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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

(Folytatás a 2. oldalon)

Mennyire lehet beugratós
kérdésekkel megtréfálni a há-
zastársakat? Ki tudja legügye-
sebben megülni a kézzel bar-
kácsolt, fából készült lóhá-
tat? Miként lehet egyszer

Házaspárbaj a zalaháshágyi falunapon
használatos kesztyûbõl „tejet”
fejni?

Ilyen és ehhez hasonló
feladatokkal és hahotázva
szurkoló közönséggel találta

Az idén is több százan mulattak a zalaháshágyi falunapon.

Július utolsó hetében a

nyolc diákja két tanár kísére-
tében találkozón vett részt

testvérte-
lepülésén. Az idei az ötödik
alkalom, hogy a testvértelepü-
lések egyhetes programot szer-

Za-
lalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Za-
lalövõ olaszországi

Zalalövõiek az olaszországi Farra d'Isonzoban
veznek, azzal a céllal, hogy
ápolják, erõsítsék és továbbfej-
lesszék az önkormányzatok és
a családok között már meglévõ
kapcsolatokat. Az elmúlt év-
ben városunk adott otthont a
rendezvénynek, amelyen részt-
vevõ olasz gyerekek családjai
látták most vendégül a magyar
diákokat. A hétvégi programo-
kon Zalalövõ Város Önkor-
mányzatának képviseletében
négyfõs delegáció is részt vett.

Zalalövõ alpol-
gármesterét és a képviselõket

alpolgármestere köszöntötte.
fõszervezõ is-

mertette a programokat és egy
kisebb fogadás keretében be-
mutatta a vendéglátó családo-
kat. A szombat estét az Alpok-
Adria zenei fesztivál záró kon-
certje tette hangulatossá, ahol
fiatal magyar zenészek is fel-
léptek.

A találkozón már hagyomány-
nyá vált a közös történelmi

Herczeg Imrét,

Renzo Luisa Farra d'Isonzo

Milena Colucci

Családi csomag

1650 Ft-ért!!!

2 felnõtt és 2 gyerekadag

Menü házhoz szállítás Zala megyében!

Nyugdíjas, kismama, egyedülálló,

vagy csak nincs ideje fõzni?
A megoldás mi vagyunk! Rendeljen Ön is!

Zala megyei településeken 570 Ft-tól

Hogy lehet ilyen olcsó? Ismerje meg titkunkat!

06/20/2599 457

www.atroplusz.hu

3 fajta menü kínálattal

Triesztben a találkozó résztvevõi.
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szembe magát az a 4 háshágyi
házaspár, amely vállalkozott a
nem mindennapi megmérette-
tésre a falunapon. A jó han-
gulatot és vicces helyzeteket
teremtõ vetélkedõ harmadik
helyezett párja 5.000 Ft-ot, a
második helyezett 10 ezer fo-
rintot, míg a legügyesebb
20.000 Ft-ot nyert.

polgármes-
ter ünnepi köszöntõjében el-
mondta: minden esztendõ-
ben megállapítható, hogy az
alig 400 fõs település faluna-
pi hangulata olyan népsze-
rûségnek örvend a környezõ
falvakban élõk körében is, mi-
szerint ilyenkor több, mint 1 000
fõre duzzad a helyben mulatók
száma Zalaháshágyon.

Büki József

A polgármester az idei esz-
tendõben is külön köszöntötte
azokat az újszülötteket (és szü-
leiket), akik a legutóbbi falunap
óta látták meg a napvilágot.

A háshágyi falunap egyik
specialitása, hogy a tombola
ajándékokat minden esztendõ-
ben a helyiek viszik a hely-
színre, vagyis kizárólag hely-
ben élõk felajánlásait lehet
megnyerni a szelvényekkel.

Az idei falunap jó hangulatá-
ról többek között a helyi

, a 7 éve töretlen népsze-
rûségnek örvendõ zalaháshá-
gyi tánccsoport,
valamint gon-
doskodott. A jó hangulatú fa-
lunapot az idén is hajnalig tar-
tó bállal zárták Zalaháshágyon.

asszony-
kórus

Dance Mix
Dömötör Balázs

Zsuppán Beáta

Házaspárbaj a zalaháshágyi falunapon

Így kell megülni a rendhagyó lovas nyerget.

Július második hetében 18
gyermek vett részt a

,
valamint az

által szervezett szeretettá-
borban.

A gyermekek a
alapította

, illetve
otthonából jöttek. A lelkes kis
csapat sok élménnyel gazda-
godva térhetett haza, hiszen
számos lehetõségük volt a ki-
kapcsolódásra. A hét során
megtekinthették ne-
vezetességeit, köztük a

(képünkön) és a
, kézmûves foglalkozá-

son vehettek részt, megismer-
kedhettek az íjászat forté-

zalalö-
või Kerecsen Hagyományõr-
zõ és Kulturális Egyesület

Õrségi Nemzeti
Park

Böjte Csaba
Szent Ferenc Alapít-

vány dévai szászvárosi

Zalalövõ
tájhá-

zat Borosán-
völgyet

Szeretettábor
lyaival, de bõven volt alkalmuk
túrára és strandolásra is. Nagy
élmény volt számukra a Boros-
tyán-tó körüli esti bagolytúra,
mely szintén az egyesület és
segítõik által valósult meg. A
feladatok között szerepeltek
ügyességi és gondolkodtató já-
tékok egyaránt. Megható volt
látni, ahogy vízre engedik –
egyik feladat során hajtogatott
– papírhajóikat, kívánva talán
egy szebb holnapot…

A gyermekek zalalövõi és
õrségi családoknál voltak el-
szállásolva. Az egyesület ezú-
ton szeretné megköszönni
minden család segítségét, ame-
lyek a táboroztatás sikeréhez
hozzájárultak.

Csonka Gergõ

Dervalics Imre Zala-
lövõn

, aki
nagyon sokáig kerté-

szeti feladatokat látott el, július
3.-án ünnepelte 90. születés-
napját, ezzel a város egyik
legidõsebb férfi polgárának
mondhatja magát.

Születésnapi köszöntõ

Ebbõl az alkalomból kö-
szöntötte polgár-
mester és

jegyzõ, valamint át-
nyújtották neki
miniszterelnök írásos köszön-
tõjét is.

Pintér Antal
Gáspárné Tóth Zsu-

zsanna
Orbán Viktor

Pintér Antal köszönti az ünnepelteket.

Zalalövõiek Farra d'Isonzoban
múlt megismerését elõsegítõ
program. Ez alkalommal

városának római kori
maradványait, mûemlékeit és
történetét ismerhettük meg.

A vasárnap estét egy go-
riziai fiatalokból álló amatõr
rockegyüttes zárta. Az amúgy
rendkívül változékony idõjárás
hétfõn megkegyelmezett a kis
csapatnak, így a napot
városában és tengerpartján töl-
töttük. A délelõtti rövid város-
nézést követõen a délután
strandolással telt. Még aznap
este ellátogattunk a csil-
lagvizsgálóba és planetárium-
ba, ahol számos csillagászati
érdekesség mellett a techni-
kának köszönhetõen a felhõs
idõ ellenére megtekinthettük
a csillagos eget Farra és Za-
lalövõ felett. Az elkövetkezen-
dõ két napban kézmûves fog-
lalkozásokra és számos csa-

Aqui-
leia

Grado

farrai

patjátékra került sor. A gye-
rekek mozaikokat készítettek,
kaspókat festettek. Különbözõ
sportfoglalkozáson, zumba ed-
zésen vettek részt és közle-
kedési ismereti vetélkedõn
mérték össze tudásuk. Az utol-
só napon városába
utaztunk és egy kirándulás
keretében megtekintettük a
város nevezetességeit, vala-
mint ellátogattunk a csodá-
latos fekvésû kas-
télyba és parkjába.

Kis csapatunk egy élmény-
dús hetet töltött Farraban, ami
elsõsorban a fogadó csalá-
doknak volt köszönhetõ, akik a
szervezés és vendéglátás ter-
heit magukra vállalták és csa-
ládtagként fogadták a zalalövõi
gyerekeket. Bízunk benne, hogy
ez a szép hagyomány nem
szakad meg és a rendezvény-
sorozat az elkövetkezendõ
években tovább folytatódik.

Trieszt

Miramare



Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképp

PRÁGA-KARLOVYVARY

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

Kulturális körutazás Nyugat-MACEDÓNIÁBAN

TÖRÖK körút, a kultúra és a természet csodája

RÓMA, az örök város: Orvieto-Tivoli-Assisi

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Szept.10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

Szept. 26-28. 34.900 Ft/fõ

Okt. 2-5. 52.900 Ft/fõ

Okt. 3-5. 45.900 Ft/fõ

Okt. 15-19. 79.900 Ft/fõ

Okt. 16-25. 187.900 Ft/fõ

Okt. 22-26. 79.900 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Szombathely: 94-311-134 Lenti: 92-551-061

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

Hazánkban évente 25 ezer
ember hal meg, azaz minden
30. percben hirtelen szívmeg-
állásban kórházon kívül. A be-
tegek 30 %-a nyilvános helyen
lesz rosszul, túlélési esélyeik
ez esetben nem túl kecseg-
tetõek, hiszen újraélesztésükre
az elsõ pár percben van a leg-
nagyobb esély. A beavatkozás
sikerét a gyors felismerés, a
hamar megkezdett újraélesz-
tés, illetve a minél gyorsabban
rendelkezésre álló defibrillá-
tor készülék jelenti. A nyári
hõség pedig csak növeli a
rosszullétek számát és nagyon
igénybe veszi az emberi szer-
vezetet.

Errõl beszélgettünk
, a

Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervének szakigazgatási
szerv vezetõjével, és

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Fõosz-
tály osztályvezetõjével.

Hor-
váthné dr. Paizs Terézzel

Ritecz Ba-
lázzsal

– 2013 decemberében de-
fibrillátorokat helyeztek el a
Zala megyei kormányabla-
kokban. Mindez komoly elõre-
lépésnek számít a kormány-
ablakokba betérõ ügyfelek

Defibrillátor a Zala megyei kormányablakokban – minden esetre
egészségügyi biztonságának
fenntartása érdekében, hiszen
a nyári hónapok hosszan-
tartó hõsége során gyakorib-
bak a rosszullétek is…

– Pontosan milyen hatás-
sal van a tartósan magas nyá-
ri hõmérséklet az emberi szer-
vezetre?

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Sajnos, ez valóban így alakul,
hazánkban is egyre gyakoribbá
vált az átlaghõmérsékleti érté-
kek emelkedése, a kimagasló
hõmérsékleti értékek tartó-
sabb fennállása, amit még sú-
lyosbít a magasabb páratarta-
lom, a magas éjszakai hõmér-
séklet.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– A magas nyári hõmérséklet,
a tartós hõség kedvezõtlen ha-
tással van mindenkire. A me-
leghez való alkalmazkodás min-
denkit megterhel. A napszú-
rástól kezdve a hõgutáig kü-
lönbözõ súlyosságú tünetek
jelentkezhetnek. A hõhullá-
mok a legnagyobb veszélyt az
idõsekre, a kisgyermekekre, a
krónikus betegségben szenve-
dõkre és a fizikai munkát vég-
zõkre jelentik. A hõséggel, a
kánikulával kapcsolatos meg-

betegedés és halálozás kocká-
zata a 60 éven felüliek között a
legmagasabb, közülük is a kró-
nikus szív-érrendszeri beteg-
ségekben, a cukorbetegségben
szenvedõket sújtja a leginkább.

Ritecz Balázs: – Az automa-
ta külsõ defibrillátorok mo-
dern, megbízható, számítógép-
vezérelt eszközök, melyek se-
gítségével a segélynyújtó ké-
pes lesz a bajba jutott beteget
biztonságosan újraéleszteni.
Természetesen a defibrillátor
használatához nélkülözhetet-
len bizonyos szintû elsõsegély-
nyújtói és újraélesztési ismeret.

Ritecz Balázs: – Ez így igaz.
Jelenleg Magyarországon a
mentõautók zömében ez a
típus található, így a mentõ
személyzete az elektródokat a
betegrõl való levétele nélkül
tudja csatlakoztatni egy másik
készülékhez, és azonnal foly-
tatni a már megkezdett újra-
élesztést. Ezzel idõt, „életet”
nyerve. És ez által a mi képzett
kormánytisztviselõink is így
tudják alkalmazni, ha szükség
lenne rá.

Ritecz Balázs: – A defib-
rillátor használatával kapcsola-
tos elsõsegélynyújtói és újra-
élesztési képzést a Zala Megyei
Kormányhivatal felkérésére a
Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar Zalaeger-
szegi Képzési Központja biz-
tosította. A képzésekben össze-
sen 40 zalaegerszegi és nagy-
kanizsai kormánytisztviselõt
oktattak a megfelelõ defibril-

– Mennyire megbízhatóak
a kormányablakokban meg-
található defibrillátorok?

– A félautomata defibril-
látor beszerzésével a kor-
mányhivatal, a mentõegy-
ségek azon többségéhez csat-
lakozott, amelyek az életek
megmentéséhez ezt a termék-
családot választották.

Milyen képzésben vettek
részt a kormánytisztviselõk?

látor használatra és újraélesz-
tési módszerekre az elmúlt év
novemberében és decemberé-
ben. Az oktatást Ladányi Ibo-
lya Otília, a zalaegerszegi men-
tõállomás mentõtisztje tartotta.

Ritecz Balázs: – Szerencsé-
re még nem volt rá példa,
eddig nem kellett alkalmazni
õket.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Fel kell készíteni az elsõse-
gélynyújtásra kijelölt dolgozó-
kat arra is, hogy felismerjék és
kezelni tudják a hõség okozta
túlzott igénybevétel, a hõguta
tüneteit (kifejezetten kipiroso-
dott és forró arc, szapora szív-
verés, fejfájás, hányinger, rosz-
szullét, súlyosabb esetben áju-
lás, eszméletvesztés stb.). Szük-
ség esetén a munkát azonnal
hagyják abba, keressék fel a
pihenõhelyet, igényeljék az
elsõsegélynyújtást vagy orvosi
ellátást. Kánikula idején a leg-
fontosabb, hogy mindenkinek
ügyelnie kell a rendszeres
és fokozott folyadékbevitel-
re, mely szükség szerint a szo-
kásos mennyiség többszöröse
is lehet.

– Szükség volt-e már a
defibrillátorok használatára
az elmúlt fél évben?

– A defibrillátor segítségé-
vel tökéletesen fel lehet ké-
szülni a vészhelyzetekre az év
minden szakában, de mi az,
amire feltétlenül oda kell fi-
gyelni a nagy melegben a
munkahelyeken is?

Ritecz Balázs

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Horváthné dr. Paizs Teréz
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Zalaszentgyörgy

Ma-
rosszentgyörggyel

Albert Ka-
talin

Marosszentgyör-
gyi Plébánia Ifjúsági Katoli-
kus Közösségének,

Örömzene Kórus

Baricz Lajos

15 évvel
ezelõtt kötött testvértelepülési
megállapodást az erdélyi

. Ennek mél-
tó ünnepe is volt egyben a
szentgyörgyi falunapi vigas-
ság, ami ezúttal 3 napon át vár-
ta különféle tartalmas prog-
ramokkal a helybélieket és a
vendégségbe érkezõket.

2014. július 15-én
marosszentgyörgyi kép-

zõmûvész kiállításának tárlat-
megnyitójával vette kezdetét a
kettõs programsorozat a helyi
kultúrházban. A rendezvény
hangulatát a

valamint a
szentgyörgyi
mûsora tette még ünnepibbé.

marosszent-
györgyi plébános kötetének
zenés bemutatójával folytatód-
tak a programok július 18-án
este, ugyancsak a kultúrház fa-
lai között. A pénteki prog-
ramok zárásaként Fáraó bálon
mulattak a zalaszentgyörgyiek
és a testvértelepülésrõl érkezõk.

A rendezvény harmadik
napjának elsõ felében a futball
szerelmesei szurkolhattak ked-
venceiknek a Sárkány Kupa ke-
retében pályára lépõ csapatok

Zalaszentgyörgy és Marosszentgyörgy közös ünnepe

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

közül. Ezzel párhuzamosan
egyebek mellett fõzõverseny,
gyermekeknek lovaglási lehe-
tõség, babajátszóház várta a
családokat a zalaszentgyörgyi
falunap keretében.

A délutáni óráktól egészen
estig tartalmas szórakozási le-
hetõséget kínált a helyi kul-
turális csoportok fellépésével
tarkított mûsorfolyam, melyen
felléptek a

, a , az
Örömzene Kórus, valamint a
testvértelepülésrõl érkezõ cso-
portok is.

A hagyományoknak megfe-
lelõen ez alkalommal adták át
a kitüntetéseket az arra ér-
demeseknek.

A „Zalaszentgyörgyért” dí-
jat a

kapta.
Ifjúsági díjasok lettek:
sport kategóriában:

tanulmányi kate-
góriában:

A 3 napos zalaszentgyörgyi
falunapot és testvértelepülési
ünnepet szombaton is – sok
száz ember felhõtlen szórako-
zásával – jó hangulatú, hajnalig
tartó bál zárta Éder Gabee
fellépésével.

szentgyörgyi nép-
táncosok helyi óvodások

Zalaszentgyörgyért Pol-
gárõr Egyesület

Györe
Alexandra,

Szita Dorina.

Zsuppán Beáta
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A
és az szervezésé-
ben került sor július 5-én, szom-
baton délután a

falunapra, melynek a ta-
valyihoz hasonlóan idén is a
kultúrház udvara adott otthont.

A délelõtti hûvös idõ el-
múltával az idõjárás kegyeibe
fogadott bennünket. Már 14
órától szórakozhattak a gyer-
mekek: és

jóvoltából kipróbálhat-
ták a trambulint, a körhintát és
más szabadtéren felállított fa
játékszereket. A gyerekek meg-
unhatatlan kedvence, a légvár
sem hiányzott a programból.

Palacsintát, prószát, patto-
gatott kukoricát lehetett kap-
ni, büféjében
pedig ital is bõven rendelke-
zésére állt a szomjazó közön-
ségnek. Kora délután fõzõver-
senyt rendeztek a vállalkozó
szellemû csapatoknak.

községi önkormányzat
ifjúsági klub

hagyárosbö-
röndi

Török Zoltán Simon
István

Molnár Imréné

Molnár

Falunap Hagyárosböröndön
Zsófia

óvodások kisiskolások
Paksáné Szabó Erzsébet

Fekete István Általános
Iskola

Zala Megyei Integ-
rált Szociális Intézmény

Vöröskereszt

Pitypang Amatõr
Mûvészeti Társulat

Tom-
pa Ágnes Lõrincz Kálmán

Brunflicker Lász-

konferálása mellett 17
órakor léptek színpadra a helyi

és , akik
veze-

tésével a „részeg tengerészek”
táncát adták elõ. Utána a ba-
godi

néptáncosai, társastán-
cosai és aerobikosai következ-
tek, majd a

cso-
portjának mûsorát nézhette
meg az ekkora már nagy lét-
számú közönség.

Közben a ál-
tal szervezett véradásra is vár-
ták a jelentkezõket. 18 óra kö-
rül a helyi

mutatta be
Csukás István: Csizmás kandúr
címû vásári mesejátékát

és
rendezésében, ezt követte a fõ-
zõverseny eredményhirdetése:
az elsõ helyen Simon Istvánék,
a másodikon

lóék
Horváth Pici Sándorék

Rózsás Tiborék
polgárõr szer-

vezettel

Ács László

, a harmadikon pedig meg-
osztva ,
valamint vé-
geztek, a helyi

karöltve. Közben a fa-
lu bográcsából is fogyott a fi-
nom vadpörkölt.

Ezután rövid
magyar nóta mûsora, majd a Lo-
renzo együttes nagy koncertje

következett, melynek keretében
a Pitypang Társulat énekesei is
elõadták a Boldogság dalát.

A napot szokás szerint tom-
bolasorsolás és bál zárta, a he-
lyi együttes közremûkö-
désével. Aki ott volt, jól érezte
magát, aki lemaradt, jövõre
bepótolhatja a mulatozást!

Gold

Ács László

A „részeg” és álmos tengerészek.

Mintegy 7 éves vágya volt
, hogy

együttmûködve kerékpárút kös-
se össze a két falut, így a spor-
tos, egészséges életre vágyók
és a tartalmas családi kikap-
csolódást elõnyben részesítõk
kedvében járjanak – mondta

polgármester a
Bagod és Teskánd között meg-
valósuló bringaút munkaterü-
letének hivatalos átadásán a
bagodi helyszínen.

Az összesen 4,1 km-es sza-
kasz 106 millió forintnyi ál-
lami támogatásból valósul meg

Teskándnak Bagoddal

Tóth Istvánné

Egy év múlva már két keréken Bagod és Teskánd között

a két település között – tájé-
koztatta a sajtó képviselõit

, Bagod polgár-
mestere. Külön öröm, hogy a
pályázat keretében lehetõsé-
gük volt eszközbeszerzésre,
így többek között professzio-
nális fûnyírót és hótolót is tud-
nak vásárolni a bringaút ké-
sõbbi karbantartásához – tette
hozzá Mogyorósi József.

A két falut összekötõ kerék-
párút bagodi szakasza szep-
tember közepén készül el, míg
a teskándi szakasz legkésõbb a
jövõ év júniusának végére. Az

Mo-
gyorósi József

utóbbi esetében több olyan ki-
egészítõ munkálat is szüksé-
ges, amelyek jelentõsen lassít-
ják a kivitelezést

A munkaterület ünnepé-
lyes átadásán részt vett

a térség országgyûlési
képviselõje, aki szerint rendkí-
vüli fontosságú a hasonló be-
ruházások támogatása, hiszen
a biztonságos közlekedés mel-
lett a testmozgás egyre na-
gyobb népszerûségét is hiva-
tott szolgálni. Vigh László hoz-
zátette: a korábbi hasonló ke-
rékpárutak megépítése után
nagyon sok önkormányzat

Vigh
László,

szembesült azzal, hogy a léte-
sítmény gondozásához sem
eszközük, sem emberi erõfor-
rásuk nincsen. Ez már a Bagod
és Teskánd közötti szakasz ese-
tében nem okoz majd problé-
mát a két önkormányzat szá-
mára.

Vigh László országgyûlési
képviselõ javaslatára Tóth Ist-
vánné, Teskánd valamint Mo-
gyorósi József, Bagod polgár-
mestere a helyszínen kölcsön-
kért biciklivel a gyakorlatban
is kipróbálták a bringaút egy
szakaszát Bagodban.

Zsuppán Beáta

Kerékpárra ült a képviselõ és a két polgármester.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A közös alkotás, a közös
munkálkodás mindent embert
kicsit többé és különlegessé
tesz. Lehet szó akár a mûvé-
szetrõl, akár például ennek a
kultúrháznak a kifestésérõl. A
hangsúly a közös munkán és a
tenni akaráson van minden te-
kintetben – mondta a mûvész-
telepet lezáró beszédében

polgármestere.
A IX. mûvésztelep június

26-án nyitotta meg kapuit az
alkotók elõtt és egy héten át,
egészen július 4-ig munkálkod-
hattak a résztvevõk. Összesen

Ko-
vács Dezsõ, Zalaszentgyörgy

15 alkotó, 30 remekmû a szentgyörgyi mûvésztelep mérlege

15-en ragadtak festõecsetet és
egyéb eszközöket. Kezük nyo-
mán mintegy 30 alkotás ké-
szült, amit a mûvésztelep zá-
rását követõen a szentgyör-
gyi kultúrházban tekinthettek
meg az érdeklõdõk.

Az egyhetes kulturális prog-
ramsorozat része volt még
többek között egy rockkon-
cert, irodalmi est, beszélgetõs
est és zenés elõadás is.

A július 4.-én tartott záró-
rendezvényen a 15 alkotó
egyenként oklevelet vehetett
át Kovács Dezsõ polgármes-
tertõl. A programsorozat kere-

tében ifjúsági rajzpályázatot is
meghirdettek a szervezõk,
melyre elsõsorban helyi lur-
kók alkotásai érkeztek. Õk
szintén oklevelet és ajándé-
kokat vehettek át.

festõmûvész
és egy saját festményt
ajánlott fel a tombola fõnye-
reményeként. A tombolák vá-
sárlásából befolyt összegbõl
a zalaszentgyörgyi néptánc-
együttesnek szeretnének új
fellépõruhákat vásárolni.

A július 4.-én a zalaszent-
györgyi kultúrházban megtar-

Buday Mihály
felesége

tott mûvésztelep záráson részt
vettek a zalai falu testvérte-
lepülésérõl, a vajdasági

érkezett delegáció
tagjai is.

Kovács Dezsõ polgármes-
ter kihangsúlyozta: a IX. mû-
vésztelep lelkes résztvevõi és a
munkálkodásuk iránt érdeklõ-
dõ szép számú közönség is
arra sarkallja a szervezõket,
hogy máris készülhetnek a jö-
võ évben esedékes, X. és egy-
ben jubileumi mûvésztelep lét-
rehozására.

Orom-
hegyesrõl

Zsuppán Beáta

A 15 mûvésztelepi alkotó összesen 30 festményt, képet állított
ki Zalaszentgyörgyön.

Kovács Dezsõ polgármester szerint az alkotás öröme jellemez-
te a tábor egészét.

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

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

H
u
n
g
ariku

m

H
u
n
g
ariku

m

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Társaságban, amikor ki-
derül, hogy konyhatervezés-
sel és gyártással foglalko-
zom, gyakran felteszik a
kérdést: – És fõzöl is?

Legtöbben ilyenkor azt a
választ várják, hogy nem.
Ezért ilyenkor mindig a
családtagjaimra nézek, hogy
õk válaszoljanak. Érzem, tõ-
lem nem lenne hihetõ a vá-
lasz. Rendre válaszolnak is:
– Nem csak fõzni, de sütni
is szokott.

Erre a válaszra senki sem
számít. Megdöbbennek. A
társaság nõtagjai elkezde-
nek furcsán méregetni, a
férfiak tekintetébõl kiér-
zem: na, ez sem normális.
Azért, hogy oldjam a hely-
zetet, elmagyarázom: – nem
olyan nagy dolog, ki kell
mérni az anyagokat, a keve-
rõgép összekeveri, berakom
a sütõbe és kész. Nekem ez
pihenés, mert egészen mást
csinálok.

A férfiak ilyenkor meg-
nyugszanak: na, jó, ha pi-
henés, akkor még belefér,
ezzel még nem ástam alá a
férfitársadalom tekintélyét.

És mit szokott sütni? –
kérdezik a társaság nõtagjai
továbbra is hitetlenkedve –,
mert a sütés azért nem
olyan egyszerû, mint ahogy
elõadtam.

A lányom ilyenkor egy-
bõl közbeszól: Apa sütött
már 1 cm-es tortát! Újabb
döbbenet. A társaság nõtag-
jai gondolkozni kezdenek,
vajon milyen süti lehet ez,
mert ilyenrõl még nem is
hallottak.

A férfiak itt már elve-
szítik a fonalat. Ez már cuk-
rászat – gondolják. Mielõtt,
mint cukrász, a mennybe
mennék, mosolyogva hozzá-
teszem: – Egyszer elfelejtet-
tem a sütõport hozzátenni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az 1 cm-es torta

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A 100 éves épületet utol-
jára az 50-es években újították
meg teljes egészében. Koráb-
ban gazdasági komplexum-
ként funkcionált a több he-
lyiségbõl álló létesítmény –
mondta el az elõzményeket
lapunknak pol-
gármester.

Az akkori épület szigetelés
nélküli volt. Jelenlegi formá-
jában a falai között mûködik a
könyvtár, közösségi tér, orvosi
rendelõ, valamint az önkor-
mányzati hivatal. Az épület ál-
laga az idõk folyamán egyre
romlott, annak ellenére, hogy
a lehetõségekhez mérten ap-
róbb újításokat végeztek el
rajta.

2007-ben egy pályázati for-
rásnak köszönhetõen 900 ezer
forintot nyertek és saját erõt is
tettek hozzá – tájékoztatott Lu-
ter Péter. Ez az összeg arra volt
elegendõ, hogy a további ál-

Luter Péter

Folytatódik a zalaboldogfai önkormányzati épület felújítása

lagromlást megállítsák, tetõt
szigeteljenek, valamint az épü-
let belsõ helyiségeit – fõként a
vizesedés miatt – rendbe
hozzák.

Mivel az adós-
ságkonszolidációban nem vett
részt, és jól gazdálkodtak,
ezért kaptak az államtól 6,5
millió forintot, amit utak, jár-
dák és helyi intézmények meg-
újítására fordíthatnak. Utakra
és járdákra ebbõl összesen 5,3
millió, míg épületekre 1,2 mil-
lió forint jut.

Luter Péter ezzel kapcso-
latban elmondta: a járdákra és

Zalaboldogfa

az utakra is kívánják költeni az
államtól kapott összeget, de
arra feltehetõen a jövõ évig
várnak. Ennek oka, hogy Zala-
boldogfán jelenleg is zajlik az
ivóvízvezeték rekonstrukciója,
ezért a munkálatok során a
járdákat sok helyen fel kellett
bontani ezért a munkálatok
teljes befejezéséig nincs értel-
me a gyalogos közlekedésre
szolgáló szakaszok rendbeté-
telére. A polgármester azt sze-
retné, ha a vízvezetékek cse-
réjét követõen a járdák és utak
felújítása a jövõ év elsõ felében
valósulna meg.

Az önkormányzati épület
külsõ vakolatának egy részét
már leverték, lecserélik a víz-
elvezetõ ereszeket és mintegy
100 négyzetméternyi speciális
vakolattal megakadályozzák a
létesítmény további vizesedé-
sét. Ugyancsak ebbõl az ösz-
szegbõl szeretnék akadály-
mentesíteni a létesítményt,
melyhez egy új elõtetõt is
építenek majd a komplexum
bejáratához – tette hozzá Luter
Péter.

Amennyiben minden a ter-
veknek megfelelõen alakul,
úgy Zalaboldogfán a több
funkciót is betöltõ önkor-
mányzati épület várhatóan a
nyár végére új külsõt kap.

Zsuppán Beáta

Az épület bejáratát akadálymentesíteni szeretnék.
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Zalalövõ Város Önkor-
mányzatának

Kerecsen Hagyo-
mányõrzõ és Kulturális Egye-
sület

Isonzó San Martino del
Carso

küldöttsége,
valamint a

az elsõ világháború ki-
törésének századik évfordulója
alkalmából koszorúzta meg az

menti
-i negyedik gyalogezred

Az elsõ világháború áldozataira emlékeztek
emlékmûvét, valamint a

községhez kö-
zeli magyar kápolnát,
melyet magyar katonák kezd-
tek építeni 1918-ban, hogy
méltó emléket állítsanak az
elesett bajtársaknak, ott, ahol a
legkegyetlenebb küzdelmet
folytatták.

Do-
berdo del Lago

visintini

Értesítem a Tisztelt Szülõket és Tanulóinkat, hogy a
2014/15-ös tanévnyitó idõpontja: 2014. szeptember 1. 8
óra.

A tankönyveket a szülõk 2014. augusztus 26.-án és 27.-én 8-
11 és 14-18 óráig vásárolhatják meg az intézményben.

Kérem a szülõket, hogy az ingyenes tankönyvellátásra
jogosító igazolásaikat hozzák magukkal.

Három, illetve többgyermekes családok: MÁK vagy családi
pótlék kifizetõ hely hatósági igazolás másolata.

Tartósan beteg gyermek: szakorvosi igazolás másolata.
Gyermekvédelmi támogatásban részesülõ gyermek:

jegyzõi határozat másolata.

igazgató
Gyarmati Antal

A a

” elnevezésû pályázat
keretében napközis tábort szervez

között. A programok min-
den nap reggel 8:30-tól délután 16:00-ig tartanak!

A napközis tábor ingyenes, amely tartalmazza az ebédet is.
vetélkedõ, kürtõskalács sütés, zalaegersze-

gi kirándulás mozizással, csillagászati és természetvédelmi
elõadás, kézmûves foglalkozások

2014. augusztus 7.

A férõhelyek száma korlátozott, melyek a jelentkezés
sorrendjében kerülnek feltöltésre.

Gondoskodás Alapítvány

2014. augusztus 11-15.

Tóth Adél
30/537-0373 toth.adel@zalalovo.hu

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-
0066 azonosító számú, „SEGIT-TE(A)M - Az önkéntesség
elterjesztése Zalalövõn és környékén

felsõ tagozatos diá-
koknak

Fõ programok:

Jelentkezési határidõ:
Jelentkezni az alábbi elérhetõségen lehet:

NAPKÖZIS TÁBOR GYEREKEKNEK

Hirdetmény!

Tóth Ernõné köszöntése

Tájékoztatom Zalalövõ és környéke lakosságát, hogy Zala-
lövõ Város Önkormányzata a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temmel együttmûködve az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azo-
nosító számú ”Képzés a konvergencia régiókban lévõ önkor-
mányzatoknak” címû kiemelt projekt keretében „Közösségi
bázisú helyi stratégiaalkotás” címmel 3 napos rendezvény-
sorozatot szervez.

A projekt célja, hogy a település életében meghatározó
szerepet betöltõ gazdasági, civil és közszféra szereplõivel
szorosan együttmûködve megalkossuk Zalalövõ és a környezõ
települések életét befolyásoló integrált gazdaságfejlesztési
programját. A kialakítandó stratégia meghatározza a tele-
pülés, valamint mikro- és makro-környezetének fejlõdési irá-
nyát az elkövetkezõ idõszakban, mely iránymutatásul szol-
gálhat az elkövetkezõ EU támogatási ciklus forrásainak kihasz-
nálásához is.

A rendezvénysorozat elsõ programjára 2014. július 30-án
került sor, melynek eredményeként helyi szereplõk részvé-
telével rendszerbe foglalásra kerültek településünk erõsségei,
gyengeségei, lehetõségei, az erõsségek és lehetõségek kihasz-
nálásának akadályai, veszélyei. Ezen eredmények összefogla-
lása felkerült ,
továbbá a

.
A rendezvénysorozat következõ két programja

, továbbá kerül megren-
dezésre, melyre tisztelettel meghívom Zalalövõ Város lakos-
ságát. Kérem, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a lakosság
minél szélesebb köre által támogatott és elfogadott, a helyiek
igényeit, érdekeit szem elõtt tartó helyi stratégia készüljön,
melyet megvalósítva településünk történelmi múltjához és
városi rangjához méltó fejlettségi szintre kerüljön.

Zalalövõ Város Polgármestere

Zalalövõ Város Honlapjára (www.zalalovo.hu)
Zalalövõi Közös Önkormányzati Hivatal facebook

oldalára.

A rendezvényekkel kapcsolatos további információkért
kérem figyeljék Zalalövõ Város Honlapját és a Zalalövõi
Közös Önkormányzati Hivatal facebook oldalát.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy véleményezze,
egészítse ki terveivel, ötleteivel ezt a kezdeményezést

2014.
augusztus 27-én szeptemberében

Pintér Antal

Közösségi bázisú helyi stratégiaalkotás
Zalalövõn és környékén

90. születésnapja alkalmából polgármester és
köszöntötte

2014. július 28-án.
Nusi néni július 26-án ünnepelte születésnapját és egyben
névnapját is családja körében.

Pintér Antal
Gáspárné Tóth Zsuzsanna Tóth Ernõné, Nusi
nénit Zalalövõn
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Az idei évben az
által szervezett egy-

házzenei táborra két idõpont-
ban, két turnusban is sor került.
Az elsõ 2014. június 23.- június
28-ig tartott, rögtön az iskola be-
fejezése után, 45, fõként andrás-
hidai és környékbeli iskolás
gyermek részvételével. Helyszí-
nül újfent a
épületét, gondozott, biztonságos
környezetét választottuk. A tábor
témáját minden évben az egy-
házi liturgiából merítjük, idén az
eucharisztia és az úrnapi kör-
menet állt a középpontban. Dél-
elõtt „lejártunk” egy-egy állo-
mást a körmenetbõl, énekeltünk
a dalosfüzetbõl. A vetélkedõ, a
bátorságtúra, a kézmûveskedés
megoldandó feladatai is a Jézus
által alapított szentségrõl szól-
tak. A gyermekek 4 csapatban
vetélkedtek ifjúsági vezetõik,

és
irányításával. A táborve-

zetõi társteendõket
, az Öveges

Iskola drámapedagógusa látta el
áldozatos türelemmel. Az éjsza-
kai túra állomásain az alapítvány
kurátorai,

és az
fiataljai várták a csapa-

tokat. Önkéntes konyhai szolgá-
latot teljesített a
mindenkori naposok segítsé-
gével.

Az együtt töltött tartalmas
hétért, a sok szép programért,
testi-lelki épségünkért a

kerületi esperes által
celebrált záró misén adtunk há-
lát a salomvári templomban.

A második tábor 2014. július
14. és július 19. között került
megrendezésre, szintén Salom-
váron. A zalaszentgyörgyi Öröm-
zene Kórus tagjai ebbe a tá-
borba várták a

római katolikus közösség 25
fõs, ifjúsági testvércsoportját.
Néptáncosokat, énekeseket, ze-
nészeket. 15 éve ápolunk barát-
ságot kántornõvel,
s épült ki kapcsolat az általa
vezetett énekegyüttes-
sel. Felnõtt azonban egy ifjú
nemzedék, akikkel szent köte-
lességünk kölcsönösen megis-
mertetni magyarságunk értékeit.

Örömzene
Alapítvány

salomvári iskola

Farkas Vivien, Standi Szilvia,
Vizdák Dorka Standi Bar-
nabás

Molnár
Andrásné, Szilvi néni

Horváth Mária, Hu-
szár József Örömzene
Kórus

Standi Gyula

Stróbel
László

marosszentgyör-
gyi

Simon Kinga

Jubilate

VI. Egyházzenei tábor – „kétszer”
Ez a gondolat fogalmazódott
tetté, mikor rájöttünk, mindket-
ten hasonló mûvészeti tábort
szervezünk szülõföldünkön.

Idén elsõként mi láttuk ven-
dégül a maroszentgyörgyi gyer-
mekeket, s reményeink szerint
2015-ben a kórusos fiatalok utaz-
hatnak Erdély csodálatos „tün-
dérországába”.

A tábori tematikán túl kórus-
darabokat, zenei kíséretes ifjú-
sági énekeket, hangszeres mû-
veket is tanultak a táborlakók. A
messzirõl jött vendégeknek igye-
keztünk megmutatni megyénk
értékeit. városné-
zés keretében a Városházán

humánigazgatási
osztályvezetõ, a Mária Magdolna
templomban Stróbel László ke-
rületi esperes fogadta a csapatot.
Megtekintettük a Göcsej Mú-
zeum „Központok a Zala men-
tén” címû kiállítását, s egy vidám
napot töltöttünk az AquaCity-
ben. A tanultakról közös fellé-
péseken adtunk számot. Az egye-
sített kórus éneke nyitotta meg

marosszentgyörgyi
grafikus kiállítását, s a falu-
napokat is a zalaszentgyörgyi
kultúrházban.

Vendégeink méltó ellátása
igencsak nagy terheket rótt az
Örömzene Alapítvány költségve-
tésére, ezért minden segítség-
nek nagyon örültünk. Köszön-
jük polgármester,

vállalkozó, a
és

az
támogatását. Tervezett

utunkhoz hálásan elfogadnánk
további jótékony adományokat!

Szombat reggel fájó szívvel,
de a viszontlátás reményében
búcsúzkodtunk erdélyi bará-
tainktól. Nem sok idõ maradt
pihenésre, hiszen este már a
falunapi mûsorban léptek fel
nagy sikerrel fiataljaink!

A következõ elõttünk álló
szép program a XIII. Szent Ist-
ván Emléktúra. Szerettel várjuk
a zarándokokat augusztus 16-án
18 órára a

, a
út-

vonal szakrális bejárására!

táborvezetõ

Zalaegerszegi

Velkey Péter

Albert Kata

Kovács Dezsõ
Csáki István KDNP
zalaszentgyörgyi szervezete

Örömzene Kórus szülõi kö-
zössége

hagyásböröndi
templomhoz Hagyárosbörönd-
Pusztacsatár-Hagyárosbörönd

Standi Gyuláné

00

Természetjárás határok nélkül

Az országait
elválasztó határok átjárhatóbbá
váltak. Ez teszi lehetõvé, hogy
egyre több olyan program való-
sulhasson meg, amely a törté-
nelmi határok átlépésével jár.
Ezek közé tartozik az

, a és az
természetvédelmi szer-

vezetek közös programja, amely
egy a közelmúltban megvalósult
nemzetközi természetismereti
jutalomtábor volt.

A három határmenti ország
tanulói a tanév során a Táj és
ember vetélkedõn vettek részt,
amely három levelezõs forduló
után a döntõvel zárult

. Ennek második helye-
zettjei lettek a

6.b osztályos tanulói:

és Jutalmul
részt vehettek a változatos, ala-
pos elõkészítést igénylõ vándor-
táborban. A induló
szekerezés, a környezõ várak,
természetvédelmi értékek, a

Európai Unió

Õrségi
Nemzeti Park szlovén
osztrák

Õriszent-
péteren

Zalalövõi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola Õr
Cintia, Horváth Zsombor, Sütheõ
István Srágli Dávid.

Pityerszerrõl

népi ételek készítése, a kenutúra
a Rábán – mind-mind tartalmas
és érdekes programot kínáltak.

A 10-15 kilométeres gyalog-
túrák kihívást jelentettek a gye-
reknek és a kísérõknek egyaránt.
A jó hangulatban, kiváló szakem-
berek vezetésével – akik közül
kiemelendõ ,
aki a tolmács feladatát is ellátta,
illetve fõszervezõ –,
akik szakmai és emberi érté-
keket képviselve méltán hagytak
maradandó emlékeket a gyere-
kekben.

A hagyományteremtõ szán-
dékkal megvalósult program jö-
võ nyári táborába a Táj és ember
vetélkedõ következõ tanévi ver-
senyén való eredményes szerep-
léssel lehet bejutni.

A résztvevõ gyerekek szilárd
elhatározása, hogy szeptember-
tõl újra „ringbe” szállnak és a
„Jövõre veletek ugyanitt!” búcsú-
záskor mondott elköszönést va-
lóra is váltják.

felkészítõ tanár

Magyari Gabriella

Kevy Albert

Némethné Jakab Ilona

Zárómise a salomvári templomban.



Az Európai Gazdasági Térség államainak területére
történõ beutazás joga az alábbi okmányokkal gya-
korolható:

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Ideiglenes személyazonosító igazolvány
Azonnal, 30 napos érvényességi idõvel állítják ki

1. érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
2. érvényes útlevéllel, vagy
3. érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal.

• 0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1 500 Ft.

• 14-65. életév között 1 500 Ft a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami ille-
tékmentes.

• 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 1 500 Ft.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

• 0-18. életév között 2 500 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges mindkét szülõ személyes jelenléte, valamint az
anyakönyvi kivonat.

• 18-70. életév között 5 év érvényességi idõre 7 500 Ft, 10
év érvényességi idõre 14 000 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása, ennek hiányában a születési (házassági) anya-
könyvi kivonat.

• 70. életév felett 2 500 Ft az alapilleték, és automatikusan
10 év az érvényességi idõ.

• Útlevél kiállítása során lehetõség van gyorsított eljárásra
az alapilleték mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj befi-
zetésével.

• 24 órás eljárás pótdíja 39 000 Ft, kizárólag a KEKKH
személyes ügyfélszolgálatán: 1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. intézhetõ.

• 3 napos eljárás pótdíja 29 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

• 7 napos eljárás pótdíja 19 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes kártya
formátumú vezetõi engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy abban az
esetben, ha a magyar állampolgár elsõ személyazonosító
igazolványát kéri.

• Kiállításához szükség van a születési (házassági)
anyakönyvi kivonatra.

• Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásával
egy idõben a személyazonosító igazolvány adat felvételezése
és gyártásba adása is megtörténik, ami 21 nap (plusz a pos-

1.

2.

3.
• ,

tázás ideje) alatt érkezik meg a kiválasztott okmányirodába.
Az eljárás illetéke 1 500 Ft.

Zala megyében 7 okmányiroda, valamint 3 okmányirodai
feladatokat ellátó kormányablak található.

Letenyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Keszthelyen, Pacsán, Za-
lalövõn Zalaszentgróton okmányiroda, Zalaegerszegen, Lentiben, és
Hévízen okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak mûködik.

• Az Európai Unió tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxem-
burg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Por-
tugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia,

• az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia,

• Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térség-
nek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerzõ-
dés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában
azonos jogállású.

Okmányirodák és okmányirodai feladatokat ellátó
kormányablakok elhelyezkedése Zala megyében:

Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Tér-
ségnek (EGT):

Horvát-
ország,

Módosultak a határátlépés szabályai

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Nemcsak több pontjá-
ról, de például

és is érkeztek
gyerkõcök a

, amelyet 2014.
július 21-e és 26-a között ren-
deztek meg a településen –
tájékoztatta lapunkat

táborvezetõ.
A táborba érkezõ lurkókat

, Kávás
polgármestere is külön köszön-
tötte és a rendezvény ünnepé-
lyes megnyitását követõen kez-
detét vette a közös alkotómunka.

Gyöngyfûzés, hûtõmágne-
sek készítése, dekupázs, bati-
kolt pólók festése, papírdíszek
alkotása. Többek között ezeket
a kézmûves foglalkozásokat ré-
szesítették elõnyben a gyerme-
kek, akik természetesen csa-
ládtagjaiknak is készítettek sa-
ját ajándékokat a kávási tábor-
ban, melynek a helyi közösség
ház adott otthont.

A 40 táborlakó útra is kelt
az alkotómunka mellett és kö-
zösen látogatást tettek a kávási

Zala
Szombathely-

rõl Szegedrõl
kávási nyári kéz-

mûves táborba

Vaskiné
Gyöngyi

Fekete Heribert László

Gyermeki alkotások hete Káváson

tájházakhoz, valamint a nemré-
giben megújított helyi borona-
pincékhez. Ez utóbbi állomá-
son érdeklõdéssel hallgatták a
hagyományos szõlõtermesztés,
valamint a borászati ismeretek
alapjait.

A kézmûves foglalkozáso-
kon túl a testmozgásra is szán-
tak idõt a résztvevõk, hiszen a
sportpályán közös ügyességi
játékokon és aktív programo-
kon vettek részt.

Vaskiné Gyöngyi táborve-
zetõ elmondta azt is: a

és a tá-
mogatásával rendezték meg a
Darányi Ignác Terv - Kis ér-
tékû rendezvények megvalósí-
tása Káváson elnevezésû prog-
ramon belül.

A tábor vezetõje számára
külön örömöt jelentett, hogy
az egy hetes közös alkotás a
felejthetetlen élmények mel-
lett életre szóló barátságot ho-
zott a gyerkõcök életébe.

Kávási
Ifjúsági Kulturális Alapítvány

Kávási Önkormányzat

Zsuppán Beáta

A tábor résztvevõi a boronapincék látogatásán.

Az Önkormányzat, a Zala-Depo Kft. és a Zalai Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a településen

a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatást a

látja el.
Ez azt jelenti, hogy az Önök soron következõ hulladék-

kezelésrõl szóló számláját már a Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft állítja ki, és a befizetéseket is e társaság felé kell
teljesíteni. Amennyiben számláit átutalással teljesíti, kérjük,
szíveskedjék figyelni, hogy a számlákon feltüntetett bank-
számlára teljesítse utalásait. (Amennyiben 2014.06.30-ig tel-
jesített szolgáltatásból eredõ tartozása van, azt továbbra is a
Zala-Depo Kft. részére kell befizetni.)

• A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft székhelye és ügy-
félszolgálata: 8900. Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. (egyezõen
a Zala-Depo Kft.-vel)

• A honlap címe: www.zkn.hu

A Zala-Depo Kft. elérhetõségein változatlanul lehet
érdeklõdni továbbra is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szolgáltató változása miatt

• amennyiben számláit
szeretné a továbbiakban is teljesíteni, a banki felha-

talmazásokat meg kell újítani a szolgáltató váltás miatt. A
közeljövõben kiküldésre kerülnek a felmondó illetve új banki
felhatalmazó levelek.

• A Zala-Depo Kft.-tõl megvásárolt zöld, cégemblémás
zsákok, illetve a szelektív gyûjtéshez biztosított kék és sárga
zsákok továbbra is használhatóak.

A hulladéklerakó és a hulladékudvarok üzemeltetését illet-
ve az egyedi szállítási (pl. konténeres törmelékszállítás) szol-
gáltatásokat továbbra is a Zala-Depo Kft látja el.

Bízunk benne, hogy a szolgáltatóváltás zökkenõmentesen
megy végbe. Célunk az, hogy Tisztelt Ügyfeleink a lehetõ leg-
kevesebbet érzékeljenek a változásokból.

Köszönjük együttmûködésüket és türelmüket.

polgármester ügyvezetõ igazgató ügyvezetõ
Zala-Depo Kft. Zalai Közszolgáltató

Nonprofit Kft.

2014. július elsejével

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Fentiek miatt kérjük, hogy a szolgáltatóváltás miatt
a késõbbiekben megjelenõ tájékoztatóinkat szívesked-
jék figyelmesen áttanulmányozni. A nyomtatványok-
nál Önnek nincs más teendõje, mint aláírni azokat, és
egy példányt a megadott határidõben visszajuttatni a
Közszolgáltató Kft.-nek. Ezzel megkönnyítik mun-
kánkat.

Mogyorósi József Gecse László Horváth Márton

csoportos beszedési megbí-
zással

TISZTELT BAGODI ÜGYFELÜNK,
TISZTELT BAGODI LAKOSOK!

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ : 1 500 Ft

Családi belépõk:
(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

Szolgáltatások:
•

•

•
•
•
•

Manikûr+pedikûr
Újdonság!
Shellac-leoldható és nincs többé körömfelszín reszelés

Fodrászat
Újdonság!
Natura Keratin tartós hajegyenesítés
Tengerparti hullámok = Beach Waves
Hairchalk = színes tincsek
Ombre

Fülbelövés
Álló szolárium
Kozmetika
Csillàmtetoválás

Kinga Loreal SzépségszalonKinga Loreal Szépségszalon

A szalon megtalálható Bagodban
(Avia benzinkút udvarán)

Tel: Tamás Kinga Csilla 06/30/5072970

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Személyi kölcsönök 65 000 Ft/hó jövedelemtõl 75 éves életkorig,
rokkantnyugdíjasnak is. Készpénzben kapott fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
Jelzáloghitelek induló banki költségek nélkül! Értékbecslési és közjegyzõi díj:

akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét
Vállalkozóknak Új Széchenyi hitel, könnyített hitelbírálattal, ingatlan fedezetre,

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco

Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, közvetítõi jutalék nélkül is!
Munkatársakat keresünk: Új Széchenyi Hitel közvetítésére, céges autótámogatással.
Munkatársakat keresünk: ingatlanok közvetítésére 100 %-os,
ingatlan hirdetésszervezésre 60%-os jutalék visszaosztással! www.cashbank.hu/karrier.

0 Ft!
Csökkentse kiváltó hitelünkkel.

kezdõ vállalkozások részére is!
14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

CASHBANK.HU

Iskolaszerek
augusztus 16-ig!

10 % engedménnyel

A
keres lapjaihoz

(Zalatáj, Lenti és
Vidéke,

Zalalövõ és
Környéke,

Szentgrót és
Vidéke, Dél-Zala

Murahíd,
Észak-Nyugat

Zala, Közép-Zala)
olyan

megbízható
tudósítókat,

akik
elkötelezettek az
újságírás iránt, és

szívesen
beszámolnának

városuk,
falujuk jeles

rendezvényeirõl,
érdekes, értékes
munkát végzõ

polgárairól.
A feladat

ellátáshoz
fotózási ismeret

és
gépkocsi

használata
szükséges.

Jelentkezés:
Telefon:

92/596-936,
30/378-4465

e-mail: zalataj@
zelkanet.hu

zalatajkiado@
gmail.com

Zalatáj Kiadó

Tudósítónk
akarsz-e
lenni?!

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!
Eredeti és utángyártott patronok

és tonerek! Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA

67.900 Ft

122.990 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Pl.: ACER Aspire E3-111-285L 11,6"/Intel Celeron N2830
2,16GHz/4GB/500GB/rózsaszín/ezüst notebook

DELL Inspiron 3542 15,6"/Intel Core i3-4030U 1,9GHz/4GB/
500GB/NVIDIA GF 820M 2GB/DVD író notebook

79.999 Ft
Asus Transformer Book T100TA 10,1" 32GB + 500 Win8.1
szürke 2 év garancia 122.999 Ft

139.999 Ft
Samsung 32"UE32F4510A 100Hz SMART LED TV 89.999 Ft
LG 42" FullHD42LN575S 100Hz SMART LED TV 141.999 Ft


