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Szépkorúakat köszöntöttek Alibánfán

A fellépõk minden évben ajándéknak szánják mûsorukat.
Minden esztendõben az
egyik legfontosabb program a
helyi önkormányzat számára,
hogy vendégül lássák és szórakoztató mûsorral lepjék meg
a faluban élõ idõseket – mondta el lapunknak Cziráki Imre,
Alibánfa polgármestere.
Március elsõ szombatján
csaknem százfõs vendégsereg
töltötte meg a faluház egyik

Az egészség
jegyében…
Február legelején ismét
mozgalmas napok voltak
Egerváron. Az önkormányzat disznóvágást szervezett
a falu lakosai számára, melyre egy egészséges életmódot elõtérbe helyezõ pályázat nyújtott lehetõséget. A
hajnali órákban a pincedombi földpincénél gyülekeztek a résztvevõk, hogy
Gángó Károly vezetésével
nekilássanak az erõt, és olykor májat próbáló feladatnak.
(Folytatás a 3. oldalon)

termét, ahol az alibánfai szépkorúakat ünnepelték. A településen jelenleg 450 fõ a la-

kosság létszáma és ennek
mintegy negyedét teszik ki az
idõskorúak.
Az alibánfai programot az
önkormányzat nehézkes anyagi helyzete ellenére rendszeresen megszervezik. A polgármester elmondta: a helyi és
környékbeli elõadók, csoportok minden alkalommal ingyen vállalják a fellépést, ezért
tulajdonképpen a vendéglátás
részét képezõ ételeken és italokon kívül egyéb költségbe
nem kerül a rendezvény a falunak.
Az idõskorúakat az idei évben az alibánfai dalkörön
kívül énekesek, zenészek és
táncosok szórakoztatták. Ugyancsak szerepet vállalt a rendezvényen Alibánfa szülötteként
Kondor Anita, aki igyekszik

Politikai hirdetés

valamennyi helyi programon
aktívan tevékenykedni – hangsúlyozta Cziráki Imre.
A rendezvény elsõ momentumaként a polgármester – a
helyi dalkör nyitó produkciója
után – köszöntötte a jelenlévõket. Sajnálatát fejezte ki, hogy
ebben az évben kevesebben
tudtak elmenni az idõsek napjára, mint egy évvel korábban.
Cziráki Imre egy perces néma
felállásra kérte a megjelenteket, mellyel jelképesen arra a 6
személyre emlékeztek, akik elhaláloztak 2013-ban, így már
nem lehettek együtt az ünneplõkkel a szépkorúak köszöntésén.
A fellépõk színes mûsorát
követõen közös vacsora és
hosszas beszélgetések zárták
az idõsek napját Alibánfán.
Zsuppán Beáta

2

Észak-Nyugat Zala

2014. február

Az eredmények önmagukért beszélnek
Számvetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

Vigh László és Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben.
A zalai képviselõ jól lobbizott Zala érdekében.
A 2010-ben megválasztott
Parlament munkája befejezõdött. Most már csak rendkívüli
ülésre gyûlhetnek össze a
képviselõk, ha a helyzet úgy
kívánja.
Az elmúlt parlamenti ciklus gyorsértékelésére kértük
Vigh Lászlót, aki az április
hatodiki választásokon immár
a Fidesz-KDNP hivatalos képviselõjelöltje Zala megye 1.
számú (zalaegerszegi székhe-

lyû) választókerületében. Egyébként 8 éve képviseli a zalai
érdekeket a Tisztelt Házban.
– Mik voltak az elmúlt
négy év legjelentõsebb eredményei?
– Az elmúlt ciklusban sok
olyan döntést hozott a Parlament, amelyek jelentõsen segítettek a magyar polgárok helyzetén. Arra még nem volt példa a rendszerváltás óta – sõt
elõtte húsz év alatt –, hogy

Boldog születésnapot!
Február 17-én ünnepelte
90. születésnapját Dormán
Jánosné Egerváron. E jeles
esemény alkalmából a családja
mellett többen is felköszöntötték. Az egervári önkormányzatból többen is megjelentek, hogy a település ajándékai mellett átnyújtsák az Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt emléklapot. Juliska
néni élete nagy részét Gõsfán töltötte, így az ottani ön-

kormányzat is úgy gondolta,
hogy felköszönti e jeles ünnepen.
Az ilyenkor szokásos kérdésre, miszerint „Mi a hosszú
élet titka?” legfõképp a nyugalmat említette, de örömmel mesélt fiatalkori emlékeirõl, valamint a családjáról, a 3 unokáról és a 3 dédunokáról is.
Erõt, egészséget, és még
hosszú, boldog életet kívánunk
mi is Juliska néninek!

csökkentek volna a megélhetés szempontjából alapvetõ
rezsiköltségek. A másik fontos
tényezõ, hogy amíg Európában
vagy nõ, vagy stagnál a munkanélküliség, nálunk csökken.
Az is óriási eredmény, hogy
bevezettük a gyed-extrát, ami
azt jelenti, hogy a juttatás meghagyása mellett még munkát is
vállalhat a kismama. A következõ nagy vívmány – amirõl
újabban elfeledkezett az ellenzék –, hogy kikerültünk a kötelezettszegési eljárás alól, ahová
azért jutottunk, mert az elõzõ
MSZP-SZDSZ kormányok nem
tudták 3 százalék alatt tartani a
költségvetési hiányt. Az Orbánkormány rendezte az önkormányzatok adósságállományát,
de errõl sem beszél az ellenzék, pedig ez vonatkozik a
baloldali vezetésû településekre is.
– Fordítsuk mindezt le
arra a körzetre, amelyben
indul a választáson!
– Zalaegerszeg és környéke
is jól járt, hiszen a közelmúltban sok sikeres pályázat született. Gondolok az elektromos hálózat megújítására, erre
500 millió forintot nyertünk

el. A megyei kórházban hamarosan indul egy nagyon jelentõs beruházás, mintegy 5 milliárd központi forráshoz jutott
a megyeszékhely. Az elmúlt évben Zalaegerszeg 800 millió –
szabadon felhasználható – forintot kapott, az idén még
ennél is többet, 1,3 milliárdot.
Ehhez kapcsolódik, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó önrészi hitelt, mintegy 2 milliárd
forintot átvállalt az állam. Leszögezhetõ tehát, hogy a város
költségvetése biztos lábakon
áll, nem fenyegeti veszély az
intézmények mûködését. A
kórházat már említettem, de
szeretném kiemelni, hogy a
Hevesi Sándor Színház esetében is nagy erõfeszítéseket tettünk a teátrum stabil mûködéséért, s ez a munka eredménnyel járt. Bár a rezsicsökkentés, a gyed-extra, az önkormányzatok adósságállományának eltörlése az egész választókerületet érinti, tudjuk, hogy
az itt lévõ kisvárosokban, Lentiben és Zalalövõn, illetve a
falvakban van még tennivalónk, s amennyiben április hatodikán is bizalmat kapunk,
folytatni fogjuk ezt a munkát.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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Az egészség jegyében… Hírek Nagypáliból
(Folytatás az 1. oldalról)
A feldolgozás közben a régi
szokásokat is igyekeztek feleleveníteni, így például a
szalmával történõ pörzsölést
is. Amíg a férfiak a szabadban darabolták az egyes részeket, addig a hölgyek a
konyhában sürögtek-forogtak,
egy mesterszakács vezetésével. Természetesen az ilyenkor
szokásos ételek sem hiányozhattak az asztalról, így sokan
most kóstolhattak elõször
sült vért.

Sajnos a falu lakossága nem
érdeklõdött nagyon a rendezvény
után, így csak néhányan látogattak el a rendezvényre, de akik
eljöttek, azok megkóstolhatták
az elkészült ételeket, és még
harmonika szóra is mulathattak.
Az egészséges életmódra
való nevelés azonban ezzel a
programmal még nem ért véget, mivel a jövõben számos
egészségügyi elõadás, valamint
szûrõvizsgálat várja majd az
egervári embereket.
gy.g.

Kézmûves foglalkozás
A helyi IKSZT szervezésében kézmûves foglalkozásra
került sor február 16-án a
faluházban (képünkön). Ez alkalommal farsangi díszeket, álarcokat, szemüveget készítettek a gyerekek és szüleik, amit
gyöngyökkel és szalagokkal
díszítettek. Az elkészült alkotásokat hazavitték.
Gyerekfarsang
A régi szokásokat is igyekeztek feleleveníteni.

Sikeres pályázatok
Az Egervári Polgárõrség az
elmúlt idõszakban már több
alkalommal is eredményesen
pályázott. Volt, hogy felszerelést tudtak vásárolni, vagy épp
egy rendezvényt szervezhettek.
Most újabb eredményeket
értek el. Az egyik pályázatnak
köszönhetõen egyenruhákat,
és egyéb felszereléseket vásárolhatnak, míg a másiknál egy

A korábbi hagyományoknak megfelelõen idén február

22-én volt a farsangi rendezvény a nagypáli faluházban. Ez
alkalommal nagyon ötletes, érdekes jelmezekbe öltöztek a
gyerekek, de a felnõttek közül
is többen viseltek jelmezt. A
zsûri mindenkit külön megdicsért és csokival jutalmazta a
gyerekeket (képünkön). Külön
ajándékot kaptak azok, akik
elõadtak egy-egy tréfás verset
vagy éneket. A délután vidám
hangulatban telt el, táncoltak
és ették a finom sütit, szendvicset. A rendezvény lebonyolításában a helyi Ifjúsági Egyesület tagjai segítettek.

9 személyes kisbuszt nyertek,
ami nagy segítséget jelent
majd a járõrözésben, illetve a
polgárõr rendezvényekre történõ eljutásban. A jármû és a
felszerelése beszerzése remélhetõleg a tavasz folyamán megtörténik, így hamarosan a faluban élõk is megszemlélhetik
azokat.
(gy)

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 sz.: 8-12

•
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A Nemzetstratégiai Kutatóintézet is elismeri Nagypáli jó példáját
kalmazó akcióival, illetve az ezzel kapcsolatos jó példákkal
foglalkozott.
A rendezvényen az ország
számos szaktekintélye részt
vett és tartott prezentációt. A
délelõtti szekció témája a változó éghajlat-változó közösségek
volt, ezzel összefüggésben prezentált Lukács Ákos (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium), Pálvölgyi Tamás (MFGI,BME),
Csete Mária (BME) és Kajner
Péter (MFGI). A délutáni szekció fókuszában az önfenntartó
falu - fenntartható vidék állt,

ehhez kapcsolódó meghívott
vendégek között szerepelt
Munkácsy Béla (ELTE TTK),
Petrányi Csaba (Újszilvás polgármestere), a Nagypálival korábban közös projektet dédelgetõ Vass Lajos (Bükk-Térségi LEADER Egyesület), Ertsey Attila (Nádasdy Alapítvány), illetve Köcse Tibor (Nagypáli polgármestere). A konferencia megkezdése elõtt az elõadókat a rendezvény házigazdája, Szász Jenõ – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke –
köszöntötte.

Köcse Tibor is elõadást tartott.
Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere egy nagyszabású
rendezvényre kapott meghívást a község képviseletében.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által 2014. február 6-án
megrendezett „Változó éghajlat
– Változó közösségek: A fenntartható energiaellátás lehetõségei és jó gyakorlatai” címû

konferencián tartott elõadásának témája a „Zöld út” falufejlesztési modell volt.
Az esemény a klímaváltozás
folyamatával és hatásaival, a
nemzetközi klímapolitikai kihívásokkal, az Európai Unió
klímapolitikai aktualitásaival, a
helyi közösségek klímaváltozás
elleni, és megújuló energiát al-

9 évtized sem törte meg
Mazzag Géza, Vasboldogasszony polgármestere és Németh Zsolt alpolgármester, aki
egyben unoka is, gyönyörû virágcsokorral és ajándékkosárral köszöntötték az önkormányzat nevében Bertók Gézánét, Manci nénit, aki betöltötte a 90. évét, s boldogan vette át az Orbán Viktor által aláírt emléklapot is (képünkön).
Mindannyiunknak
nagy
öröm, ha településünkön, családunkban ilyen idõs embert
köszönthetünk. Fõként akkor,
ha olyan egészségnek örvend,
mint Manci néni, aki még
gyógyszert sem szed, s ha nem
tudnánk a korát, akár 20 évet
is bátran letagadhatna. Hogy
mi ennek a titka? Ezt mindenki
tudni szeretné. Egészen egyszerû. Sok gyümölcs, fõként
alma, napi 1-2 deci bor, meg a

munka. Ez tartja életben, s
egészségben az embert. Talán
nem vehetett volna részt
családja körében azon az emlékezetes ebéden a Rózsakertben 90 évesen, ha életét a TV
és az internet elõtt töltötte volna chips-et majszolva és kolát
iszogatva.
A rengeteg születésnapi
ajándék között talán a legmeghatóbb az volt, amikor dédunokája, Bálint hegedûszóval
köszöntötte.
A délután kellemes beszélgetéssel, vidám hangulatban
telt el, s Manci néni büszkén
és boldogan szemlélte népes
családját, 4 unokáját és 6 dédunokáját. Kívánjuk, hogy még
sokszor legyen része ilyen boldog, meghitt órákban családja
körében.
Sz.M.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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Tapsolva nevettek a nyugdíjasok Nemesapátiban
A térség nyugdíjasainak szervezett nagyszabású találkozót
március elsõ szombatján a Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete a helyi önkormányzattal és
a helyben mûködõ civil szervezetekkel karöltve.
Immár hatodik alkalommal
sikerült életre hívni a programot. Bár a korábbi esztendõkben is óriási érdeklõdés övezte
a nemesapáti nyugdíjas napot,
de azt több esztendõn át, anyagiak híján kénytelenek voltak
nélkülözni a szervezõk és a
résztvevõk egyaránt – fogalmazott lapunk kérdésére Gáspár
Zoltánné polgármester. A 2014es eseményhez anyagi támogatást nyújtott a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium Leader programja, mintegy 500 ezer forintos összegben – tájékoztatott Gáspár Zoltánné.
Alsónemesapáti
életében
meghatározó szerepet játszanak
az idõskorúak – folytatta a pol-

gármester. Az idõsek köszöntésének például több évtizedre
visszanyúló hagyománya van a
településen, de a hétköznapok
során is igyekeznek odafigyelni
a helyben élõ nyugdíjas lakosságra a nemesapátiak. A faluban
2005-ben alakult meg a nyugdíjas egyesület, melynek tagjai a
kezdetektõl szorgalmazták a jó
hangulatú rendezvény rendszeres megszervezését.
Benkõ Jánosné, a Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete
elnöke érdeklõdésünkre elmondta: a program fontosságát
és népszerûségét jól mutatja,
hogy az idõsek köszöntésén
több, mint 300-an vesznek részt
rendszerint. A környezõ falvak
hagyományõrzõ és kulturális
csoportjai úgy járnak a település eseményeire, mintha haza
mennének.
Az idei nyugdíjas találkozón
színpadra léptek a Csertán Sándor Iskola 5. osztályos diákjai, a
vasboldogasszonyi népdalkör,

A környezõ településekrõl is szép számban érkeztek fellépõk
Nemesapátiba.
a pókaszepetki nyugdíjasok
klubja, az egervári nyugdíjas
klub, a Tõzike Népdalkör Zalaszentivánról, a Lilaakác népdalkör Alibánfáról, a Lakhegyi
Daloskör, a teskándi TASZACS
és a Rozmaring Néptánccsoport Gõsfáról.

A meghívottak és a fellépõket a szervezõk finom ebéddel is megvendégelték a jó hangulatú nemesapáti idõsek napján, ahonnan természetesen
nem hiányozhatott a finom farsangi fánk sem.
Odonics Zsuppán Beáta

A szülõket is bevonták
Farsangi maskarákba bújtak
az óvodások Egerváron, ám nem
az óvodában, hanem az iskola
tornatermében gyûltek össze a
szülõkkel együtt, hogy egy játékos délutánt töltsenek el.
Miután sikerült sorba rendezni az önfeledten szaladgáló
gyerekeket, kezdõdhetett a maszkabál. A csoportok egymás után
mutatták meg jelmezeiket, miközben verseket mondtak, és különbözõ körtáncokat adtak elõ.
A mûsor után az önfeledt szó-

rakozásé, és a játékos feladatoké
volt a fõszerep. A kicsik helyfoglalásban, evõ- és ivóversenyben,
valamint számos ügyességi feladatokban jeleskedhettek, de a
szülõk is versenyezhettek az ajándék édességekért, többek között lufifújásban és kötélhúzásban.
A szülõi közösség és az
óvoda gondoskodott róla, hogy
senki se távozzon üres hassal,
hiszen számos finomság várta a
jelenlévõket.
gy.g.

Farsangi maskarába bújtak az óvodások.
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Elõdök az utódokért
Alapítványi bál Egerváron
Már évek óta február 2.
hétvégéjén kerül megrendezésre az alapítványi bál az Egervári László Általános Iskolában.

Szülõk, pedagógusok együttes erõvel már hetekkel a bál
elõtt azon dolgoztak, hogy sikeres legyen a rendezvény, s
mindenki maradéktalanul jól

Szütyõ rózsafûzére
Szikszai Dániel több mint
három hónapos kórházi tartózkodás után végleg hazatérhetett alibánfai otthonába, ahol
rákos betegség utáni mûtétet
követõen kezeléseken vett részt.
Most már csak kontroll-vizsgálatokra kell visszamennie, bizonyos idõközönként. Alibánfán
a közelmúltban jótékonysági irodalmi-zenés délutánt szerveztek, amelynek bevételét a szervezõk, a Dániel számára nyitott bankszámlán helyezték el.
Szütyõ, ahogy mindenki ismeri, hazaérkezte után részt
vett az alibánfai szentmisén, és
a szombathelyi kórházban, mindig nála lévõ rózsafûzért a Szûzanyának ajánlotta fel. (Az alibánfai templom Szûz Mária
tiszteletére – Kisboldogasszony
– épült.) Dániel elmondta, a
templomba is hálát adni jött a

Az Egervári Zenebarátok Kórusa is fellépett.

sok-sok imáért, és köszönetet
mondani a sok-sok segítségért,
amit eddig kapott minden
jóakaratú embertõl.
-háel-

érezze magát. A bálozni vágyókat még az esõs, sáros idõ sem
tartotta vissza attól, hogy részt
vegyenek az iskola hangulatosan feldíszített tornatermében tartott alapítványi bálon. A
környékbeli amatõr csoportok
(a Dancing Group Tánccsoport, a Rozmaring néptánc
csoport, a Zahirah hastánc csoport, a pókaszepetki Bonita
modern tánc csoport, az Egervári Zenebarátok Kórusa, Balázs Henriett és Bogdán Annamária) vidám, színvonalas mûsorral szórakoztatták a közönséget. A vendégek minden
éven kíváncsian várják a pedagógusok mûsorát, akik az idén
is szívvel-lélekkel készültek, s

örömmel fogadták a nézõk tetszésnyilvánító tapsát.
A mûsort vacsora követte,
aztán a tombola vásárlás hozta
izgalomba a szórakozni vágyókat, hiszen a szülõk, a pedagógusok, s a helyi és környékbeli
vállalkozók és cégek rengeteg
értékes nyeremény felajánlásával járultak hozzá az alapítvány
bevételének növeléséhez, amelylyel a korábbi évekhez hasonlóan az idén is elégedettek a
szervezõk. Az árverezés is
eredményes volt.
A bál résztvevõi reggelig
ropták a táncot és sajgó lábbal,
de kellemes fáradtságot érezve
indultak haza a hajnali pirkadatban.

Az ügysegédek mûködése körzetünkben
A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (1)
értelmében a járási hivatal feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.
A 2013. január 1-jétõl felállt ügysegédi rendszer elsõdleges szempontja, hogy olyan
kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig nem volt állandó ügyfélfogadás, hiszen
fontos, hogy ne az ügyfél, hanem inkább az ügyirat utazzon. Megjegyezzük, hogy a települési
ügysegéd nem kizárólag ügysegédi feladatokat lát el, és hogy egy ügyintézõ több helyen is ellát
ügysegédi feladatokat.
Az Észak-Nyugat Zala megjelenési körzetében lévõ ügysegédi rendszer:
település
Alsónemesapáti
Nemesapáti
Pókaszepetk
Zalaistvánd
Kemendollár
Egervár
Vasboldogasszony
Gõsfa
Lakhegy
Zalaszentlõrinc
Zalaszentiván
Alibánfa
Pethõhenye
Kispáli
Nagypáli
Kiskutas
Nagykutas

cím
Petõfi út 1.
Fõ út 3.
Arany János út 6.
Ady út 1.
Békeliget út 3.
Vár út 2.
Kossuth út 4.
Dózsa út 11.
Petõfi út 102.
Arany János út 1.
Hunyadi út 2/a.
Petõfi út 1.
Szabadság út 31.
József A. út 40.
Arany J. út 26.
Fõ út 63.
Fõ út 21.

ügyfélfogadási nap
kedd
kedd
csütörtök
csütörtök
csütörtök
kedd
kedd
kedd
kedd
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök

idõ
8,00 - 12,00
13,00 - 16,00
8,00 - 11,30
12,00 - 14,00
14,15 - 16,15
8,00 - 10,00
10,15 - 12,15
13,00 - 15,00
15,15 - 17,15
8,00 - 10,00
10,15 - 12,30
13,00 - 15,00
15,15 - 17,15
8,00 - 10,00
10,15 - 12,15
12,00 - 14,00
14,15 - 16,15

ügysegéd neve
Stáricsné Zabb Alíz
Stáricsné Zabb Alíz
Baksa Henrietta
Baksa Henrietta
Baksa Henrietta
Filák József
Filák József
Filák József
Filák József
Filák József
Filák József
Filák József
Filák József
László Katalin
László Katalin
Kovács Krisztina
Kovács Krisztina
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„A múlt történelem, a jelen pillanat ajándék”
Idõsek köszöntése Kemendolláron
Izgatottan verset mormoló
fellépõk, süteményeket rendezgetõ asszonyok és a mûsorra
várakozó vendégsereg. Ez a
kép fogadta március elsõ vasárnapjának délutánján a kemendollári faluházba érkezõket. A településen ennek a
programnak az ünnepeltjei az
idõskorúak voltak.
A rendezvény elsõ szereplõi testvérek voltak: Szommer

Péter és Szommer Ádám, akik
kedves versekkel lepték meg a
nyugdíjasokat, csakúgy, mint
Mészáros Rebeka és Szabó
Kornélia is.
Koronczi László, Kemendollár polgármestere saját gyermekkorát idézte fel köszöntõjében. Pontosabban azt az 50
évvel ezelõtti momentumot,
amikor elsõ ízben készült az
öregek napjára. Akkor édes-

Farsangi délután Vöcköndön
Farsangi délutánra várta a
gyerekeket és szüleiket február
22-én a település kultúrházába
a vöcköndi önkormányzat és
a Fiatal Családosok Egyesülete. A rendezvényre a felnõttek különbözõ fánkokkal készültek, a tucatnyi gyermek ötletes jelmezeket öltött erre a
napra. A kis létszámú településen a lakosság egyharmada
részt vett a hagyományõrzõ
programon, akiket a zsûri
édességekkel és oklevelekkel
díjazott.
– A település elöregedõben van, aminek kissé ellentmond, hogy sok gyerekünk
jött el a mai napra. Több éves
hagyomány ez a rendezvény a
településen, melyen a gyerekek mindig jól érzik magukat,
és készülnek a következõ megmérettetésre. Március 22-én a
település szépkorú lakosait köszöntjük, április 26-án a
kistérségi borversenynek adunk
helyet – árulta el Kiss József

polgármester, aki elmondta,
hogy szeretnének fejleszteni,
de kevés pénzük van rá.
Tavaly 8 millió forintos vis
maior pályázatból sikerült
helyreállítani az idõjárás által
megviselt, beszakadt hegyi
utat. A munkákhoz szükséges
önrész akkor teljesen kimerítette a település kasszáját.
– A szükséges kisebb javításokat idén is elvégezzük, de
nagyobb pályázaton a hiányzó
önrész miatt nem tudunk indulni. Az a gondunk, hogy kiírt pályázatok utófinanszírozottak, amihez hitelt kellene
felvenni, viszont kellõ vagyon
hiányában nem vagyunk hitelképesek. Apró lépésekkel
haladunk elõre, és várjuk a
2014-2020-as Leader-kiírást –
mondta Kiss József a jövõvel
kapcsolatban.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

A kemendollári idõsek napján jó hangulat volt.
anyjától kapott verseket, amelyeket meg kellett tanulni és
elõadnia a nyugdíjasok ünnepén. A polgármester beszédében utalt arra: bár az évtizedek
során az idõsek napján résztvevõk életútja és tapasztalataiból adódó habitusa mára
megváltozott, de az megállapítható jelenleg is, hogy alapvetõen a nyugdíjasok feladata
mégsem lett kevesebb.
A polgármesteri köszöntõ
után az óvodások mûsorát tapsolták meg a résztvevõk, majd
Horváth Regina, Horváth

Laura, Farkas Márk és Bakos
Zsófia verscsokrát hallgatták
meg. A Dollári szép asszonyok
„Fekete – fehér” táncát hatalmas vastaps kísérte, a Semiramis disco mix elõadását
megelõzõen. A fiatalok egy
színdarabbal is készültek az
idõskorúak köszöntésére, méghozzá A császár új ruháját mutatták be a közönségnek. A Hóvirág Nyugdíjas Klub vidám
jelenete gyakran csalt mosolyt
az ünnepeltek arcára a kemendollári idõsek napján.
Zsuppán Beáta

Nemesapátiban véget ért a tél

Fotó: Kelemenné Józsa Mónika

A farsangi jelmezesek csoportja.

Február utolsó péntekjén
tartották Nemesapátiban az általános iskolai tanulók télbúcsúztató maszkabálját. Pompás
jelmezekbe öltöztek a kisdiákok, humoros jeleneteket, táncparódiákat adtak elõ az osztályközönségek. A zsûrinek
igen nehéz dolga volt, így hát
úgy döntött, hogy nem is hir-

detnek gyõztest, hanem minden jelmezes- és elõadás a
képzeletbeli dobogó legfelsõbb fokára állhat. Felvételünkön a második osztályos nebulók láthatók, akik a Muzsika
hangja címû musicalból adtak
elõ részletet, produkciójukat a
közönség szûnni nem akaró
vastapssal jutalmazta.
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Ösztöndíj és testvériskolai program Apátiban

Elkezdték a testvériskolai program foglalkozásait.
Nyolcvan gyermek jár a két gatást kapnak majd, ebbõl az
Apáti gyerekeinek második összegbõl a diákok olyan könyotthonába, a Csertán Sándor vekhez is hozzájuthatnak, amiÁltalános Iskolába. A diákok ket normális esetben nem tudközött 50 fõ hátrányos hely- nának megvenni. A szülõket ez
zetû, közülük 35 halmozottan a támogatás tehermentesíti, a
hátrányos helyzetûnek tekint- gyerekeket arra ösztönzi, hogy
hetõ. Az iskola programjaival, jobban tanuljanak. A diákok
pályázatokkal igyekszik min- egyik programban sem hiádenkinek egyenlõ körülmé- nyozhatnak, nem bukhatnak
nyeket biztosítani és segíteni a meg – fejtette ki Szabó Katagyerekeket, hogy továbbtanul- lin igazgató.
janak, szakmát és érettségit
Az esélyegyenlõségi alprogszerezzenek. A tanulók indul- ramok egy-egy tanévre szóltak az Útravaló-MACIKA Ösz- nak, melyekre minden évben
töndíjprogramon, melynek cél- sikerrel pályáznak az iskola
ja a hátrányos helyzetû tanulók diákjai. A szakmaszerzésre iráesélyegyenlõségének elõsegí- nyuló program jelentkezõinek
tése, így számos alprogram idén a fele nyert támogatást, és
indult. Az Út a középiskolába több beadvány elbírálása van
alprogram célja a tanulók fel- folyamatban még.
Az intézmény közös testkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulás- vériskolai pályázatot nyújtott
ra, az Út a szakmához prog- be a pókaszepetki Festetics
ram a szakiskolai tanulók ta- Kristóf Általános Iskolával a
nulási nehézségeinek leküz- Nyíló Ablakok programra, amedéséhez járul hozzá.
lyen olyan iskolák indulhattak,
– Többgyerekes illetve sze- ahol a halmozottan hátrányos
gényebb családok gyerekei pá- helyzetû (HHH) diákok tanullyázhattak, akik mellé mentor- nak. A pályázat kiírása értelpedagógust kellett biztosítani. mében a két iskola között húsz
A tanárok egyénileg képzik, százaléknyi eltérésnek kellett
segítik a gyerekeket a tanulás- lenni a HHH-s gyerekek mérban, a szakmaszerzõ progra- tékében. A pókaszepetki székmon 2,51-es átlagot minimum helyû intézményben 12 százael kell érniük. A programok lék, Apátiban 32 százalék ez az
célja, hogy a diákok szakmát, arány.
érettségit szerezzenek. A tanu– Gesztorpályázóként inlók és a mentor havi támo- dultunk ezen a kiíráson, a

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
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programot januárban már elkezdtük, melybe 30 ötödikes
és nyolcadikos gyermeket vontunk be. Heti két alkalommal
vannak kompetenciafejlesztõ
programok, és egymás iskoláit
is bemutatjuk a másiknak. A
csoportos foglalkozások mellé
témakörként az egészséges
életmódra nevelést választottuk. Közös nyári tábort is szervezünk 30-30 fõvel, amit szeretnénk a Balaton mellé vinni.
Szeretnénk még kétnapos
programra elmenni közösen
Gosztolába, s lehetõség lesz
színházlátogatásra, fürdõzésre,
fesztivállátogatásra. A pályázat
folytatásaként felvettük a kapcsolatot a dobronaki Kétnyel-

vû Általános Iskolával, amellyel
nemzetközi beadványon gondolkozunk – avatott be a részletekbe az intézményvezetõ.
Az intézményben megtörtént a nyolcadikosok középiskolai jelentkezése, a diákok
negyven százaléka gimnáziumba jelentkezett. Az iskolában a
pályázatok mellett is számos
programot szerveznek, színvonalas mûsort rendeztek a kultúra napján, és a helyi könyvtárral közösen már készülnek
a Költészet napjára. A gyerekek ettõl az évtõl Teskándra
járnak úszásoktatásra, s nagy
sikerrel rendezték február 28án az idei farsangot.
Pataki Balázs

TÁJÉKOZTATÓ

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmányunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy érvényesítsük igazolványunkat. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
három választásra is sor kerül hazánkban, s ezeken
csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

Személyazonosításra alkalmas okmányok:
– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya
Személyazonosító igazolvány:
Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.
0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.
14-65. életév között 1500 forint a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra
30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazonosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.
Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.
Az Észak-Nyugat Zala címû lap megjelenési területén
lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:
Zalaegerszegi Okmányiroda
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.
H-P: 08.00-20.00
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Civilek bálja tizedszer Kemendolláron

mxm lakberendezés rovata

Nyolc önkéntes csoport a településen

Minden korosztály képviseltette magát a bálon.
Egy évtizedes múltra tekint
vissza a hagyomány, hogy a farsangi, báli szezonban Kemendolláron megünneplik a településért sokat tevõket. Idén február 15-én tartották a község csoportjainak vidám összejövetelét.
– Ilyenkor az elmúlt évet is
értékeljük, de persze más körülmények között, mint a közmeghallgatáson. Ide mindenki
önként jön, és az önkéntes
munkát becsüljük meg ebben
a formában. Az elmúlt években önkénteseink által Kemendolláron több száz millió
forint értéket tudtunk teremteni, ami nem pályázatokból és
hitelekbõl származott. Ebben
az értékteremtésben ki-ki a
tudását, szakmai, pénzügyi,
gazdasági hozzáértését tette
oda, akkor, amikor szükség
volt rá. Fontos volt, hogy úgy
teremtsünk értéket, hogy 1 forintból hármat állítsunk elõ.
Több helyen az egy forintot
sem tudták megtartani…, helyettük mások fizetik ki a
hiányt. Mi felelõsségteljesen
gazdálkodtunk, ezért becsüljük meg egy évtizede a lakosság ötödét kitevõ közösséget,
akik mindig önként tesznek a
településért – taglalta Koronczi László polgármester.
A közösségszervezõdés Kemendolláron másfél évtizeddel ezelõtt kezdõdött, mely
folyamat mára odáig fejlõdött,
hogy 8 olyan értékteremtõ közösséget lehet megnevezni,
amely valamilyen formában
segíti a települést. Legnagyobb
civil szervezet a Magyar Vöröskereszt Kemendollári Alapszervezete 83 taggal, amelynek
munkája nélkülözhetetlen a
helyi rendezvények szervezésénél. Õket követi a megyei
élvonalba sorolt önkéntes tûzoltó egyesület 17 taggal, hasonló létszámú az Ifjúsági Klub és
a Hóvirág Nyugdíjas Klub. A

rendezvények fontos szereplõi
a Semiramis fiataljai, akik az
óvodástól a fõiskolásig egyaránt táncra perdülnek a színpadon. Féléves múltra tekint
vissza az újjálakult Kemendollári Labdarúgó SC és évente
kétszer 25-30 liternyi vért ad
önzetlenül az állandó véradócsapat. A nyolcadik csoportot
alkotják azokat, akik mindig
segítenek, ha építeni, átalakítani, felújítani kell. Utóbbi csapat mostanság a Kemend-hegyi kápolnánál és a haranglábnál is serényen tevékenykedett.

– Nagyon gyorsan elhaladt
ez a tizenöt év, de visszatekintve mégis látványos, amit
magunk mögött hagytunk. Építettünk közösséget, stabilat és
békéset. Teremtettünk kultúrát, egyszerût, de nagyszerût.
Építettünk járdát, utat, kegyeleti- és emlékhelyet, játszóteret
és orvosi rendelõt, buszmegállót és sok jó emberi, szakmai
kapcsolatot. Felújítottunk faluházat, haranglábat, és tesszük
ezt most a kápolnával. Létrehoztunk Kemendolláron egy
stabil pénzügyi, gazdasági hátteret. Ez az év a választások éve
lesz, arra kérek mindenkit,
hogy bármilyen változás lesz,
ez az összetartó közösség maradjon meg így együtt. Azt
kívánom, hogy a helyi csoportok ugyanúgy álljanak oda
a megválasztott polgármester
mellé, mint ahogy nekem is
segítettek eddig – mutatott
elõre beszédében a polgármester.
A hangulatos estén elõbb a
helyi asszonyok és a Semiramis Tánccsoport táncos produkcióinak szólt a taps, majd a
Hóvirág Nyugdíjas Klub foglalta dalba 2013 történéseit. A
program Németh Gábor hajnalig tartó báljával zárult.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Fõzni jó!
Rá fog jönni…
Megfigyeltem az eddigi
évek alatt, hogy amikor házaspár a megrendelõnk, az
elsõ megbeszéléskor már
elég feszültek, mintha több
hete gyötörték volna egymást. Nem értettem miért
van ez. Ádám árulta el a
titkot…
Az egész úgy kezdõdött,
hogy Ádám és Éva vendégségben voltak barátaiknál.
Hazafelé Éva megszólalt: – Láttad milyen jól nézett ki a
nappalijuk?! Ádám felsóhajtott, ismerte már annyira a
feleségét, tudta, hogy a nappali átrendezése következik.
Eluralkodott rajta a pánik,
mert még emlékezett az elõzõ próbálkozásra, ami több
hétig tartott, és az eredménnyel a mai napig sem
elégedettek.
Ádám szerette Évát, ezért
erõt vett magán és kérdés
nélkül ennyit mondott: –
Jó, rendezzük át a nappalit.
De mi lenne, ha most nem
mi gyötörnénk egymást ezzel több héten keresztül.
Nekem semmi kedvem az
üzleteket járni, és közben
folyamatosan gondolkodni,
vajon mi lenne a jó. Arról
nem is beszélve, hogy nem
egy átlagos nappalink van,
ezért nehéz a helyzet. Nekünk nem valamilyen trendi megoldásra van szükségünk, hanem olyanra, amivel hosszú ideig elégedettek
lehetünk. Amit majd a mi
vendégeink fognak irigyelni
tõlünk. Egy olyan szakembert kell keresnünk, akinek
ha nem tudjuk pontosan elmondani, hogy mire van
szükségünk, rá fog jönni arra, hogy minek örülnénk
igazán.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Több, mint 100 jól gazdálkodó önkormányzat kap támogatást Zalában
Ezúttal azok az önkormányzatok kaphatnak állami támogatást, amelyek a kormány
adósságkonszolidációs programjából kimaradtak – mondta el minap a Megyeházán tartott sajtótájékoztatóján Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke.
Az állam ezzel azoknak a
településeknek a munkáját ismeri el, amelyek jól gazdálkodtak az elmúlt esztendõkben.
Manninger Jenõ elmondta
még: azt, hogy melyik település mennyi összeget kaphat, az
a lakosságszám arányában
változik.
A kormány – mint ismeretes – elsõ körben az eladósodott önkormányzatok tartozását vállalta át, mivel a 2002 és
2010 közötti, szocialista kormányzás éveiben az önkormányzatok adósságállománya
mintegy hatszorosára nõtt –
emlékeztetett a megyei elnök.
Az újabb lépésnek köszönhetõen az egyébként felelõsségteljesen gazdálkodó zalai
önkormányzatok végre levegõhöz juthatnak és kihasználhatják a 2014 és 2020 közötti

valamennyi önkormányzat számára nagy segítséget jelent –
tette hozzá a megyei elnök.
Zala megyében összességében mintegy 140 település jut
összesen 1 milliárd 283 millió
forint többletforráshoz a kormány döntésének értelmében.
Ezek közül Manninger Jenõ
kiemelte Zalaszentgrótot, ahol
181 millió forintos támogatás
jelenik majd meg az önkormányzat kasszájában.
Az országgyûlési képviselõ
fontosnak tartotta kiemelni:
bár a támogatások összegét a
lakosságszám alapján számolManninger Jenõ
európai uniós költségvetési
ciklus kínálta lehetõségeket –
fogalmazott Manninger Jenõ.
Az országgyûlési képviselõ
kihangsúlyozta: a kormányzat
ezen döntése azért is fontos,
mivel azok a települések, amelyek nem vettek fel kölcsönt és
nem részesülhettek az adósságkonszolidációból, szintén
állami támogatást kaphatnak,
amelyet mûködési költségekre
nem, de szükséges fejlesztésekre felhasználhatnak. Ez

ták ki és a hasonló lakosságszámú települések adósságátvállalásának átlagos összegével
vetették össze, de a kisebb
falvaknak is nagyon nagy segítséget jelentenek ezek a források. Manninger Jenõ kiemelte, hogy Kemendollár, Búcsúszentlászló, Pakod, Garabonc,
Zalaszentlászló, Nagykapornak és Nemesbük például 1010 millió forinthoz juthat, míg
Balatonmagyaród, Kisbucsa,
Nemeshetés és Zalaistvánd
mintegy 6,5 millió forintos
támogatásban részesül.
Zsuppán Beáta

Idõközi választás Kispáliban
Frankovics András polgármester halála miatt idõközi választásra került sor lapzárta
után, március 9-én Kispáliban.
A voksolás végeredményérõl következõ számunk-

ban részletesen beszámolunk. Addig is a friss híreket a választás végeredményérõl honlapunkon olvashatják:
www.zalatajkiado.hu

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
Felfedezõút SALZKAMMERGUTBAN (ÚJ)
Máj.16-18.
43.900,-Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa
Máj.23-25.
45.900,-Ft/fõ
ERDÉLYI körutazás (félpanzió)
Máj.27-Jún.1.
68.900,-Ft/fõ
DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (SZÉP kártya)
Jún.6-8.(Pünkösd)
32.900,-Ft/fõ
VELENCE és szigetei (Murano-Burano-Torcello)
Jún.7-9. (Pünkösd)
44.500,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ természeti kincsei (félpanzió)
Jún.7-11.(Pünkösd)
82.900,-Ft/fõ
RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi
Jún.25-29.
79.900,-Ft/fõ
DALMÁCIA városai üdüléssel színesítve
Júl.1-5.
55.900,-Ft/fõ
BALTIKUM”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)
Júl.2-12.
239.900,-Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat-ELBA szigete
Júl.15-19.
81.500,-Ft/fõ
Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos program
kínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalatajkiado.hu
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Ipar, mezõgazdaság, turizmus
Zala gazdaságfejlesztési irányairól
Az elmúlt hetekben a
Széchenyi Programiroda szervezésében három konferencia
került megrendezésre Zala megyében, mindegyik különbözõ
témában. Manninger Jenõ,
országgyûlési képviselõ, a Zala
Megyei Önkormányzat elnöke
bevezetõ elõadást tartott mindhárom rendezvényen. A sort a
zalaegerszegi kezdte, amely a
megyei gazdaságfejlesztést tûzte napirendre, miszerint a
koncepció legfontosabb eleme, hogy folytatódjon Zalaegerszeg és Nagykanizsa ipari
fejlesztése, ezen belül a beszállítói és gépjármûipar bõvítésének segítése. Már az idén
elkezdõdik a 74-es fõút felújítása Zalaegerszeg és Nagykanizsa között hétmilliárdos
beruházásban – jelentette be
Manninger Jenõ. Kiemelt cél

az is, hogy az uniós támogatások hatékonyabb felhasználásával segítsék a kisebb településeket helyi gazdaságfejlesztési terveik megvalósításában.
Zalaszentgróton a mezõgazdaságról és a munkahelyteremtésrõl tanácskoztak. A
helyi termékek elõállításának
támogatásával,
turizmushoz
való kapcsolásával a munkahelyteremtés is új lendületet
kaphat – mondta Manninger
Jenõ. – A konferencián elhangzottak alapján is a térségben
hamarosan újra szükség lehet
a középfokú agrárszakképzésre. A megfelelõ szakképesítés
ugyanis mindenképpen elõny
a munkapiacon, és az agráriumból jelenleg hiányoznak a
középfokú végzettségûek. A
törvényalkotásnak is az a célja

Gyurcsány után szabadon

Manninger Jenõ
hogy több ember éljen meg
a földekbõl, erdõkbõl, s itt
még az út elején járunk. Ami
viszont nem tûr halasztást, az
a vadkárok behajtásának segítése.
A harmadik konferencia
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban került megrendezésre, és az egészségtu-

rizmus fejlesztésének gazdasági hatásait fejtette ki. Manninger Jenõ ezzel kapcsolatban a Hévíz központú, Zalakarostól Zalaszentgrótig illetve a Balatontól Zalaegerszegig terjedõ közös marketingre
épülõ turisztikai régió kialakításáról szólt, amely a megyei
fejlesztési terv fontos része.
– Hévíz a húzóerõ, már
most is a legnépszerûbb turisztikai célpont a fõváros
után. Az idelátogató vendégeknek azonban meg kell ismerniük a térség többi értékét
is. A célunk az, hogy a falvakban élõknek is teremtsen új
munkahelyeket. A gyógyulni
vágyók nem csak testi felüdülésre, hanem élményekre,
kulturális és szellemi feltöltõdésre is várnak, amelyekben
Zala többi települése is tud
majd kínálatot nyújtani. A
gyógyturizmus mellett ezért a
zalacsányi golfpálya mellett, a
falusi, bakancsos, kerékpáros
és lovas sportturizmust is fejleszteni kell.

– Képzeld, ez a mocskos szájú szomszéd Manci kiszivárogtatta a tollfosztóban, hogy a lányomhoz bejár a Birkás
Pista, amikor az ura külföldi fuvarban van!...
Rajz: Farkas László

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

12

2014. február

Észak-Nyugat Zala

Politikai hirdetés

Tramanto
3 fiókos komód
41.200 33.300
Kifutó széria

Tramanto
5 ajtós gardrób
136.200 89.900
Kifutó széria

Mustang 160-as franciaágy
234.880 189.900

Kérjük, aláírásával támogassa a Fidesz és a KDNP
közös jelöltjét, Manninger Jenõt, Zala megye 2. számú
választókerületében.
Támogassa a rezsicsökkentés folytatását, a családok
és a nyugdíjak megvédését, és további munkahelyek
teremtését.
Az új parlamentben kevesebb képviselõ lesz, így Zalában
is csak három választókerület van.
A 2. számú választókerület központja Keszthely.
Irodánk címe: Keszthely, Kossuth u. 73. Telefon: 06-20499-9622, E-mail: manninger.jeno@fidesz.hu
Ha Önnek lakóhelyéhez közelebb van, az 1. számú választókerület irodájában is aláírhatja támogató ívünket. (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 8.)
Keressen minket irodáinkban, vagy kérésére munkatársaink felkeresik Önt otthonában is!

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

Ha elolvasta, adja tovább!

Berry hálószoba
(tölgyfa front)
699.900 493.800

200/60 konyhabútor
mosogató tálcával,
szifonnal
89.900 81.900
Az akció március 20-ig, illetve a készlet erejéig tart! Az árak az áfát tartalmazzák!

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001

www.zalatajkiado.hu

