön-
erõvel járult hozzá a pályázat si-
keréhez – újságolta

, a
elnöke.

Az utánpótlás a felnõtt és
ifjúsági csapattól külön mûkö-
dik, így õket külön edzõ tré-
ningezi és a fiatalok utaztatá-
sát autók hiányában nehezebb
megoldani. Ezen a téren is örül-
tek a pályázat sikerének, mely-
bõl az idegenbeli mérkõzések
buszköltségeit finanszírozzák
majd. Az egyesület költségei kö-
zött jelentõs tételnek számí-
tanak a versenyengedélyek,

Laska Ist-
ván Vasboldogasszonyi La-
kóterületi Sport Club

nevezési díjak. Ezeket elõre be
kellett fizetni, melybõl késõbb
az MLSZ sikeres pályázata által
visszatérített a csapatoknak.

A csapatok idén jobban
szerepeltek mint tavaly: a fel-
nõtt együttes a 9., az ifjúságiak
a 13. helyen zártak. A második
csapat kerete õsz végére már
leszûkült, melyet télen sikerült
kibõvíteni, így a pontok java
részét tavasszal szerezték. A
pálya megszépülése már a csa-
patokat is kötelezi, hogy egy
év múlva feljebb kússzanak a
tabellán. Az egyesület a követ-
kezõ TAO-pályázatra is beadta
iratait, melybõl továbbra is a
bérezést, szerelésújítást, utaz-
tatást szeretnék finanszírozni.
Az egyesület idén ünnepli 25
éves fennállását, a jeles évfor-
dulót augusztusban szeretnék
méltóképp megünnepelni, így
várják az ehhez kapcsolódó pá-
lyázat sikerét is.

Pataki Balázs



11Észak-Nyugat Zala2012. június

Az
7. osztályos tanulói

és kísérõik a HATÁRTALANUL
program keretében közel egy
hetet töltöttek , a

vendégeként.
A diákok mozgalmas, új ismere-
tekkel és élményekkel teli ki-
rándulásáról élménybeszámoló-
juk is tanúskodik.

Izgatottan várta a hetedik
osztály az erdélyi kirándulást.
Június 3-án este indultunk Eger-
várról, és Budapestet az éjszakai
órákban pillantottuk meg. A

Egervári László Általá-
nos Iskola

Erdélyben sep-
siszentgyörgyi Mikes Kelemen
Elméleti Líceum

Határtalanul Erdélyben

Emlékezetes út volt.

hajnali órákban elértük Debre-
cent is, utána nem sokára át-
léptük a határt. Elsõ állomásunk
a „Erdély kapuja”
volt. Pár órányi buszozás után

értünk, ahol láthattuk
a híres , és
lementünk a ,
ahol érdekes, harang alakú tár-
nákat is megcsodálhattunk. Ez-
után felé vettük
az irányt, ahol a

tekintettük meg, és megko-
szorúztuk a csatában
elhunyt költõ emlékmûvét is.
Az esti órákban megérkeztünk

Királyhágó,

Tordára
Tordai-hasadékot

tordai sóbányába

Fehéregyháza
Petõfi Múzeu-

mot
segesvári

Sepsiszentgyörgyre, ahol a Mi-
kes Kelemen Elméleti Líceum-
ban elfoglaltuk a szállásunkat. A
velünk egyidõs diákok kedve-
sen fogadtak minket, és az elkö-
vetkezõ napokban rengeteg prog-
ramon vettünk részt. Sepsi-
szentgyörgyön elsõként a

tekin-
tettük meg, ahol
rézágyúját is láttuk. Városnézés
után a

vezetett az utunk, ott
lenyûgözött minket az épület
nagysága és szépsége is.

forrásvizet kóstol-
tunk, ezen a területen több
mint hatvan forrás tör fel. Majd
ellátogattunk és a

, valamint a
, mely nagyon ér-

dekes látvány volt. Az osztá-
lyunknak legjobban a csütörtö-
ki nap tetszett, ez volt a leg-
mozgalmasabb és legizgalma-
sabb nap számunkra. Elõször a

néztük meg.
Következõ állomásunk a

volt a Büdös-
hegységben. Ezért is hívják
Büdös-barlangnak, valamint a

Szé-
kely Nemzeti Múzeumot

Gábor Áron

prázsmári erõdtemp-
lomba

Tusnádon

Csíksomlyóra
Békás-szoroshoz
Gyilkos-tóhoz

Szent Anna-tavat
torjai

Büdös-barlang

barlangból szivárgó kén szaga
miatt. A Torja melletti

a
néztük meg, ez a vár az

volt, akik a le-
genda szerint bálványimádók
voltak. Egy darabig velünk uta-
zott erdélyi költõ is,
aki gyönyörû verseit osztotta
meg velünk.

Mozgalmas napunk követke-
zõ állomása
volt, ahol a

látogattuk meg.
is ellátogattunk, ahol

mezõgazdasági gépeket néz-
tünk meg, ami a fiúknak tet-
szett igazán. A mozgalmas nap
végén még egy feladat várt
ránk: a sepsiszentgyörgyi gyere-
kekkel játszottunk barátságos
foci és kosár meccseket, és nagy
örömünkre mindkét meccset
mi nyertük meg. Pénteken nagy
izgalommal indultunk haza, de
még hazafelé megálltunk

, és a határ elõtt
, ahol megemlékeztünk az

aradi vértanúkról is.

Bálvá-
nyosfürdõn Bálványos-vá-
rat
Apor-családé

Vén Árpád

Kézdivásárhely
Céhtörténeti Mú-

zeumot Cser-
nátonra

Déva
váránál Ara-
don

(Egervári László Általános
Iskola 7. osztály)

Az ígéretekhez híven a
csökkenti az ország-

gyûlési képviselõk számát a kö-
vetkezõ választási ciklustól. A
Parlament a párt javaslatára fo-
gadta el többek között a kép-
viselõk számának csökkentését,
a képviselõi összeférhetetlen-
séggel kapcsolatos javaslatokat
és a választási körzetek átraj-
zolását.

A Zala megyei 3-as számú
választókerület is komoly válto-
zások elõtt áll: 2014-tõl ugyanis
a térség is ide
tartozik, így négy, jelentõs sze-
reppel bíró város:

és
és azok vonzáskörzetében

lévõ települések alkotják majd a
választókörzetet. Érdekesség, hogy
lapunk körzetébõl is több tele-
pülés került ebbe a választó-
kerületbe.

– Pontosan 100 település
tartozik majd a 3. számú válasz-
tókörzetbe 2014-tõl – jelezte

, a 3. számú vá-
lasztókerület Fidesz-KDNP-s el-
nöke, amikor a változásokról
kérdeztük. – A szentgróti térség
természetesen nem ismeretlen
számomra, hiszen a megyei köz-
gyûlés elnökeként rengeteget
járok ide, figyelemmel követem
a térség életét. Minden szent-
gróti elõtt ismert, hogy leg-

Fi-
desz-KDNP

zalaszentgróti

Keszthely,
Hévíz, Zalakaros Zalaszent-
grót

Manninger Jenõ

Hangsúly a foglalkoztatottságon

utóbb a középiskolával kapcso-
latos polémiákkal kellett itt
megküzdenünk. Örülök, hogy a
város megtarthatja középiskolá-
ját, s ebben számíthatott és a
jövõben is számíthat a kor-
mányoldal támogatására, s tá-
mogattuk a város járásszékhely-
ként való szerepét is.

Manninger Jenõ elmondta:
Zalaszentgrót a hátrányos hely-
zetû kistérségekhez tartozik, a
munkanélküliség a leendõ vá-
lasztási körzetnek e részén a
legnagyobb, így fel kell mérni,
hogy e térségben milyen mun-

kahelyteremtési lehetõségek van-
nak, s arra is készülni kell, hogy
a 2014-tõl kezdõdõ új uniós
pályázati ciklusban még hatéko-
nyabban használják ki a lehetõ-
ségeket a körzet minden tér-
ségében.

– Az új pályázatok esetében
a hangsúly a foglalkoztatottsá-
gon kell, hogy legyen, az eddigi
látványos építkezések után most
a munkahelyteremtés és a fia-
talok megtartása kell legyen az
elsõdleges szempont. Komoly

figyelmet kell szentelni a kis-
települések helyzetének javítá-
sára, támogatni kéne a munka-
helyre való beutazást, s kiegé-
szítõként a falusi turizmus le-
hetõségeinek bõvítését, szolgál-
tatásai minõségének javítását, s
szorgalmazni kell a helyi ter-
mékek értékesítési lehetõségei-
nek javítását. Utóbbi folyamat
már elindult, ám még sok a ten-
nivaló, mert az egész értékesí-
tési láncot támogatni kell –
hangsúlyozta Manninger Jenõ.

Manninger Jenõ

A választókörzethez tartozó települések:

Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk,
Baktüttös, Balatongyörök, Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd,
Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce,
Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti, Felsõpáhok, Felsõ-
rajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Ha-
hót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár, Ke-
recseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely,
Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapor-
nak, Nagyrada, Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrá-
dó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa,
Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod, Pethõhenye, Pókaszepetk, Pö-
löske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümeg-
csehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr, Tekenye, Tilaj, Tür-
je, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindor-
nyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköves-
kút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zala-
szentiván, Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Za-
laszentmihály, Zalavár, Zalavég.
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Az újság korábbi számában
megjelent, az egervári és zala-
szentiváni iskolatársulás körüli
fenntartási bonyodalmakról szó-
ló cikkhez kapcsolódóan fogal-
maznám meg véleményem.

Az oktatási törvény szerint
május 31-ig lehetõség volt a
közintézmények átszervezésére
oly módon, hogy az hosszabb
távon biztosítsa továbbra is az
iskola fenntarthatóságát, a je-
lenlegi helyi viszonyok között.

Mintegy 1 éves múltra visz-
szatekinthetõen jómagam és
az iskola igazgatója kezdemé-
nyezte egy olyan helyi straté-
gia felállítását, amely megfelelt
volna az oktatási törvényi elõ-
írásoknak. Eszerint vagy bõví-
teni kellett volna a társulás te-
lepüléseinek létszámát, vagy
meglévõ mûködõ intézmény-
hez kellett volna csatlakozni.
Ám az is kínálkozó lehetõség,
amellyel például Zala megyé-
ben közel 30 iskola fenntartási
közössége próbálkozott, hogy
egyházi szervezettekkel kös-
sön megállapodást az intéz-
mény mûködtetésére.

Sajnálatos módon ez a hajó
már elment, köszönhetõen an-
nak az „aktivitásnak” amely kö-
rülvette e témát, hisz a fenn-
tartó önkormányzatok közül
voltak olyan települési veze-
tõk, akik még csak tiszteletü-
ket sem tették az egyeztetésen,
mások félvállról vették. Így
mindhiába volt az a törekvés,

„Ez a hajó már elment”
hogy az iskola finanszírozását
önkormányzati hozzájárulás
nélkül oldhassák meg.

Az elõzõ cikkbõl is kide-
rült, hogy az utóbbi idõben az
iskola finanszírozása némely
önkormányzat részérõl na-
gyon nehézkesen mûködött.
Nem tudták rendelkezésre bo-
csátani idõben a kötelezettsé-
geikben foglalt összeget és a
fenntartói üléseken a polgár-
mesterek nyilatkozataiból az is
kiderült, hogy teljes bizonyta-
lanság lengi körül az ügyet. Vi-
szont így nem lehet gazdasági-
lag egy több százmilliós költ-
ségvetésû intézményt hosszú
távon fenntartani.

A mintegy 10 napos idõ-
szakban lévõ lehetõséget úgy-
mond az intézmény fenntartói
vezetése nem használta ki az
iskola finanszírozhatósága és
jövõje tekintetében. A hajó ter-
mészetesen tovább ment és
kikötött a Tisza-tó melletti Sa-
rud nevû településen. A több
mint 1000 lelket számláló te-
lepülés vezetõje bölcsen dön-
tést hozott a települést érintõ
kérdésben, amelyben nem
csak az iskola, a szociális ellátó
rendszer, de az óvoda fenntar-
tását is átadta. Továbbá az egy-
házi pályázatok keretében le-
hetõség kínálkozik gyermektá-
bor létrehozására is.

Elgondolkodtató dolognak
tartom, hogy az intézmény jö-
võjét szem elõtt tartva, (amely

a megmaradás létét is megkér-
dõjelezheti a közeljövõben a
fenntartó önkormányzatok ne-
hézkes finanszírozási korlátai
között) miért nem használta ki
a kínálkozó lehetõségeket a
fenntartói vezetés.

A lehetõség kihasználásával
biztosíthattuk volna a jövõben
is az intézmény helybeni mû-
ködtetését, illetve az egervári
és a zalaszentiváni térség fenn-
tartóinak, mint önkormányza-
toknak éves viszonylatban nem
kellett volna hozzáadni a mû-

ködéhez 60-70 millió forintot.
Ezt az összeget pályázati forrá-
soknál vagy a falvak direkt
fejlesztésénél fel lehetett volna
szükség szerint használni.

Véleményem szerint a költ-
ségvetés és a beszámolók tár-
gyalásakor nem siránkozni kel-
lene a falvak vezetõinek, ha-
nem felelõsen kihasználni a
törvény adta lehetõségeket. Ha
más mindezt meg tudta való-
sítani, mi miért nem?

Nagypáli polgármestere
Köcse Tibor

A
a gyermeknapi rendezvé-

nyünket május 25.-én tartot-
tuk. Az „Új-telepi” játszótérre
kaptunk meghívást, ahol a falu
apraja-nagyja jól érezhette ma-
gát. ez
alkalommal is kivette részét a
szervezésbõl, neki is köszön-
hetõen sok érdekes program
várta a gyermekeket. Óvodá-
saink közül a nagy és középsõ
csoportosok ebéd után sétálva
indultak, a kiscsoportosok egy
kis pihenés után a falugond-
noki buszok segítségével ér-
keztek a helyszínre. Az ÖTE
tagjainak bemutatójában a tûz-

zalaszentiváni óvodá-
ban

Dormánné Péter Márta

oltók munkájával és eszközei-
vel is megismerkedhettek a
gyermekek. Lehetõségük nyílt,
hogy felpróbálhassák a tûzol-
tók sisakját, kabátját, beül-
hettek a tûzoltóautóba és cél-
ba lõhettek a puttonyfecs-
kendõvel.

A nevelési évet minden
csoport évzáró ünnepséggel
zárta. Június 7.-én a kis- és
középsõcsoportosok, 8.-án a
nagycsoportosok mutatták be
mûsorukat, mely az év során
tanult versekbõl, dalokból,
mozgásos játékokból állt össze.

óvodapedagógus
Bácsayné Spitzner Bernadett

Évzáró ünnepség

Az évzáró ünnepség pillanata.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hosszú-hosszú évek munká-
jának gyümölcse ért be a

kánikulában: Az „ivá-
ni csikók” bajnokcsapatként fe-
jezték be a 2011/12-es U19-es
bajnokságot. Az Északi-csoport
gólkirálya, 36
alkalommal mattolta az ellen-
felek kapusait, aki – miután
többen gratuláltak a gólkirá-
lyi címhez – szerényen ennyit
mondott:

– Köszönöm az elismerést,
de ez a csapat érdeme is, nem
csak az enyém.

Tavaly a bronzérmet ve-
hették át a szentiváni ifjak,
idén már az aranyat.

zala-
szentiváni

Pámel Tamás

Bajnoki arany és gólkirályi cím

A Zalaszentiván SE U19-es
bajnokcsapata: Blaskovics Tamás,
Dormán Gábor, Hajzer Roland,
Hideg András, Hidi Péter, Hor-
váth Bálint, Horváth Márió, Illés
László, Kantó Márk, Kaszás Lász-
ló, Kecskés Péter, Kiss Bence,
Kiss Martin Márk, László Ró-
bert, Magyar János, Majercsik
Dániel, Mészáros Ferenc Már-
ton, Nagy Csaba, Németh Ist-
ván, Pámel Tamás, Radó Máté,
Rumi Róbert, Rumi Roland,
Szabó Márk András, Thuróczi
Roland, Tóth László, Tóth Pé-
ter, Udvardi Attila, Virág Vik-
tor, vezetõedzõ: Vass László, tech-
nikai vezetõ: Udvardi András.

A bajnokcsapat…

Tanévzáró ünnepségünket
2012. június 9-én, szombaton
tartottuk a

. Kifejeztem kö-
szönetemet a lakhegyi önkor-
mányzatnak az intézmény fenn-
tartása érdekében tett erõfe-
szítéseiért. A

is köszönjük,
hogy lehetõvé teszi az onnan
érkezõ gyermekek utaztatását,
valamint a szülõknek is elis-
merés jár azért a támogatásért,
amellyel óvodánk mûködteté-
sében részt vesznek.

Örömmel állapíthattuk meg,
hogy minden kisgyermekünk
teljes családban nevelkedik,
ami nagyon fontos körülmény.
Jó, hogy a fiatal szülõk ko-
molyan veszik azokat a fela-
datokat, melyek várnak rájuk,
amikor gyermeket vállalnak a
családalapítás során.

Az idei tanévben 18 kis-
gyermekünk volt. Ebbõl most
hatan készülnek az iskolába.

lakhegyi mûvelõ-
dési házban

nagypáli önkor-
mányzatnak

Évzáró a lakhegyi óvodában
Az ünnepi alkalom az õ elkö-
szönésüket is jelentette a lak-
hegyi óvodától.

Az ünnepség során a ver-
sek, dalok, valamint a mese-
dramatizálás is a természetrõl
szóltak. A ballagós versek, da-
lok után kívánságlufikat en-
gedhettek fel a magasba a
nagycsoportosok.

A tanévzáró ünnepség be-
fejeztével sonka és szalonna
sütése következett. Ebben

nagypapája,
segített nekünk,

az anyukák pedig otthon ké-
szített sütikkel kedveskedtek a
gyermekeknek.

Az esõ miatt nem tudtunk
a szabadban lenni, de azért így
is feltalálták magukat a gyer-
mekek, felnõttek egyaránt. Az
ovisok lufikat kaptak, szappan-
buborékot fújhattak, s persze
kicsit „bandázhattak” is.

tagóvoda vezetõ

Do-
bos Levente Ta-
kács Károly

Újvári Katalin

Hatan õsszel már az iskolába mennek.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

A közelmúltban
arról döntött a

, hogy a

munkáját isme-
rik el „Közszolgálat-
ért díjjal”.

Ugyancsak a ha-
mutiprókhoz kapcso-
lódik az az örömteli

Za-
la Megyei Közgyû-
lés Zala-
szentiváni Önkén-
tes Tûzoltó Egyesü-
let

ÖTE arany- és közszolgálatért-díj

hír, miszerint gyermek-fiú ka-
tegóriában a

megrendezett tûzoltó ver-
Murakeresztúr-

on

senyen elsõ helyezést értek el
a szentiváni ifjak (felvéte-
lünkön)!

Fotó: Mándl Evelin
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Az árak az áfát tartalmazzák!

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

SVÁJC FEKETE-ERDÕ

ÉSZAK-OLASZ

PRÁGA
CSEHORSZÁGBAN

OLASZ NAGYKÖRÚT

SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER

Üdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL-HORTOBÁGY

VELENCE és szigetei:

TOSZKÁN ELBA

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

álomszép tájai, a varázsa

tóvidék és mûemlékvárosok

- kulináris és kulturális élvezetek

: Róma-Pompei-Capri-Amalfi-
Positano-Firenze

: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

Murano-Burano-Torcello

varázslat - szigete

Európa trópusi
a szépség szigete

Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Júl. 23-29. 129.900 Ft/fõ

Aug. 1-5. 72.900 Ft/fõ

Aug. 2-5. 49.900 Ft/fõ

Aug.16-22. 110.900 Ft/fõ

Aug. 18-20. 39.900 Ft/fõ

Aug. 19-25. 102.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept. 12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900 Ft/fõ

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115
8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588
8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

VISA Business kártya

A telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján a nap 24 órájában a
kártyabirtokosok rendelkezésére áll.

A Business kártyával kapcsolatos szolgáltatásokért a Hitelszövetkezet
a hatályos Visa Business bankkártya Hirdetményben (www.szih.hu) megjelölt

költségeket és díjakat számítja fel.

A visszaélések megakadályozását, a PIN kód használata mellett, a kártyákon lévõ
chipmemória is biztosítja.

A mai ismeretek szerint a kártyavisszaélések megakadályozásának
a chip technológia a leghatékonyabb eszköze.

Egy-egy éttermi vagy szállodai számla kifizetésekor, autóbérlésnél, repülõjegy rendeléskor
- itthon vagy külföldön - fizessen inkább Business kártyával!

Igényelje vállalkozása folyószámlájához saját és munkatársai részére.
Így kényelmesen és biztonságosan kiegyenlítheti reprezentációs és utazáskor felmerülõ költségeit.

Miért bajlódna készpénzzel?

A Business kártya belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártya,
amellyel világszerte több millió kereskedõnél vásárolhat,

és készpénzt vehet fel automatából, illetve bankfiókokban.

Minden kártyához egyedi vásárlási és készpénzfelvételi limit rendelhetõ,
mely a számlatulajdonos cég igénye szerint bármikor módosítható.

Számlakivonatán a Business kártyákkal végzett tranzakciókról is részletes információt nyújtunk.

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon vagy fiókjainkban:


