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Kistérségi havilap

Március 13-án színvonalas
ünnepség keretében emlékeztek
meg egyik legnagyobb nemzeti
ünnepünkről Alsónemesapáti-
ban. A zsúfolásig megtelt mű-
velődési házban a helyi óvo-
dások iskolásokés jóvoltából
tartalmas műsort láthattak az
ünnepség résztvevői.

Pereszteginé Cziráki Kata-
lin, a település polgármestere
részletesen szólt az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeiről, kiemelve nemze-
ti függetlenségi harcunk mának
szóló üzenetét.

Ezt követően Manninger
Jenő, a térség országgyűlési
képviselője méltatta történel-
münk kiemelkedő jelentőségű
forradalmát és szabadságharcát.
Kiemelte alakját,Petőfi Sándor
aki 1848/49 szimbolikus alakja,

Méltóképpen emlékeztek Alsónemesapátiban
Felavatták Petőfi Sándor domborművét

követendő példaképe lett. Neve
egybeforrt a szabadsággal, a
hazaszeretettel és a testvéri-
séggel.

A képviselő utalt arra, hogy
1848/49-ben a nemzet összefo-

gott az idegen hatalmak ellen,
hogy kivívja függetlenségét.
Most is ilyen egységre lenne
szükség, hiszen Európát, így
Magyarországot is a bevándor-
lás fenyegeti.

A beszédek után felavatták
Petőfi Sándor domborművét,
Túri Török Sándor alkotását.

Az ünnepi aktuson a Tör-
ténelmi Vitézi Rend közremű-
ködött.

A domborművet Szeghy
Csaba plébános áldotta meg.

Ezt követően a résztve-
vők megkoszorúzták az emlék-
művet.

Pereszteginé Cziráki Katalin

Manninger Jenő

Emléket állítottak Petőfi Sándornak.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Talpra Petőfi, sírodat rázom!
Szólj még egyszer a szabad-

ságról!”
Forradalmat nem csináltak,

de a márciusi ifjakhoz méltón
emlékeztek meg a magyar tör-
ténelem hősi időszakáról, 1848.
március 15-ről, az alsónemes-
apáti Csertán Sándor Általános
Iskola kis- és nagy diákjai már-
cius 14-én . ANemesapátiban
nemesapáti tornateremben ren-
dezett történelmi megemléke-
zésen részt vett Gáspár Zoltán-
né polgármester és a település
érdeklődő lakói is, akik ünnepi
hangulatban hajtottak fejet a
nemzet hősei előtt, büszkén te-
kintve Csertán Sándor egykori
kormánybiztosra is, aki a dicső-
séges időszakban Nemesapáti-
ban élt, aki fontos szerepet vál-
lalt az 1848-as magyar szabad-
ságharcban.

A felsősök dramatikus já-
tékkal idézték fel a nevezetes
napot: a lázas készülődést a
Pilvaxban Petőfi, Nemzeti dal-
át, és tevé-Landerer Heckenast
kenységét, kiszabadí-Táncsics
tását, az esti előadástBánk bán
a Nemzeti Színházban. Ünnep-
lőbe öltözött kokárdás gyere-
kek zúgták a nevezetes sorokat:

„Szólj még egyszer a szabadságról!”

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatáj

ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre

kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook

Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj naponta!

„Esküszünk, esküszünk,
Hogy rabok tovább nem le-

szünk!”
Az ünnepi műsorban fel-

hangzottak Petőfi Sándor, U-
tassy József Katona Józsefés hí-
res sorai, valamint részletek ko-
rabeli és kortárs zeneszerzők
műveiből. A Csertán irodalmi
színpadát az iskola énekkara
színesítette igényes kórusmű-
vekkel.

A bensőséges ünnepség után
az ünneplő közönség kivonult
az iskola előtti téren álló em-
lékműhöz, ahol a falu polgár-
mestere és a nyugdíjas klub
képviselője, az iskola vezetője,
a diákönkormányzat képvise-
lői főhajtás kíséretében elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit,
az alsós diákok pedig föl-
díszítették a szobor körüli teret
a saját készítésű kis zász-
lóikkal.

A március 15-i ünnepség
egyben az iskolai „Csertán Na-
pok” nyitórendezvénye is volt.
A közel két hétig tartó – im-
máron hagyományosnak szá-
mító – rendezvénysorozat kere-
tében a diákok számtalan sport-,
művészeti és egyéb program,
verseny részesei lehetnek.

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.•
Szabad felhasználású jelzáloghitelek•
Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra•
Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)•
Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány ügyintézés. Független ingatlan•
értékbecslés készítése.
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.•
Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,•
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,•
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 14 000 Ft/év díjért.•

• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Március 15-én ismét megem-
lékeztek az 1848-as események-
ről . Az ünnepségreEgerváron

ezúttal is az iskola tornatermé-
ben került sor, ahol először az
általános iskolások műsorát te-
kinthették meg az egybegyűl-
tek. A diákok most is egy szín-
vonalas előadással készültek,
amely felidézte a forradalom
hangulatát, és bemutatta a 170
évvel ezelőtti eseményeket. A
prózát remekül kiegészítették
az énekkar és a szólisták által
előadott dalok.

Az iskolások előadása után
Gyerkó Gábor polgármester em-
lékezett meg a korabeli esemé-
nyekről. Beszédében kiemelte,
hogy az akkori összefogás és
tenni akarás a mai kor emberé-
nek is példát mutat, hiszen ez

lendítheti előre az országot, és
azon belül Egervárt is.

Már hagyománnyá vált,
hogy minden évben ezen a na-
pon kerülnek átadásra az Eger-
várért kitüntetések. Az idén kettő
személy részesült ebben az elis-
merésben, melyet az önkormány-

zat Egervári Helytörténetiés az
és Községszépítő Egyesület közö-
sen adományoz. Győri Józsefné

és az csoport is aAlkotó Kezek

közösségért végzett kiemelke-
dő munkájáért vehette át az
Egervárért Elismerő Oklevelet.

A kitüntetések után a jelen-
lévők kivonultak a templom-
domb tövében található kopja-
fához, amit az önkormányzat,
az iskola, a civil szervezetek
képviselői és a frissen kitünte-
tettek is megkoszorúztak.

Ünnepség és kitüntetések Egerváron

Az általános iskolások adtak műsort.

A felső képen Viszket Józsefné, az Alkotó Kezek csoport veze-
tője, az alsón Győri Józsefné veszi át a kitüntetést Gyerkó Gá-
bor polgármestertől és Kálmán István alpolgármestertől.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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TISZTELT EGERVÁRI
LAKOSOK

Március 24-én, szombaton
került megrendezésre Egervá-
ron a pincedombi földpincénél
az ilyenkor szokásos termelői
borverseny. A rendezvényt
Egervár Község Önkormányza-
ta Lakhegy Önkormányzatával
közösen szervezte. Az idei év-
ben 98 mintát hoztak a boros
gazdák, amiből 46 volt a fehér-,
45 a vörösbor, 5 a rozé, és 2 a
gyümölcsbor.

Ezúttal szerényebb eredmények születtek
Borverseny Egerváron

Munkában a zsűri.

Gyerkó Gábor polgármester adja át az okleveleket.

Előkerült egy tangóharmonika is…

Amíg a héttagú zsűri dr.
Pálfi Dénes vezetésével vala-
mennyi mintát végigkóstolta,
addig a gazdák is letesztelték
egymás nedűit, valamint az ön-
kormányzatok mindenkit ven-
dégül láttak egy tál ételre, amit
Gángó Károly és számos segí-
tője készített el.

A minták vizsgálata után
következhetett a borok szóbeli
értékelése. Először a zsűri tag-

jai mondták el véleményüket,
majd átadásra kerültek az okle-
velek. Sajnos a korábbi évek-
hez képest jóval szerényebb
eredmények születtek. Összes-
ségében 15 arany, 25 ezüst, 39
bronz és 19 oklevél minősítés
lett. Az oklevél mellett minden
termelő egy gravírozott boros-
poharat kapott, melyet az eger-
vári készített. AzVarga Eszter
aranyérmes borokat egy üveg-
kancsóval és egy mézeskalács

címerrel is jutalmazták. Meg-
választották a legjobb fehér- és
vörösbort is. Előbbit Király
János Varga Zoltán, utóbbit
termelte.

Az értékelés végeztével a
résztvevők még maradtak, hogy
egy kóstolóval ellenőrizzék a
zsűri értékelését, majd egy tan-
góharmonika is előkerült, ami
garanciát jelentett az est hát-
ralévő részében a jó hangu-
latra.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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1848. március 15-e a ma-
gyar történelem talán legjele-
sebb napja. Minden évben ezen
a napon az egész ország ünne-
pel. Az utcák megtelnek ruhá-
jukra nemzeti színű kokárdát
tűző idősekkel és fiatalokkal.
Mindenki emlékezik. Senki nem
feledi Petőfit, Jókait, Kossuth-
ot, és még sorolhatnám a neveket,
akiknek döntő szerepük volt ab-
ban, hogy március 15-én egy
nemzet mozdult meg a zsar-
nokság, az elmaradottság ellen.

Egy ország mozdult meg
Nemzeti ünnep Vasboldogasszonyban

Mazzag Géza polgármes-
ter ünnepi beszéde után az
Egervári László Általános
Iskola 6. osztályos tanulói
műsorukkal nagyszerűen mu-
tatták be a hajdani esemé-
nyeket, így a nézők egy rövid
ideig részesei lehettek a di-
adalmas és gyászos történelmi
korszaknak. Előadásukat az
énekkar néhány tagjának műso-
ra színesítette.

A megemlékezés a Szózat
eléneklésével végződött.

A diákok nagyszerűen idézték fel az eseményeket.

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
az hét keretébenInternet Fiesta
3 alkalmas előadás került meg-
rendezésre az egervári könyv-
tárban. A rendezvény témája a
digitális videó készítés és kép-
szerkesztés alapjai, az előadó
Gedeon Tamás, aki számos jó
tanácsot adott a videó- és fotó-
készítéshez.

Az első órán megismerhet-
tük a kamerázási szabályokat, a
montázs (vágás) szabályait, a
mozgóképi közlés alaptulaj-
donságait és kifejezőeszközeit.

A videókamera kezelőszer-
veinek bemutatása után rövid
felvételeket készítettek a részt-
vevők. A mobiltelefonokkal, fény-

Internet Fiesta Egerváron

képezőgépekkel, videókame-
rákkal készített felvételek lap-
topra való átmásolást is bemu-
tatta az oktató.

A következő napok foglal-
kozásain az ajánlott videó- és
képszerkesztő programokat hasz-
náltuk, illetve az otthon ké-
szített rövid felvételeket.

B.K.V.

Az alapokkal ismerkedtek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu
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Sikeres, eredményes időszakát éli Kispáli. A kisközséget a te-
vékeny közösségeinek eredményes munkáján túl számos sikeres
pályázat is gazdagítja. A lezajlott és folyamatban levő projektekről
Horváth Zsuzsanna polgármester számolt be.

– Milyen, már befejezett munkáról adhatunk számot?
– A község lakóinak régi, jogos vágya teljesült azzal, hogy a

főutca járdáját szakaszos felújítással sikerült teljes hosszában jár-
hatóvá tenni. A projekt során tavaly elkészült az északi és a déli
szakasz, míg az idei év elején – kihasználva az időjárási viszo-
nyok adta lehetőségeket – a szakemberek megvalósíthatták a tele-
pülés központi részén átmenő járdaszakasz felújítását is. Ehhez a
beruházáshoz állami forrásból 3 millió 750 ezer forint támogatást
kaptunk. Bár nem teljes hosszában kapott új burkolatot a járda, a
használhatatlan, balesetveszélyes szakaszok felújításával Kispáli
teljes hosszában rendelkezik – bár esztétikailag nem a legszebb,
ám biztonságosan közlekedhető – beton felületű járdával.

– További befejezett projektek is lezajlottak?
– A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejleszté-

seinek támogatására kiírt pályázaton 750 ezer forintot nyertünk,
amelyet a községházában található könyvtár három helyiségének
felújítására fordíthattunk. Álmennyezetet készítettünk, megtörtént
a falak festése, új járófelületet alakítottunk ki, s mindhárom he-
lyiségben kicseréltettük a nyílászárókat. Mindezen túl, az olvasó-
szobába új bútorokat is vásárolhattunk. A támogatás összege a 2,5
millió forint bekerülési összeg egy részét fedezte, így az önrészen
túl a fennmaradó különbözetet az önkormányzat biztosította –
osztotta meg velünk Horváth Zsuzsanna.

Ezekre a felújításokra esztétikai szempontból is szükség volt,
másrészt pedig a község kulturális életéhez a megfelelő technikai
szintet is biztosítani kell. Ezért az internet elérési lehetőségeket is
bővítették Kispáliban.

– A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szol-
gáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-
2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kiírt „Digitális
Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat révén a meglevő
informatikai bázisunk fejlesztésére nyílt lehetőségünk. Beszerez-
hettünk három laptop gépet a szükséges szoftverekkel, két table-
tet, okostelefonokat, multifunkciós eszközt, azaz nyomtató-fény-
másolót, projektort, routert, és bővítettük a meglevő WIFI-pontot,
illetve újat hoztunk létre. A könyvtár három helyisége közül az
egyik eddig is számítógép-teremként működött három asztali
géppel, ezt a rendszert bővíthetjük az új eszközökkel másik he-
lyiségben is. Így a könyvtár és a számítógépes lehetőségek együt-
tesével igazán 21-ik századi faluközpontot hoztunk létre.

– A kultúra vonalán még miről számolhatunk be?
– Ha már a faluháznál tartunk, ejtsünk szót az ifjúsági egyesü-

let és a nyugdíjas egyesület hasonló célú, ám más tartalmú kultu-
rális pályázatáról. Mindkét egyesületünk sikeresen pályázott az
első világháborúra és a hozzá kapcsolódó történelmi eseményekre
való megemlékezésre. A Nagy Háború hőseinek és áldozatainak

Járdafelújítástól a közösségi kerten át a digitális jólétig
Nyertes pályázatok sora Kispáliban

emléket állító program célja a társadalmi emlékezet ébren tartása.
A közös értékteremtés során az ifjúsági egyesület a Félidő a fron-
ton című színdarab létrehozására pályázott, amelyet a budapesti
Manna Kulturális Egyesület szakmai támogatásával valósítanak
meg. A darabot szeretnénk olyan színvonalon megvalósítani, hogy
ne csak Kispáliban, de a környező településeken is megeleve-
níthessük az egykori történetet. A Manna hozza a szakértelmet, mi
pedig a munkában való lelkes részvételt adjuk hozzá. E cél meg-
valósítására egymillió forint áll rendelkezésre – a település tulaj-
donképpen úgy profitál belőle, hogy kapunk egy nívós színdara-
bot. Az aktív részvétel – amelyre természetesen az idősebb kor-
osztály számára is lehetőség nyílik – jól szolgálja a történelmi kö-
zös emlékezetünk megőrzését.

A nyugdíjas egyesület három részből álló rendezvénysorozatra
pályázott. Az elsőre: rendező ésKovács István Köbli Norbert
forgatókönyv-író Szürke senkik című 2016-os filmjének vetítésére
március 24-én került sor. A vetítés utáni beszélgetés során a fil-
men látottak alkalmat adtak az elődök, nagyszülők történeteinek
felidézésére. A következő alkalommal, április 20-án a Svejk va-
gyok színielőadás érkezik Kispáli nagyszínpadára Mikó István,
Rusz Milán Suha Kálmánés előadásában. Május 27-én pedig az
imaházban Katonadalok a nagy háború idejéből címmel hallhat-
nak összeállítást a település lakói.

– Rendezvényekből tehát nem lesz hiány…
– Nem bizony, annál inkább, mivel az EFOP-1.5.2-6 Humán

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben címmel, kilenc ön-
kormányzat konzorciumi összefogásával kétéves projekt indulhat
útjára, amelyre együttesen 250 millió forint támogatást nyertünk,
amelyből Kispálinak mintegy 21 millió forint jut. A március
elején útjára indult program révén egyik fő modulja során kép-
zésekre, tréningekre kerül sor, amely a munka világába való
visszatérést, szolgálja és életvezetési ismereteket nyújt a családok,
gyesen, gyeden levő kismamák, hátrányos helyzetűek, nem utol-
sósorban közmunkások számára. Egy másik modul a települések
közösségi rendezvényeinek minél színvonalasabb megtartását cé-
lozza. Kispáliban családi nap, sportnap és köztisztasági nap került
a programcsomagba. Ezekhez kapcsolódóan eszközök beszer-
zésére és felújítására is sor kerülhet, így hamarosan megkezdődhet
a közösségi ház vizesblokkjának felújítása. Talán a legérdekesebb
modul a „szülői jogosítvány” megszerzésének a lehetősége. A
családközpontú szeminárium során a szakértők a pedagógiai,
pszichológiai és mozgásfejlesztő célú útmutatóval szolgálnak a
résztvevőknek a különböző korosztályú gyerekek neveléséhez.

– A kerti munka és élelmiszer-program is folytatódik?
– Ahogy korábban, az idén is Civil Iránytű alapítvány és a

Syngenta Kft. élelmiszerlavina programja keretében valósulhat
meg a növények elültetése a közösségi kertünkben. Támogatás-
ként ismét megkaptuk a szükséges vetőmagokat: burgonyát,
paprika-, paradicsom-, kukoricamagot. E pályázat célja az, hogy
közösségi összefogással végezzük a növények gondozását az
ültetéstől a betakarításig. A megtermelt javakat két úton fordítjuk
a közösség javára: Részint a rászorulók, nagycsaládosok, egyedül
élők, nyugdíjasok kapnak a megtermelt terményekből, másrészt a
közösségi rendezvényeinkre elkészítve a település minden lakója
részesülhet a közös munka gyümölcséből. Ezen túl az ifjúsági
egyesületünk bejutott a MOL Zöldövezet Programjának második
fordulójába, amelynek során a már meglévő közösségi kertünk to-
vábbi fejlesztését céloztuk meg Kispáli gyümölcsöskertje címmel.
A sportpálya mögötti területet szeretnénk gyümölcsfákkal és
bokrokkal beültetni. A termést, sőt, a lakosság felesleg-gyümöl-
csét is házilag készített „sörkollektoros” aszalóval szeretnénk fel-
dolgozni. Bízunk benne, hogy ez a pályázatunk is sikerrel jár.
Természetesen ebben a feladatban is szükség van a közösség aktív
részvételére a tervezésben, a kivitelezésben és a fenntartásban
egyaránt. Bízunk a további sikerekben, hiszen a közösségi aktivi-
tással sosem volt gond a településünkön! – fogalmazta meg Hor-
váth Zsuzsanna polgármester. Kispáli lakosságmegtartó és a fiata-
lokat is vonzó ereje tehát megmarad, sőt, a kisközség fejlődése is
minden bizonnyal tovább folytatódik.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

Kispáli megújult közösségi háza korszerű informatikai rend-
szerrel várja a falu lakóit.
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Legkényelmesebben a ne-
tes kitöltővel módosítható a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) által elkészített szja-be-
vallási tervezet, sőt a tavalyi
bevallás önellenőrzése is ezen
a felületen a leggyorsabb.

Az áfa fizetésére köte-
lezettek és az őstermelők, be-
vallási tervezetüket a legegy-
szerűbben az e- SZJA felüle-
ten egészíthetik ki és módo-
síthatják, ezek nélkül a lépé-
sek nélkül az ő tervezetük
nem válik automatikusan be-
vallássá május 22-én. A többi
adózónak nincs teendője, ha a
tervezet számaival egyetért.

Ha a tervezetben vissza-
igényelhető adó szerepel, a
kiutaláshoz mindenképpen

Módosítás és önellenőrzés a netes kitöltővel
meg kell adni bankszámla-
számot vagy postacímet, attól
függően, hogy az egyén mi-
ként szeretné megkapni az
összeget.

Az ügyfélkapusok az új
„LEKÉR” funkcióval az e-
SZJA portálon letölthetik a
tavaly benyújtott 16SZJA, va-
lamint az idén benyújtott
17SZJA bevallást, megköny-
nyítve ezzel a személyijöve-
delemadó-bevallás javítását és
esetleges önellenőrzését.

Érdemes minél előbb ügy-
félkaput nyitni, mert így azon-
nal elérhetővé válik az szja-
bevallási tervezet és a mó-
dosítás néhány gombnyomás-
sal kényelmesen, otthonról is
elintézhető. (Forrás: )NAV

2017. augusztus 01. napjá-
tól működik a Zalaegerszegi
Törvényszék Ügyfélszolgálati
irodája, amelynek szolgáltatá-
sait eddig több mint 3.000 ügy-
fél vette igénybe.

A hét hónapja nyitott irodá-
hoz az ügyfelek a zalaegerszegi
bíróságok előtt folyamatban
lévő ügyeik intézésével fordul-
hatnak. Az irodában alapvetően
iratbeadásra, iratmásolatok meg-
rendelésére és átvételére, irat-
betekintésre van mód, de kol-
légáink természetesen iratmin-
tákkal, tájékoztató anyagokkal,
általános információkkal is se-
gítik a könnyebb ügyintézést.

Az irodát naponta átlagosan
10-15 ügyfél látogatja, s csak-
nem ugyanennyi telefonos meg-
keresés érkezik. 2017. augusz-
tus 1. és 2017. december 31.
napjáig 1.815 ügyfelet szolgált
ki az iroda, s ez a szám folya-
matosan emelkedik: 2018. feb-
ruár 28-ig 3.075-re nőtt, s ezen
belül összesen 323 iratbetekin-
tést regisztráltak kollégáink.

Az eddig felmerült tapasz-
talatok alapján az ügyfeleknek
a beadványok formai követel-
ményeknek megfelelő módon
és a megfelelő példányszámban
történő benyújtása okoz gondot.

A polgári peres eljárásban a
beadványok első példányát tel-
jes bizonyító erejű magánoki-

Hét hónap alatt 323 iratbetekintés
rati formában, azaz eredetiben
aláírva és az aláírást két tanú
nevének, lakcímének és aláírá-
sának feltüntetésével hitelesítve
kell benyújtani, eggyel több
példányban, mint ahány fél a
perben érintett.

A beadványon fel kell tün-
tetni az eljáró bíróságot, a felek
nevét, lakóhelyét, perbeli állá-
sát és a per tárgyát, a folya-
matban lévő ügyekben pedig a
bírósági ügyszámot is.

A beadvány mellékleteinek
egy-egy másolatát csatolni kell
a beadvány többi példányá-
hoz is.

A büntetőeljárásban a bead-
ványokat általában elegendő
egy példányban előterjeszteni,
úgy, hogy a beadvány eredeti
legyen, a mellékletek lehetnek
másolatok is.

Fontos hangsúlyozni, hogy
adatvédelmi és beazonosítható-
sági okok miatt a telefonon kért
tájékoztatás esetében az érdek-
lődők csak szűkebb körűen
kaphatnak felvilágosítást, így
kollégáink csak a tárgyalás he-
lyét és időpontját, az iratok
hollétét közölhetik, illetve je-
lezhetik, hogy az ügyben érke-
zett-e szakértői vélemény, to-
vábbá terjesztettek-e elő jogor-
voslati kérelmet.

Az ügyfélszolgálati iroda
hétfői keddi, csütörtöki napo-

kon 08.00-15.00 óráig, szerdai
napon 08.00-17.00 óráig, pén-
teken pedig 08.00-13.30 óráig
várja továbbra is az ügyfeleket,
illetve a (92)501-002-es tele-
fonszámon a hívásokat. A gyor-
sabb ügyintézés érdekben elő-
zetes bejelentkezésre is van
mód:

http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170726/elozetes-
bejelentkezes

További részletes tájékoz-
tatás:
http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170724/tajekoztato

Forrás:
Zalaegerszegi Törvényszék

Fókuszban a bíróság…

Fotó: Vig CsabaFotó: Vig Csaba

az alábbi

pozíciókba munkatársakat keres:

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:

hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

medenceõr•

felszolgáló•

szakács•

A Lenti Termálfürdõ és a
Thermal Hotel Balance****

• éttermi kisegítõ

konyhai kisegítõ•

szobalány•
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Március 7-én a zalai megyeszékhelyre látogatott , aKósa Lajos
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter,
aki kollégáival részletesen áttekintette a Modern Városok Prog-
ram zalaegerszegi elemeinek helyzetét. A megbeszélésen részt
vett polgármester, országgyűlési kép-Balaicz Zoltán Vigh László
viselő, miniszteri biztos, , a Közbeszerzési HatóságRigó Csaba
elnöke, kormánymegbízott, megye-dr. Sifter Rózsa dr. Pál Attila
gyűlési elnök, városi főjegyző,dr. Kovács Gábor Tolvaj Márta,
Gecse Péter dr. Vadvári Tibor Baliés alpolgármesterek, valamint
Zoltán gazdasági bizottsági elnök.

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Kósa Lajos miniszter
hangsúlyozta: a Modern Városok Program Magyarország 23 me-
gyei jogú városát érinti, ez a valaha volt legnagyobb vidékfej-
lesztési program, amely 2 millió városlakót, az agglomerációkban
élőkkel együtt pedig összesen 6,5 millió embert érint, és 2022-ig
valósul meg, országosan mintegy 3500 milliárd forintból.

Zalaegerszeghez kapcsolódóan 230 milliárd forint összegű be-
ruházást terveznek a program keretében, mely összeg nem tartal-
mazza a járműipari tesztpálya 42 milliárd forintos fejlesztési
összegét. A miniszter kiemelte: a 230 milliárdos összeg legna-
gyobb részét a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
kétszer kétsávos, M76-os gyorsforgalmi út megépítése teszi ki, de
ugyancsak fontos a Zalaegerszeg és az M8-as út közötti kétszer
kétsávos kapcsolat létrehozása is. A miniszter hozzátette: a szerző-
déskötés óta felmerült újabb terveket minden várossal megtár-
gyalják, ezért érkezett most Zalaegerszegre.

A Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében 15
milliárd forintot különítettek el egy intermodális közlekedési
csomópont (IMCS) létrehozására, azonban a tárgyalások során
világossá vált, hogy a közúti útkapcsolatok kiépítése és a belső
úthálózat bővítése fontosabb cél, így az eredeti összeget célszerű
átcsoportosítani. A belváros turisztikai megújítása (Mindszenty
program), az uszodaberuházás, valamint az alsóerdei sport- és
rekreációs központ létrehozása a terveknek megfelelően halad,
jegyezte meg Kósa Lajos.

Az iparfejlesztések között a logisztikai központ és konténer-
terminál létrehozását említette, kiemelve: a beruházás második
ütemeként az északi ipari parkhoz iparvágányt építenek. A mi-
niszter elmondta: a kormány stratégiai elképzelése, hogy minden
színházat felújítanak Magyarországon, köztük a zalaegerszegit is,
a beruházási döntéshez azonban szükséges az engedélyes és a ki-
viteli tervek elkészítése, melyre 200 millió forintot biztosít a
kormány.

Ennek kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő arról
beszélt: a 35 éves épületben teljes nyílászárócserére lenne szük-
ség, továbbá az elektromos hálózat és a fűtési rendszer rekonst-
rukciójára. Mindez a becslések szerint 1,5-2 milliárd forintos
ráfordítást igényel.

A valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program
Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: ilyen léptékű fej-

lesztésre Zalaegerszeg történetében még nem volt példa. A szerző-
dés egyes elemeiről részletesen is szólt:

– M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: a 170 milliárd
forintos beruházással megépülő új út Zalaegerszeget köti össze az
M7-es autópályával, a sármelléki nemzetközi repülőtér érintésével
(ahol 6,6 milliárdos fejlesztés indul). Az előkészítés, nyomvonal
kijelölés, környezetvédelmi engedélyeztetés, kiviteli tervkészítés
után lezajlott a közbeszerzés, a február 23-i ünnepélyes alapkőle-
tétellel pedig elindult a 2022-ig tartó munka.

– M8-as úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: ez
elsősorban az Ausztriával való közvetlen kapcsolat kiépítése miatt
fontos, közbeszerzési eljárásban kiválasztották a tervező céget,
jelenleg zajlik a nyomvonal kijelölése, a környezetvédelmi
engedélyezés, a kiviteli terveknek 2019 nyarára kell elkészülni.

– Iparfejlesztés: sikerült az északi ipari parkban, a járműipari
tesztpálya mellett újabb befektetési területeket kialakítani, jelen-
leg is több üzemcsarnok épül. A logisztikai központ és konté-
nerterminál kiépítésére az állami cég megalakult, a kormány 300
millió forintot biztosított az előkészítésre és a tervezésre. Az ön-
kormányzat 1,1 milliárd forintot fordíthat a közművesítésre.

– Iparvágány: nagyon kevés olyan város van, amelynek ipar-
területe közvetlen iparvágány kapcsolattal rendelkezik. A cél az,
hogy mind az északi ipari park, mind a járműipari tesztpálya,
mind pedig a logisztikai központ és konténerterminál közvetlen
iparvágány kapcsolattal rendelkezzen a nemzetközi vasúti kor-
ridorhoz. A nyomvonal kijelölésére a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő (NIF) Zrt. tanulmánytervet készít.

– Uszoda: az új 50 méteres, 10 pályás fedett uszoda, a tan-
medence, és a külső medence engedélyei és kiviteli tervdo-
kumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést
kiírta a BMSK, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az
ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.

– Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ: a térségben egye-
dülálló sport és turisztikai létesítmény engedélyei és kiviteli
tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbe-
szerzést kiírták, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az ün-
nepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.

– A belváros turisztikai célú megújítása: elemei a plébánia
épületének felújítása (elkészült), a Mária Magdolna Plébánia-
templom felújítása és orgona beszerzése, a Kvártélyház és a le-
véltár homlokzatának felújítása, új nagy belvárosi parkoló építése,
a Göcseji Múzeum teljes felújítása, a botfai Erdődy-Hüvös Kas-
tély felújítása, valamint egy új múzeum létrehozása, amely em-
léket állít Mindszenty József bíborosnak (1919-1944 között Zala-
egerszeg apát-plébánosa), és a kommunista diktatúra egyházül-
dözésének. A kiviteli tervek elkészültek, indulhat a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzés.

A Modern Városok Programtól függetlenül megvalósuló be-
ruházások:

– A 2018-ban 50 éves Göcseji Falumúzeum fejlesztése.
– Új mentőállomás építése (nem önkormányzati intézmény -

Országos Mentőszolgálat): az előkészítésre és a tervezésre 40
millió forint áll rendelkezésre, a határidő a tervek leadására június
30., a szükséges támogatás 700 millió forint.

Az intermodális közlekedési csomópont (IMCS) programból
való kikerülése miatt a tárgyaláson a kormánynak javasolt új zala-
egerszegi programelemek:

– A Zóna épületének megmentése és felújítása után a Kazinczy
téren a volt KISZÖV székház megmentése és felújítása.

– A város északi és déli része közötti gyorsabb és hatékonyabb
kapcsolat érdekében megvalósuló Kosztolányi utcai kétirányú-
sításhoz kötődve a belső tehermentesítő út folytatása a Jákum ut-
cától a Balatoni útig.

– A városban 2018-ban induló kerékpárút építések során ki-
maradó szakaszok megvalósítása.

– A Hevesi Sándor Színház felújítása.
– Valamint a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok teljes

felújítása, vagy kellő forrás rendelkezésre állása esetén egy új
multifunkciós sport és rendezvényterem megépítése.

Kósa Lajos (középen) Vigh László és Balaicz Zoltán társaságá-
ban a zalaegerszegi megbeszélésen.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy
végre kimozdulhasson az
otthonából és élvezhesse a
napsütést. Valaki viszont
azért, hogy végre friss zöld
saláta kerüljön az asztalra a
konyhakertből, mert annak
van csak íze igazán. Ezt nem
egyszerű megoldani, mert
ebben az időben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek
ellenére keressük a meg-
oldást.

Bár kézenfekvőnek tűn-
het a több ezer kilométerről
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de ezek íze csak nyo-
mokban emlékeztet az iga-
zira. Ezért erőt veszünk ma-
gunkon és várunk.

A múlt héten én is az esti
vacsorához vadásztam alap-
anyagokat, amikor összefu-
tottam Ágival. Ügyfelünk
volt, konyhát terveztünk és
gyártottunk neki.

Ezért tudom, ő is szeret
főzni. Egyből együttérzően
mosolygott, amikor a mirelit
zöldségek előtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldség-

gel fel akarom dobni a va-
csorát. Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Nem tudtam
megállni, hogy ne vegyem
meg azt a zöldbabot. Laci
először bizalmatlanul nézte.
Az első falat után viszont
már mosolygott. Vajon pá-
roltam meg, egy kis fehér-
borral, nagyon finom lett.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

A zalaegerszegi Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár támogatásával Éder Kata
dietetikus kóstolóval egybekö-
tött gyógynövényismereti elő-
adását hallhattuk március ele-
jén az egervári közösségi
házban.

A növények szedéséről, szá-
rításáról, felhasználásáról, ki-
vonataikról, gyógyhatásaikról,
és alkalmazásaik időtartamá-
ról is sokat megtudtunk. A
növényeket szellős, napos he-
lyen kell szárítani, akkor jók
amikor zörgő szárazak, do-
bozban, zacskóban tároljuk. 2
teáskanál száraz növényt 2,5-
3 dl vízzel forrázzuk le, és
lefedve hagyjuk állni. Ta-
vasszal ajánlott egy 3 hetes
méregtelenítő csalánlevél tea-
kúra.

Bővebben is szó esett né-
hány gyógynövényről, mint a
bíborszínű kasvirág, az édes-
gyökér, a homoktövis, a gin-
zeng és a medvehagyma. A
medvehagymát összevágva olaj-

A gyógynövényekről Egerváron

jal, sóval üvegekben eltehetjük,
de fagyasztva is tartósíthatjuk.
Kóstolhattunk gyömbérteát és
citromfűteát, hajdinasalátát, nö-

vényi zsíros illetve pástétomos
kenyeret friss csírával és zab-
szeletet is.

B.K.V.

Éder Kata tartott előadást.

Aki Zalaegerszegről, Ságod
felől érkezik , jókoraKispáliba
zökkenőkkel teheti meg – ma
még. Ám nem sokáig tart már
ez az állapot. Régi óhaja tel-
jesül Kispáli lakóinak, hamaro-
san megkezdődhet a bevezető
út teljes felújítása. Az önkor-
mányzat eddig is éves szinten
milliós összeget költött az út
javítására, ám annak állapota
miatt tartósabb megoldás vált
szükségessé. A rég várt mun-
kára a legjobbkor érkezett kor-
mányzati segítség révén kerül-
het sor. A Magyar Közlöny
március 13-i száma adta hírül,
hogy a kormány az 1097/2018.
(III. 13.) Korm. határozatával a
helyi önkormányzatok működé-
si célú kiegészítő támogatásai
terhére összesen 2 826 500 000
forint átcsoportosítását rendelte
el települési önkormányzatok
feladatainak támogatására. A tá-
mogatott önkormányzatok közt
szerepel Kispáli is: a község
71,5 millió forint juttatásban

Zökkenőmentes úton Ságod felől Kispáliba
Kormányzati segítséggel megújul a bevezető út

részesül az útépítés megvaló-
sítására.

– Az elnyert összeget előze-
tes tervezői munka során, a
piaci árak figyelembe vételével
állapították meg. Ez a település
szélétől mintegy 600 méteres,
nagyon rossz állapotban levő
útszakasz burkolatának teljes
felújítására nyújt lehetőséget –
osztotta meg velünk Horváth
Zsuzsanna polgármester. A pon-
tosság kedvéért: az útszakasz
további, az északi elkerülő úttól
Kispáli közigazgatási határáig
tartó szakasza Zalaegerszeg te-
rületéhez tartozik.

Az út felújításáért már
hosszú ideje dolgozott Horváth
Zsuzsanna polgármester, a falu
céljának eléréséhez segítséget
kérve országgyű-Vigh László
lési képviselőtől és dr. Pal-
kovics László államtitkártól, a
tesztpálya kormánybiztosától, s
mindketten készséggel támo-
gatták a szándékát. Bár az or-
szágban számos településen

akadnak sürgető feladatok, si-
került véghezvinni a megnyug-
vást hozó tervet. Az út felújí-
tása révén Kispáli lakosain túl
Nagykutas, Nagypáli, sőt, a kö-
zeli Vas megyei települések la-
kói számára is könnyebbé válik
a közlekedés.

Vigh László is elégedett-
ségét fejezte ki a megnyílt lehe-
tőség iránt:

– Amikor megkeresett a
polgármester asszony a támo-
gatásomat kérve, fontosnak tar-
tottam, hogy Budapesten „le-
lobbizzam”, hogy elkészüljön
az út, hiszen jogos igénye a te-
lepülésnek, hogy a lakói nor-
mális, jó minőségű úton me-
hessenek reggel munkába és
térhessenek haza este. Örö-
mömre szolgál, hogy dr. Pal-
kovics László kormánybiztos
úrral való egyetértésben si-
került elérnünk, hogy megú-
julhasson Kispáli bevezető
útja!

Farsang Lajos
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„Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.”

1848. március 16-án, a for-
radalom kitörésének másnapján
írta e sorokat. Most, 170Petőfi
évvel később 24 hatodik osz-
tályos iskolás vésteegervári
szívünkbe ezt a nagy napot.
Színdarabjukban a márciusi
eseményektől a szabadságharc
leveréséig mutatták be törté-
nelmünk eseményeit. Megele-
venedett Petőfi, Jókai, Orlay
alakja, a csatába induló ifjak
lelkesedését tánccal jelképez-
ték, s mindeközben az énekkar
is megmutatta, milyen is ez a

Az iskolások is megemlékeztek
nép „ ”.Európa közepén „Talp-
ra magyar!”, „Mit kíván a ma-
gyar nemzet?”, „Éljen a forra-
dalom!”, „…szabaddá tenni a
sajtót!” – hangzottak el a jól
ismert mondatok.

S a mi szívünk együtt dob-
bant a kis márciusi ifjakéval.
Mert láttuk, ahogy lelkesednek
a szabadságért, ahogy küzde-
nek, harcolnak a hazáért, s
láttuk, ahogy elbuknak ebben a
küzdelemben.

Az egervári iskola hatodi-
kosai megtanulták a történe-
lemleckét. De annál sokkal
többet is tanultak: hősiességről,
bátorságról, összetartozásról,
az összefogás erejéről, az el-
vesztett szabadságról. Köszönet
érte osz-Szermjagim Marianna
tályfőnöknek és az Egervári
László Általános Iskola peda-
gógusainak.

Gyenese Viktória

Méltó volt az ünnephez az iskolások műsora.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A közelgő választások apro-
pójából tartott márciusPacsán
20-án lakossági fórumot Man-
ninger Jenő fejlesztési minisz-
teri biztos, országgyűlési kép-
viselő és Cseresnyés Péter
munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkár, országgyű-
lési képviselő.

Cseresnyés Péter a fórumot
megelőző sajtótájékoztatón ki-
emelte: az ország egy olyan
sorsdöntő parlamenti választás
elé néz, mely 10-15 évre meg-
határozhatja jövőnket.

Mint elmondta, április 8.-án
nem csak arról szavazunk
majd, hogy az elmúlt 5-6 évben
tapasztalt gazdasági és a vele
összefüggő társadalmi fejlődés
töretlen marad-e, hanem arról
is döntünk, hogy az Európát

Sorsdöntő voksolás következik
feszítő migránshelyzet hatással
lesz-e hazánkra is. Hozzátette,
amennyiben az Orbán Viktor
által vezetett Fidesz-KDNP
pártszövetség folytatni tudja
munkáját, úgy az elmúlt három
év tapasztalatai alapján szava-
tolható, hogy Magyarország
nem lesz bevándorló ország.
Cseresnyés Péter leszögezte:
amennyiben bekövetkezne egy
olyan „baleset”, aminek folytán
egy szivárványkoalíció venné
át az ország irányítását, a mig-
ránsáradat szabad utat kapna
vagy a kötelező kvóta nyomán,
vagy azért, mert a határainkat
védő kerítésrendszert lebonta-
nák. A választásoknak tehát
egyrészt az a tétje, hogy az
elkezdett munkát folytatni tud-
juk-e, másrészt, hogy Magyar-

ország egy migránsmentes or-
szág marad-e – hangsúlyozta az
államtitkár.

Manninger Jenő a migráns-
kérdés kapcsán hozzátette: egy
pacsai lakossági fórumon külö-
nösen fontos beszélni arról,
hogy a közelben fekvő Eszter-
gályhorvátiban egy szervezet
migráns tábort akart létrehozni,
mely ellen ő maga a környék-
beli polgármesterekkel és to-
vábbi Fidesz képviselőkkel egy-
ségben emeltek hangot. Mint
elmondta, a tiltakozások nyo-
mán a tábor létesítése meg-
hiúsult, ám fontos tanulság,
hogy más pártok képviselői
nem emeltek hangot a létesít-
mény ellen, pusztán utólag vé-
leményezték az ügyet.

A kormány fejlesztő mun-
kája kapcsán Manninger Jenő
elmondta, Pacsa nagyon jó pél-
da arra, hogy a kisebb, de je-
lentős kormányzati támogatá-
sokat felhasználva milyen mér-
tékben fejlődhet egy település,
mely távolabb esik a nagyobb
városoktól. Példaként hozta a
helyi munkaügyi adatok javu-
lását, hiszen 2015 januárjában
108 munkanélkülit tartottak
nyilván, ami mára 37 főre re-
dukálódott.

A közmunka program sike-
reire is kitérve kiemelte, Pacsán
32 fővel indult a program, ami
jelenleg 24 fővel fut, hiszen
többeket sikerült visszavezetni
a munkaerő piacra. A közmun-
kaprogramban dolgozók fontos
feladatokat látnak el, úgy mint
a közterületek ápolása, épít-
kezési munkálatok és mezőgaz-
dasági termelői munka, mely-
nek termését az önkormányzat
konyháján fel is használják. A
miniszteri biztos szólt még a
pacsai ipari park fejlesztésére
beadott sikeres pályázatokról,
melyek révén átmeneti fenn-
akadások után már több vál-
lalkozó is dolgozik és a parkot
tovább fejlesztik. Jelenleg pá-
lyázatok útján az ipari létesít-
mény infrastruktúráját tudják
fejleszteni, így járdákat, szenny-
vízhálózatot építenek, illetve
napelemmel működő világítási
rendszert installálnak.

Mint elmondta, az épülő
gyorsforgalmi útnak is lesz
Pacsa irányába leágazása, ezzel
is segítve a három zalai nagy-
várostól távolabb fekvő tele-
pülés fejlődését.

Gellén Szilárd

Manninger Jenő (balról) és Cseresnyés Péter tartott sajtótájé-
koztatót.
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Családoknak kedvezmények!Családoknak kedvezmények!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken szauna szeánszok!Hétvégéken szauna szeánszok!

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,

22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Zalaszentgrót piac
2018.04.07.-én,

szombaton 10.00 órakor
650 Ft/db

Házhoz szállítva 700 Ft/db

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12


