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Egervár,
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Hagyományosan közös ol-
vasással ünnepeltük ismét a Ma-
gyar Kultúra Napját Alsóne-
mesapátiban.

Most Schaffer Erzsébet: Ál-
mok kertje történetek útközben
című könyvéből választottunk
olvasnivalót. Először a Tedd le
a pajzsokat című történetet
olvastuk, aztán az „Itt maradsz
velem?” következett. Mindkét
olvasmány érdekes gondolato-
kat ébresztett a résztvevőkben.
Megbeszéltük a településen
élőkkel való kapcsolatainkat,
hogy mennyit változott ez az
évek során. A modern technikai
eszközök elidegeníthetik a sze-

A Magyar Kultúra Napja Alsónemesapátiban
mélyes kapcsolatokat, ha nem
figyelünk rá. Ezért fontosak a
közösségi rendezvények és al-
kalmak, ahol találkozni tudunk
egymással. Álljunk meg és szó-
lítsuk meg egymást a buszmeg-
állóban, boltba menet, a könyv-
tárban, hogy rég nem látott is-
merősünkkel váltsunk pár szót.

Az írónőtől származik a kö-
vetkező idézet, mely pontosan
kifejezi, hogy milyen fontos,
hogy valahova tartozzunk, ne
érezzük magunkat saját ottho-
nunk rabjának. „Egy közösség-
hez tartozni, ennek jelét ad-
ni, erre támaszkodni – megtar-
tó erő.”

Nagy hangsúlyt fektet a
település a múlt emlékei meg-
őrzésére és felelevenítésére. Al-
sónemesapátiban évek óta zaj-
lik az iskolások néptánc okta-
tása, az olvasás népszerűsítése,
nagyanyáinktól örökölt hímzés-
technikák tanítása. Valamennyi

kulturális rendezvényünk a kö-
zösségépítést és népi kultú-
ránk ápolását célozza. A jö-
vőben egy kis parasztházban
szeretnénk a múlt használati
tárgyait kiállítani és a pa-
raszti élet mindennapjait be-
mutatni.

Közös olvasással ünnepeltek.
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. január 31-i ülésén tájé-
koztató hangzott el a Bakony-
erdő Erdészeti és Faipari Zrt.
működéséről. er-Váradi József
dőgazdálkodási főmérnök ki-
emelte, hogy társaságuk állami
tulajdonú területek vagyonke-
zelőjeként megvalósítja a fenn-
tartható erdőgazdálkodás min-
den elemét úgy, hogy érvénye-
síti a természet- és környezet-
védelmi szempontokat, nyere-
séges gazdálkodási tevékeny-
ségen keresztül messzeme-
nőkig igazodik a közjó szol-
gálatához. Elhangzott, hogy ki-
emelten kezelik a közjóléti fel-
adatokat, melyek egyik fő szín-
tere megye, ahol aZala Kis-
Balaton Balatonés a környéke
tartozik hozzájuk. Ezen a terü-
leten az elmúlt években is
számos fejlesztést valósítottak
meg, több kilátót építettek vagy
újítottak fel, létrehozták a Fes-

A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

tetics Imre Állatparkot, s továb-
bi pályázatok révén kívánják
megvalósítani a Festetics örök-
ség „Ba-bemutatását, illetve a
laton madártávlatból” című
projekt által újabb turisztikai
attrakció fejlesztéseket kíván-
nak megvalósítani a Keszthelyi-
hegység térségében, melyekhez
kérte a Zala Megyei Közgyűlés
támogatását és együttmű-
ködését.

A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről, mely-
nek bevételi és kiadási főössze-
ge 724 027 000 Ft.

Elfogadásra került a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti terve,
valamint az idei évre vonat-
kozó összesített közbeszerzé-
si terv.

Jóváhagyta a közgyűlés az
oroszországi Hanti-Manysi Au-

tonóm Terület Kormányzósá-
gával 2001-ben megkötött
együttműködési megállapodá-
son alapuló 2019-2020. évekre
vonatkozó tevékenységi tervet,
amely a két térség között meg-
valósítandó közös programokat
és projekteket foglalja magá-
ban, kiemelten kezelve az ok-
tatás, innováció, egészségügy
területét, valamint a néprajzi,
nemzeti és népi értékek gyűj-
tésének és megőrzésének mód-
szertani tapasztalatainak meg-
osztását. A dokumentum alá-
írására a térség kormányzójá-
nak 2019. február 4 -7. között
sorra kerülő zalai látogatása ke-
retében kerül sor.

A grémium jóváhagyta a
magyar-magyar kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alap-
hoz benyújtott „A végvidék

nem alkuszik” című pályázatot,
melyben a megyei önkormány-
zat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig a két térség, Zala és Há-
romszék, határrégiós adottsá-
gaiból eredő fejlesztési lehető-
ségeinek, jó gyakorlatainak
megismerése és átadása áll,
különös tekintettel a korábban
elzárt területeken fekvő objek-
tumok, történelmi emlékhelyek
hasznosítási lehetőségeire.

Ezt követően pedig rész-
letes tájékoztatást kaptak a kép-
viselők a Zala Megyei Ön-
kormányzati Hivatal által 2018-
ban végzett feladatokról, me-
lyek között a testületi munká-
hoz kapcsolódó tevékenységek
mellett jelentős arányt képvi-
seltek a pályázatokkal kapcso-
latos térségfejlesztési és pénz-
ügyi tevékenységek. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pá-
csonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr.
Mester László főjegyző.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Ismét megszerveztük az
egervári közösségi házban a
jótékonysági bolhapiacot, ami-
re rengeteg felajánlást kaptunk
az otthon már feleslegessé vált
dolgokból. Bébi, gyermek, női,
férfi ruhák, kabátok, zakók, tás-
kák, könyvek, DVD, bakelit le-
mezek, játékok, háztartási dol-
gok, és még számos holmi kö-

Jótékonysági bolhapiac

zül lehetett válogatni, és pár
száz forintért hozzájutni.

A bevételt a faluházra és a
programjaira fordítjuk idén is.
A megmaradt holmik is jóté-
kony célt szolgálnak, felaján-
lottuk a hajléktalan szállónak, a
gyermekotthonnak és más rá-
szorulóknak.

B.K.V.

Rengeteg felajánlás érkezett.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Az év első hónapjában si-
keres pályázatról számolt be
lapunknak polgár-Nemesapáti
mestere, .Gáspár Zoltánné

Mint azt megtudtuk, Ne-
mesapáti Római Katolikus
Egyházközsége az Emberi Erő-
források Minisztériuma az IFJ-
GY-18-A-0210 azonosító szá-
mú pályázatára „Családbarát
közgondolkodás népszerűsítése
és generációk közötti együtt-
működés ösztönzése Nemes-
apátiban” címmel benyújtott
pályázata 365 390 forint támo-
gatást nyert el.

Az egyházközség területén
a személyes kötődések elsőd-
leges színtere a család, amely
formálja a benne élő gyerme-
kek személyiségét, biztonságot
és szeretetteljes légkört ad. A
néhány évtizede működő csa-
ládmodellt mára felváltotta, a

Sikeres pályázattal indul az év Nemesapátiban
„mikrocsalád” irányzat, mely-
ben a családtagokat rendre el-
választja napi munkájuk és
gondjaik.

– Programjainkkal célunk,
hogy támogassuk a települé-
sünkön élő családokat abban,
hogy találjanak szabadidőt, azt
közösen töltsék el, mely al-
kalmat ad a helyi családi kö-
zösségek építésére, összefo-
gására, erősítsék a település
iránti lojalitást. Ez a jövőben
kiváló teret jelenthet egyéb
közösségépítő programok szer-
vezésére – emelte ki a polgár-
mester asszony.

Az idősek tudása kimerít-
hetetlen kincsesbánya, amelyet
fel kívánnak használni az egyes
programok során. A fiatalok
betekintést nyerhetnek elődeik
életébe, akik segítik az idősebb
generáció eligazodását a XXI.

század kihívásainak leküz-
désében.

A település vezetője hang-
súlyozta: – Projektünk általá-
nos célja a családok megerősí-
tése a nemzedékek közelebb
hozásával, ezáltal az életminő-
ség javítás és az idős kor-
osztályra jellemző elmagányo-
sodás problémájának kezelése.

Ezen célkitűzésekhez lettek
alakítva a helyi programok, így
az elmúlt év végén a Szent
Miklós legendája került meg-
elevenítésre a Szt. Miklós plé-
bánia templomban hagyomány
teremtő szándékkal. A bábos,
drámajátékot a Tarsoly Mező-
ségért Egyesület tagjai adták
elő a település lakói számára.
December hónapban a helyi

Közösségi Házban a hagyomá-
nyos Szállást keres a Szent
Család népi liturgiát 9 alkalom-
mal tartották meg, melyre a
szomszéd településről is érkez-
tek. Idén januárban „Nyugdíjba
mentem, mivel töltöm az idő-
met holnaptól?” címmel hobbi
munkák kiállításra, beszélge-
tésre került sor, Gaál Anna-
mária vezetésével.

A következő előadás dr.
Simon Margit előadásában „Va-
gyon, amit magunk után
hagyunk a földi létből” címmel
lesz látogatható, majd Vargáné
Gáspár Lívia „Gyerek (és
idős)zár” az internet veszélyei-
ről szóló oktatását ajánlják a
helyiek figyelmébe a szervezők.

Gellén Szilárd

Nyugdíjas lettem… Gaál Annamária előadása Nemesapátiban.

Nagyon érdekes élménybe-
számolót tartott Paulovics Zol-
tán 2003-tól 2018-ig tartó szlo-
véniai utazásairól az egervári
közösségi házban. A hármasha-
tártól a tengerpartig számos
települést bejárt már autóval,

Vetítettképes élménybeszámoló

vonattal, busszal, kerékpárral
és gyalog. Nagyszerű képe-
ket láthattunk a csodálatos
helyekről, ahol a családjával, a
barátaival és a munkatársai-
val járt.

B.K.V.

Gyerkó Gábor polgármester (balról) és Paulovics Zoltán.
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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

- Február 18. (hétfő), 18.00 Közösségi Ház
Vetítéssel egybekötött beszámoló a Szentföldi utazásról

- Február 23. (szombat) Falu Farsang a Közösségi Házban
16.00 Jelmezverseny
17.00 Rosta Géza zenés műsora
17.45 Eredményhirdetés
18.00 Kiszebáb égetés

- Március 1. (péntek) 17.30 Közösségi Ház
Faricsné Molnár Katalin dietetikus előadása. Téma: cukorbe-
tegség, és ételallergia

Egervári programajánló

A Zala Megyei Vállalkozás-

fejlesztési Alapítvány legfőbb
feladata – mint ahogy a nevé-
ben is szerepel – a vállalkozá-
sok működésének segítése. En-
nek egyik nagyon fontos része
a mikrohitel folyósítása. A
2019-es konstrukciókról kér-
deztük , a ZMVANagy Andrást

ügyvezető igazgatóját.
– Az Országos Mikrohitel

Alap – (OMA) központi hitele-
zési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingat-
lanfedezet mellett – konstruk-
ció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.

– Milyen helyi konstrukciót

tud említeni?

– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA si-
keres hitelterméke, de korláto-
zott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál ren-
dezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek
részére pedig évi 4,5 %.

– További lehetőségek?

– A Fürge Hitel Program
2017-ben indult elsősorban ki-
sebb likviditási nehézségek át-
hidalására. E hitelkonstrukció-
nál nem szükséges ingatlanfe-
dezet biztosítása. A feltételek-
nek való megfelelés esetén elég

Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő

a vállalkozás tulajdonosának
kezességvállalása, melyhez a
ZMVA és Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt között létrejött meg-
állapodás alapján a tőkeösszeg
80 %-áig a Garantiqa Hitel-
garancia Zrt készfizető kezes-
séget vállal. Igénybe lehet ven-
ni beruházási, illetve vállal-
kozásfinanszírozási célra.

A Saját Forrásból Finanszí-
rozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben
hozta létre a ZMVA kurató-
riuma a növekvő vállalkozói
igények kielégítésére. A prog-
ramban széleskörű vállalkozói
réteg juthat finanszírozási for-
ráshoz, többek között a mező-
gazdasági vállalkozások, teher-
fuvarozók. A ZMVA nagy fi-
gyelmet fordít a vállalkozások-
ban végbemenő generációvál-
tással kapcsolatos finanszírozá-
si nehézségek megoldására. A
hitelkamat a ZMVA-nál rende-
zett hitelmúlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek ré-
szére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pon-
tos törlesztés esetén évi 3,9 %.

Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz
hitelkonstrukció is igénybe ve-
hető (jellemzően árukészlet,
üzemanyag és alapanyagkészlet
vásárlásra igényelhető).

– Említene néhány statiszti-

kai adatot a ZMVA mikrohitel

programjából?

– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475 ügy-
let, 1 milliárd 600 millió Ft ér-
tékben. 2018-ban 52 ügylet ke-
rült finanszírozásra 268 millió Ft
értékben, ez több mint a duplá-
ja a 2017. évi folyósításoknak.

– Alapítványuk több projek-

tet is megvalósít…

– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös techno-
lógia, termék, vagy hozzáadott
érték kialakítása a horvát-ma-
gyar vállalkozások között,
melyhez a zalai cégek 75 szá-
zalékos vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak. A kö-
vetkező beadási időszak feb-
ruárban nyílik. A REGIONET
projektben az osztrák-magyar
vállalkozói együttműködéseket
segítjük elő Dél-Burgenlandban
és Kelet-Stájerországban, olyan
üzletágakban, mint a turizmus,
építőipar fémipar, illetve a

helyi termék. Novemberben in-
dult egy regionális egyetemi,
hallgatói verseny, amely során
innovatív ötleteket várunk ar-
ról: milyen lesz a határmenti
térség gazdasága 25 év múlva.

A Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezeté-
sével már több száz vállalko-
zással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt
helyzetünk el. Január 24-én Za-
laegerszegen, február 14-én
Nagykanizsán tartunk nagy
konferenciákat vállalkozókat
érintő aktuális kérdésekben:
foglalkoztatás, támogatások, fi-
nanszírozás, pályázatok.

A ZMVA továbbra is tagja
az Enterprise Europe Network
hálózatnak, amely segíti a kis-
és középvállalkozások külföldi
piacokra való kilépését, finan-
szírozását és innovációs tevé-
kenységét.

Nagy András: – a Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA sike-
res hitelterméke.
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

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

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

Zala megyében 4 százalék-
kal csökkent tavaly a nyilván-
tartott álláskeresők száma: a ki-
rendeltségek nyilvántartásában
december végén 6 481 állás-
kereső szerepelt, csaknem 300-
al kevesebb, mint 2017 utolsó
hónapjában – tájékoztatta a
kormányhivatal az MTI-t.

A hivatal adatai szerint az
elmúlt évben havonta átlagosan
6 850 álláskeresőt regisztráltak,
több mint 500-al kevesebbet,
mint 2017-ben.

A nyilvántartott álláskere-
sők aránya 2018 decemberében
4,9 százalékra mérséklődött

Zalában 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Zala megyében, a mutató ér-
téke 0,4 százalékponttal volt
alacsonyabb az előző évinél.
Éves szinten tavaly 5,2 száza-
lék volt az álláskeresési ráta
átlagos aránya, 0,6 százalék-
ponttal alacsonyabb, mint
2017-ben.

A nyilvántartott álláskere-
sők több mint egyharmada
szakképzetlen, 6 százaléka ren-
delkezik felsőfokú képzettség-
gel. A regisztráltak csaknem 30
százaléka tartós álláskereső:
legalább egy éve, minden hó-
napban szerepeltek a nyilván-
tartásban.

A nyilvántartott álláskeresők több mint egyharmada szakkép-
zetlen.

A pályakezdők száma és
aránya az elmúlt évben tovább
mérséklődött. December végén
428 pályakezdő, az álláske-
resők 6,6 százaléka keresett
munkát a kirendeltségek segít-
ségével. 2018-ban 670 pálya-
kezdőt regisztráltak első alka-
lommal, 80-nal kevesebbet,
mint egy évvel korábban.

Decemberben 1100 álláske-
reső került nyilvántartásba, a
regisztrációból 1255-en kerül-
tek ki. A kilépők közül 600-an
váltak foglalkoztatottá, közel
400-an támogatás nélkül ju-
tottak munkához.

Az év utolsó hónapjában
400 nem támogatott álláshely
volt Zala megyében.

Ha elolvasta, adja tovább!

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig… Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Nemesapáti, templomNemesapáti, templomK ö z é l e t i   h a v i l a p XIX. évfolyam 2018. május
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Kispáliban a már szinte elvárható aktivitással kezdték az új
esztendőt. A máris megkezdett programokról Horváth Zsuzsanna
polgármester adott tájékoztatást.

– Az elmúlt év vége is számos közösségi eseményt tartogatott
Kispáli lakói számára, s ugyanígy indult a 2019-es év is. A Mi-
kulás-ünnepség, az adventi készülődés, a karácsonyi műsor, a köz-
ségi szilveszter mind alkalmat adott a közös szórakozásra, a sza-
badidő közösségépítő módon való eltöltésére. Majd nem sokkal
újév után, január 12-én kezdődhetett az első ingyenes program-
sorozatunk. Az öthetes alakformáló tornát a kispáli hölgyek
számára Hozd formába magad Valentin napra! címmel hívtuk
életre irányításával. Ezt követően a lányok-asszo-Eller Johanna
nyok minden szombaton együtt gyakorolják a testmozgást Johan-
na irányításával. Keddenként szintén összegyűlnek egy kiadós
mozgásra, ekkor a Johanna által összeállított video-anyagra
tornáznak a kispáli hölgyek.

A programot több alkalommal meglátogatta Végvári Viktória,
a Zalaegerszegi Egészségfejlesztési iroda dietetikus tanácsadója.
Az egész sorozatot állapotfelmérés előzte meg. Ennek során rög-
zítették a résztvevők fizikális adatait: testsúlyát, magasságát, test-

Hölgytorna és fotóstanfolyam indult
Év eleji aktivitás Kispáliban

zsír arányát és más paramétereket. Az öt hét alatt több alkalommal
dietetikai tanácsadásra is sor kerül. Viktória előadást tartott a
táplálkozás fontosságáról: megtudhattuk, milyen táplálékok miért
előnyösek vagy hátrányosak, s ismertetőt adott a különféle diéták
fontosságáról és mikéntjéről. Megismerhettük az egészséges em-
beri test felépítését, összetételét. Mindezek ismeretében minden
résztvevő életmódváltást vihet véghez.

Az öthetes program eredményeit végül február közepén ér-
tékeljük majd egy újabb állapotfelméréssel. Örömömre szolgál,
hogy mintegy tizenöt fő minden alkalommal részt vesz a közös
munkában. Úgy látom, hogy a rendszeres sportolás beépült min-
denkinek a hétköznapjaiba. A program pályázati forrás révén
ingyenes. Igyekszünk a jövőben is a hasonló céljainkhoz forrást
találni. A résztvevőknek egy ajándék pólóval is kedveskedett az
önkormányzat. Bízom benne, hogy a sorozat végeztével az
egészségesebb életmód mindannyiunk számára életforma marad -
ismertette Horváth Zsuzsanna polgármester.

Az év eleji kispáli aktivitás következő programsorozata a ja-
nuár 25-én megkezdődött fotós tanfolyam. A Digitális jólét prog-
ram keretében már két sikeres informatikai jellegű előadássorozat
is lezajlott. Ezúttal a Fotózz jól mobiltelefonnal című tanfolyamra
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával ke-
rülhetett sor.

A résztvevők városi főépítész és amatőr fotósBálizs Andrej
vezetésével ismerhetik meg a speciális tudnivalókat, amelyek a
mobiltelefonnal való felvételkészítéshez szükségesek. Andrej a
résztvevők számára négy péntek délután ad ismertetőt a fotó-
zásnak e speciális módjáról. Első alkalommal a saját munkáiból
mutatott ízelítőt, majd a következő foglalkozásokon a digitális
fotózás rejtelmeit ismerteti meg a hallgatósággal, akik a fotózás
alapjain túl fotós etikettről is hallhatnak majd. A résztvevők
feladatokat is kapnak a terep- és műhelymunka során, amelyeknek
a kiértékelésével, valamint az utómunkálatok során újabb
ismereteket szerezhetnek. Végezetül az elkészített összeállításból
várhatóan virtuális kiállítás nyílik.

– A jelentkezésekből úgy tűnik, hogy a fotóstanfolyamra a
korábbi digitális programoknál is nagyobb érdeklődés mutatkozik,
hiszen nem csak a megcélzott idősebb, de minden korosztály
aktivizálta magát – fejezte ki elégedettségét Horváth Zsuzsanna
polgármester.

Farsang Lajos

A kispáli év eleji egészségnevelő programok sorában hölgy-
tornára is sor került.

Jó hírekkel szolgált Hor-
váth Zsuzsanna polgármester a
Ságodon Zalaegerszegreát ve-
zető összekötő út felújításának
jelenlegi állásával kapcsolat-
ban. Úgy tűnik, a hosszú ideje
megoldásra váró feladat teljesí-
tése belátható közelségbe ke-
rült. A sikeresen lefolytatott
közbeszerzési eljárás során el-
dőlt, ki lesz a kivitelező. Az út
tavaszra tervezett teljes burko-
latcseréjéig pedig időközben
elvégezték a legszükségesebb
kátyúzást.

– A közelmúltban az önkor-
mányzat Hydrocomp Kft.és a
közt megköttetett a szerződés,

A tél előtt kátyúztak, tavasszal új burkolat készül
Megjavítják a Kispáli-Ságod közti átkötő utat

így a tavasz során megkezd-
hetik a munkát az útépítők. A
tervezett munkára mintegy het-
venmillió forint áll rendelkezé-
sünkre – osztotta meg velünk
lapunknak Horváth Zsuzsanna.
– Így nyáron már bizonyára jó
úton közlekedhetünk, hiszen a
falu határától az északi elkerülő
útig tartó útszakasz mintegy
harmada – amely Kispáli köz-
igazgatási területéhez tartozik –
új útburkolatot kap.

A munka előzményeiről
Vigh László országgyűlési kép-
viselő beszélt.

– Nemrégiben kormánydön-
tés született mintegy hetven-

millió forintos támogatásról,
amelyből új aszfaltréteget kap
az út. El kell mondani, hogy
ezen az úton még nagyon sok
követ kell behordani, ezért le-
hetséges, hogy a tesztpálya épí-
tésének befejezését követően
újra sort kell keríteni az asz-
faltozásra. Örömömre szolgál,
hogy sikerül ezt az élet- és bal-
esetveszélyes útszakaszt meg-
javítani – mondta Vigh László
országgyűlési képviselő.

– Az ütemezés szerint a
munkálatok kezdetének terve-
zett időpontja február eleje.
Ároktisztítással, a padka nyesé-
sével indul a munka, majd a

kőterítéssel egyenlítik ki az
útprofilt. Az útfelújítás remix
profilozással, majd aszfaltozás-
sal folytatódik márciusban és
áprilisban. Végül a padkafeltöl-
tés és a befejező munkák teszik
teljessé a rég várt útjavítást.

Bár az időjárás szeszélyei
közbeszólhatnak, jó munka-
szervezéssel minden bizonnyal
tartható lesz az avatás május
25-re tervezett időpontja.

– A munkaterület átadására
február 5-én kerül sor, addig is,
és az építés ideje alatt mindenki
türelmét kérjük – fűzte hozzá
Horváth Zsuzsanna polgármester.

Farsang Lajos

2019. január
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándor jó szakember, nem
retten meg a kihívásoktól.
Bár a sok probléma megol-
dása gyakran elég kemény
feladat, sokat kell gondol-
kodnia. Néha eszébe jut,
egyszerűbb lenne az élete,
ha egy gyártósoron dolgoz-
na, és a kéket a kékhez,
pirosat a piroshoz…

De neki ez túl unalmas
lenne, ezért foglalkozik in-
telligens házakkal.

Megkereste egy ügyfél –
József – egy olyan problé-
mával, amit eddig minden
szakember megoldhatatlan-
nak tartott. A helyszíni ki-
szálláson és a probléma
szemmel verésén túl, nem
jutottak közelebb a megol-
dáshoz.

Sándor ért a szakmájá-
hoz, gondolkozott, majd
megtalálta a megoldást.

A József típusú ügyfelet,
aki folyamatosan jelen van
munka közben, és úgy fi-
gyeli az eseményeket, mint-
ha a kedvenc sorozatát néz-
né Sándor már megszokta.
Sőt a szeme se rebben, ami-
kor még azt is elvárja, hogy
munka közben az élet nagy
kérdéseit megvitassák. Így a
sok beszélgetés és a feladat
bonyolultsága miatt mind-
ketten kezdtek elfáradni.

József, az ügyfél egyszer
csak eltűnt. Sándor ezt látva
végre a vezetékekre tudott
koncentrálni, ami rá is fért,
mert sok rossz helyen volt.

József megjelent újra egy
székkel és leült. Erre Sándor
nevetve csak ennyit tudott
mondani:

– József én szeretem ma-
gát, de a mozizás nem volt
bent az árban….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A mozizás nem volt bent…

Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV
Idén a NAV már minden-

kinek elkészíti szja-bevallási
tervezetét, akiről kifizetői,
munkáltatói adattal rendelke-
zik: legyen munkavállaló, ős-
termelő, áfa fizetésére kötele-
zett magánszemély vagy akár
egyéni vállalkozó. A változá-
sokról, a teendőkről, a határ-
időről és az 1+1%-ról minden
fontos információ megtalálható
a NAV honlapján.

Az egyéni vállalkozóknak
továbbra is önállóan kell be-
nyújtaniuk az szja-bevallást,
aminek elkészítését nagyban
megkönnyíti a NAV által össze-
állított adóbevallási tervezet,
mely a munkáltatóktól, kifize-
tőktől származó adatokat tartal-
mazza. A tervezetek március
15-étől elérhetőek a NAV honlap-
járól (www.nav.gov.hu/szja/szja),
illetve a kormányzati portálról
(www.magyarorszag.hu) egy-
aránt.

A webes kitöltő felületen a
tervezet adatainak megtekinté-
se, a nem kifizetőtől, munkál-
tatótól származó jövedelmi
adatok, valamint a vállalkozói
tevékenységgel összefüggő ada-
tok kiegészítése, majd mentése
után lehetőség van a bevallás
elektronikus beküldésére. Az
Szja törvény szerint adózó
egyéni vállalkozóknak ezt min-
denképpen meg kell tenniük
ahhoz, hogy a NAV által
készített tervezetből érvényes
szja-bevallás legyen.

Az egyéni vállalkozók sze-
mélyijövedelemadó-bevallásá-
nak benyújtási határideje meg-
változott, idéntől mindenkire

egységesen május 20-a az
irányadó.

(Ez a határidő-változás nem
érinti a kata vagy eva törvény
szerint adózó vállalkozókat,
számukra továbbra is február
25-e a kata nyilatkozat, illetve
az eva-bevallás határideje.)

Az szja 1+1%-áról is május
20-áig rendelkezhetnek a felaján-
lók, addig választhatnak egy tá-
mogatni kívánt civil szervezetet,
egy egyházat vagy a Nemzeti
Tehetség Programot. A tavaly az
egyházak részére tett rendelke-
ző nyilatkozatok szintén eddig
az időpontig vonhatóak vissza.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

A MOFE több állomásos
programsorozat megvalósításá-
ra kapott felkérést a „Zala-
egerszegi NŐ-KÖZ-PONT”
Esélyteremtő programsorozat a
Zalaegerszegi Járásban élő nők
számára az EFOP-1.2.9-17-
2017-00116 pályázati program
keretein belül.

Rendezvényünket a Család
és KarrierPont Zalaegerszeg
és a Zalaegerszegi Női Sza-
lon közreműködésével valósí-
tottuk meg.

A Gazdaasszony Klub évi
első összejövetelén a régmúlt
idők kedves, akkor divatos rág-
csálnivalójával, a sajtos tallér
elkészítésének munkafázisaival
ismerkedtünk. Minden részt-
vevő megtekinthette a tészta
hozzávalóit, részt vehetett a
tészta gyúrásában. Fontos oda-
figyelni a tészta állagára. Majd
mindenki kipróbálta a tallér-
sütést a gyakorlatban.

Hogyan készül a sajtos tallér?

Az elkészült friss, finom
csemege egy részét a recept, és
tapasztalatcsere közben jó han-
gulatban elfogyasztottuk, vala-
mint az közösségi házegervári
börzéjére érkező vásárlóknak,
érdeklődőknek kínáltuk a nem
éppen testsúlykímélő csemegét.

Már a következő összejöve-
telünk témáját is megbeszéltük,
várjuk a találkozást, hisz a
hasznos időtöltéssel, jó hangu-
latban eltelt találkozóknak kö-
zösségépítő, -formáló, értékte-
remtő szerepe van életünkben.

Tóth Ágnes

A régmúlt idők rágcsálnivalóját készítették el.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Az évet KönyvtárMozival
kezdtük , melyet aGősfán
Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár jóvoltából élvez-
hetünk.

A film levetítése után a
település könyvtárosaként álta-
lában kézműves foglalkozást
tartok az évszakhoz fűződően,
vagy a meséhez kapcsolódó
kvízjátékra kerül sor.

Január második hetében,
pénteken a digitálisan felújított
Vuk című mesefilmet néztük
meg, amely minden gyermek-
nek elnyerte tetszését. A me-
sével kapcsolatos kvízjátékot
nagy lelkesedéssel oldották
meg a gyerekek két csapatot
alkotva, és nagyon várják az
újabb meséket és az azzal kap-
csolatos vetélkedőt. Bízom ab-
ban, hogy azok a gyermekek,
akik még nem látogattak el
KönyvtárMozinkba, nekik is
megjön a kedvük.

Sz.K.E.

Az idei esztendő első össze-
jövetelét tartotta a Nemesapáti
Nyugdíjasok Egyesülete 2019 ja-
nuár 16-án. A találkozón Óvári
Miklós tartott vetítéssel egybe-
kötött előadást szűkebb környe-
zetünk természeti értékeiről.

Az előadó számos fotóval
készült a ritkaságszámba menő,
szemet gyönyörködtető növé-
nyekről, úgy mint az orchidea
félék, kosborok. Beszámolt ar-
ról is, milyen előnytelen vál-
tozások történnek, melyek egy-

2019 első összejövetelét tartotta a Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete
egy fajt a kihalás szélére so-
dornak.

Előadásában kitért a szelíd-
gesztenye egykori, óriási szere-
péről, itt a zalai dombságban és
kifejtette, mennyire lecsökkent
mára a gesztenyeállomány.

A vetítés végeztével jó han-
gulatú eszmecsere vette kez-
detét, történetek felelevenítésé-
re került sor. A szervezők ez-
úton is köszönik Óvári Mik-
lósnak az értékes előadást.

A délután további részében
a tagság megtárgyalta a 2019
évi programtervet. Továbbra is
minden hónap harmadik szer-
dáján tartják találkozójukat,
előadások, kirándulások, fürdő-
zés, múzeum látogatás, pikni-
kezés szerepel az idei tervek
között. Mint elhangzott, április
hónapban tisztség megújításra
kerül sor, hisz lejár a vezetőség
négy évre kapott mandátuma.

Fontosnak tartják, hogy új ta-
gok kerüljenek felvételre, hisz
az elmúlt évben többen meg-
haltak, elköltöztek.

A rendezvényt kötetlen be-
szélgetéssel és némi édességgel
zárták a jelenlévők.

Gellén Szilárd

Környezetünk természeti értékeiről hangzott el előadás.

KönyvtárMozi
Gősfán

Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!
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A decemberi ünnepi idő-
szak után a családok élete
kényszerűen visszatér a felada-
tok világába, ami a kisebb
gyermekek életében az óvodát
jelenti. Nem mindegy azonban,
hogy milyen minőségben tel-
nek el az ovis évek, hiszen a
társdalomba integrálódás első
nagy lépcsője ez. Ennek tuda-
tában az Alsónemesapáti Maci
Óvoda minden dolgozója nagy
odaadással végzi napi munkáját.

Amint azt a vezető óvónő-
től, dr. Kremznerné André Ildi-
kótól megtudhattuk, a jelenleg
tizenhét gyermekkel működő
óvoda 1982 óta része a helyi
pedagógiának. Egy ideig a
szomszédos Nemesapátiból is
jártak ide gyermekek, ám a ki-
lencvenes évektől külön szék-
hellyel, de szoros együttműkö-
désben üzemelnek.

Az óvoda nevelési filozó-
fiáját jól mutatja, hogy a min-
denkori pedagógiai irányzato-
kat mindig igyekeztek a helyi

Bepillantás az Alsónemesapáti Maci Óvoda mindennapjaiba
sajátosságokkal összefűzni. A
település adottságai lehetővé
teszik, hogy a gyermekek sok
időt töltsenek a szabadban, a
friss vidéki levegőn és megfi-
gyeljék a természetet. A lehető-
ségek tárházát gyarapítja a
helyi gazdák nyújtotta látoga-
tási lehetőség, mely révén test-
közelből találkozhatnak a házi-
és haszonállatokkal is.

A szomszédos Bodza-ta-
nyán létesített füvészkert szin-
tén páratlan lehetőség az egyes
gyógy- és egyéb növények
megismerésére és persze az itt
található játszótér iránt is érthe-
tő érdeklődést mutatnak a kicsik.

A viszonylag alacsony cso-
portlétszámnak köszönhetően a
családias hangulat mindenkor
jelen van az óvoda életében. A
családias hangulatot erősíti a
szülőkkel összehangolt családi
nap és megannyi helyi rendez-
vényen való részvétel.

A vezető óvónő kitért arra
is, hogy helyben lehetőséget

kínálnak olyan speciális foglal-
kozásra vagy annak megszerve-
zésére, mint a logopédus, az
ovis hittan vagy az úszás-
oktatás.

Fentiek tükrében nem vélet-
len tehát, hogy boldog ovis
életet élő helyi gyermekek mel-
lett immár Zalaegerszegről és
Pethőhenyéről is több szülő vá-
lasztotta a helyi óvodát gyer-
mekeinek.

Ildikó óvónő mellett, Som-
lói Anikó Horváthóvónő, és
Zsuzsanna dajka dolgozik még
a gyermekekért a helyi óvo-
dában.

Maci óvoda lévén külön
rendezvényeket szerveznek a
mackó témakörben, így a ta-
vaszt váró népi megfigyelést
is figyelemmel kísérik évről
évre.

Gellén Szilárd

Talán kár is kiemelni, hogy a közös fotóról a mackók sem hiá-
nyozhattak.

Tollfosztásra hívták meg a
Vasboldogasszonyi Nyugdíjas-
klub Nép-asszonyai a helyi
dalkör Egyesület tagjait 2019.
január 26-án délután. A falu-
ház megtelt a vendégekkel, a
fiatal gyermekek serényen
tépték a tollat, miután ellesték
a tapasztalt asszonyok moz-
dulatait.

A férfiak – akik karonfogva
kísérték a feleségeiket – koc-
cintás után kártyapartival mú-
latták az időt és beszélték meg
a „világ dolgait”. A tangó-
harmonika dallamaira a nótázás
sem maradt el, a citerázó kis-
lányok népdalai hallatán még a
kéz is megállt a levegőben.

A finom és ízletes vacsora,
a sok-sok sütemény, az aromás

Pihe-puha forgatag

Hajas Istvánné, Fülöp Ágnes, Soós Bálintné a tollfosztóban.

házi italok tálalása az esti órák-
ban a párnaciha megtelte után
következett.

A toll útja idáig tartott! A
tavaly tavaszi kisliba, kiskacsa
kikeltetésétől, a neveltetésétől,
a meghizlalásától, a levágásától
és a toll zsákokban való tá-
rolásától. A gyakorlott és sokat
tapasztalt asszonyok elmondása
alapján egész évben munkát
adott a falusi gazdaságban az
állattartás és a javak beta-
karítása.

A településen hagyomány-
ként – pár év kihagyás után –
megrendezett közösségi ren-
dezvényt a jövőben újra meg-
tartják, hiszen a résztvevők
sokadik alkalommal tettek bi-
zonyságot arról, hogy együtt

lenni jó, együtt beszélgetni és
társalogni jó, együtt nevetni és
mókázni felüdítő.

Köszönet a Vasboldog-
asszonyi Nyugdíjasklub min-
den tagjának a fáradságos mun-
káért, a szervezésért, köszönet

minden vendégnek, hogy a
legfinomabb receptjük alapján
egy-egy tálca süteménnyel „te-
rülj-terülj asztalkám”-ot vará-
zsoltak, és köszönet a finom és
aromás házi itókákért.

Hegyi Erzsébet

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A napokban befejeződött a
Zala Megyei Szent Rafael Kór-
ház kardiológiai és pulmonoló-
giai osztályát is befogadó épü-
letének éveken át félbemaradt
felújítása, a betegek várhatóan
márciustól vehetik birtokba a
mintegy 2,3 milliárd forintos
beruházást.

Vigh László, a térség ország-
gyűlési képviselője (Fidesz) a
helyszínen tartott sajtóbejáráson
elmondta: a néhány éve mintegy

Befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház felújítása

4 milliárd forintból megépített
új D épület után az építtető és
az akkori kivitelező közötti
vitás kérdések miatt félbemaradt
az F épület megkezdett rekonst-
rukciója. Az újabb közbeszer-
zési kiírás nyerteseként tavaly
nyáron a . lett a ge-ZÁÉV Zrt
nerálkivitelező, amely határidő-
re, január végére befejezte az
épület teljes körű felújítását.

A képviselő felidézte, hogy
az utóbbi négy évben – az MRI

berendezés cseréjével és két
félmilliárdos műszerbeszerzési pá-
lyázattal együtt – összesen mint-
egy 9 milliárd forint beruházás
valósulhatott meg a zalaeger-
szegi egészségügyi intézmény-
ben. A mostani felújításnak kö-
szönhetően – a bútorok és mű-
szerek beszerzése után – várha-
tóan márciusban vehetik birtok-
ba a betegek a megújult épü-
letet, a hivatalos átadását pedig
áprilisra tervezik.

Halász Gabriella, a kórház
főigazgatója elmondta: a kor-
szerűsített szárnyban kap helyet
a kardiológiai rehabilitáció, az
onkológiai osztály, illetve ide
költözik a pózvai külső kór-
házból a pulmonológia is. Ez-

zel minden olyan részleg az in-
tézmény központi telephelyén
működik, amelynek nagy a
diagnosztikai vagy műtéti
igénye.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
az összesen 2,3 milliárdos kor-
szerűsítésből bruttó 1,1 milliárd
forint volt a cég által elvégzett
építészeti és műszaki beruházás
összege. Az MTI kérdésére azt
is közölte: az alig 6 hónapja
átvett munkaterület nagyjából 40
százalékos készültségen állt, ezt
kellett a január végi határidőre
teljesen befejezniük, ehhez több-
ségében helyi, zalai alvállalko-
zókat vontak még be. (Forrás:
MTI)

Szemben a felújított épület.

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
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00 00
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HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.

Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202

E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

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

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek CSOK
ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek kisvállalkozói hitelek� � �

�napelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
napelem rendszer értékesítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Zala Me-
gyei Baleset-megelőzési Bizottság közreműködésével felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„A mobil várhat?!” címen,

három kategóriában:
óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.

A rajzoknak kiemelten a (pl.mobiltelefon és kiegészítőinek
fejhallgató) biztonságos, szabályos használatát kell a
közlekedésben bemutatnia.

Az egyéni alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret
lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

Az első fordulóban a (Zala megyei) pályamunkákat, 8900.
Zalaegerszeg Balatoni út 4. címre a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokhoz
kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskola
megnevezése) feltüntetésével.

A beküldési határidő: 2019. április 26.

A második forduló: Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizott-
ság az általa zsűrizett és kiválasztott legjobb zalai alkotásokból
2019. május 10-ig kategóriánként 6-6 pályaművet küld meg a
második fordulóra az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsághoz.

Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott pályaművek
alkotóinak – a díjátadó ünnepségről (időpontról és helyszínről)
– később küld értesítést a gyermekrajz pályázat kiírója.
Kizárólag az országos díjazottak kapnak értesítést az
eredményről!

Az országos fődíj: 1. díj: kategóriánként 1-1 táblagép, 2.-6. díj:
kategóriánként tárgyjutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!

A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,
Baleset-megelőzési Bizottság titkárától Horváth László r.
alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


