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Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a azFidesz-KDNP
országgyűlési választáson: sor-
rendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzel-
met (136 képviselői hely a 199-
ből).

Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mind-
három választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje vég-
zett az első helyen, s szerzett
mandátumot.

A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-
mény lapzárta után vált is-
mertté.

„Van mire szerénynek lenni!”

A zalai választási ered-
mények:

Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, LMP, Párbe-
széd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.

Az egyéni választókerüle-
tek győztesei: 1. sz. válasz-
tókerület: 57,88 %,Vigh László
2. sz. választókerület: Nagy
Bálint 61,07 %, 3. sz. vá-
lasztókerület: Cseresnyés Péter
53,86 %.

Az országgyűlési válasz-
tással párhuzamosan tartották a
gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi
küszöbhöz szükséges 4 107 652

voks. Minden eddiginél ma-
gasabb volt az érvénytelen sza-
vazatok aránya (20,41 %). Ezt
megelőzően a 2016-os kvótanép-
szavazásnál 6,33 % volt az ér-
vénytelen voksok száma (az ada-
tok lapzárta előttiek – a szerk.).

Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánFotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.
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1932-ben született Gyar-
mati Ferencné Nagy Margit,
aki március 24-én ünnepelte
90. születésnapját.

Családja körében köszön-
tötte , ZalalövőGyarmati Antal
Város polgármestere, valamint
Kovács Ildikó jegyzőasszony,
akik a virágcsokor mellett aján-
dékkosarat és Orbán Viktor

Kilencvenedik születésnap

miniszterelnök díszoklevelét ad-
ták át az ünnepeltnek.

Mint ahogy Margit néni el-
mondta, sokat dolgozott életében,
több munkahelyen is teljesítette
a kiszabott feladatokat. A mai na-
pig ellátja a házkörüli apróbb te-
endőket, hozzátartozói figyelem-
mel kísérik, óvják mindennapjait.

BHK

Gyarmati Ferencné köszöntése 90. születésnapján.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zalalövői Borostyán Óvodá-
ban és Mini Bölcsődében a -as nevelési évre az2022-2023
óvodai és bölcsődei beiratkozás a következő időpontokban
lesz:

2022. április 25.   8-17 óráig
2022. április 26 – 27.   8 – 15 óráig

A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• TAJ száma
• lakcímkártyája,
• a szülő lakcímkártyája.

A köznevelési törvény értelmében azokat a gyermekeket
kell beiratni, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik az 3.
életévüket.

Be kell íratni azokat a gyermekeket is, akik a 2022/2023.
nevelési év második félévében töltik be a 3. életévüket és
óvodai elhelyezést igényelnek.

A beiratkozás személyes részvétellel a szokásos módon
történik.

A bejelentkezés módja:
• telefonon +36 30 298 1872 számon
• e-mail: ovoda@zelkanet.hu

A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges „Bölcsődei felvételi ké-
relem” az intézmény honlapjáról letölthető: www.borostyanovi.hu

Kovács Imréné
intézményvezető

A megyei jogú városokban a
Fidesz-KDNP listára leadott sza-
vazatok alapján kialakult sorren-
det április 6-án közöltük honla-
punkon. Ezen az országos listán
Zalaegerszeg áll az élen, meg-
előzve és .Sopront Szombathelyt

Most nézzük, hogy Zala
megye további nyolc váro-

Zalalövőn kimagasló eredmény született.

Zalalövő: 70 százalék fölött!

Tudósítókat keresünk!

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

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI
BEIRATKOZÁS

sában (Zalaegerszegen és
Nagykanizsán kívül) milyen
volt a Fidesz-KDNP-listára le-
adott szavazatok százalékos
aránya!

Mint látható, valamennyi
városban 50 százalék felett volt
a kormánypártok listájára le-
adott szavazatok aránya.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Március 30-án Vigh László
országgyűlési képviselő, minisz-
teri biztos, Gyarmati Antal
polgármester, atya,Páli Zoltán
valamint a kivitelező cég, a
Varga és Varga Építőipari Kft.
képviselőjének részvételével ad-
ták át a 18,6 millió Ft költ-
ségvetésű, 347 m hosszú, 3,5 m
szélességű felújítást ,Zalalövőn
a . Az 1200 mRákóczi utcában 2

Felújították a Rákóczi utcát Zalalövőn
területen 3 millió Ft önerőből
készült el a szennyvízaknák
felújítása is.

Vigh László képviselő el-
mondása szerint Zalalövő egy
dinamikusan fejlődő kisváros,
ahol a közelmúltban több pro-
jekt is sikeresen megvalósult,
nyomon követhető a fejlődés.

Gyarmati Antal polgármes-
ter kitért a további fejleszté-

sekre is, így a következő pro-
jektben található a Rákóczi
utca alsó szakaszának felújítása
a TOP Plusz program kere-
tében, valamint terveik között
szerepel a ésBartók, Háshágyi
Bem utcák rendbetétele is.

A tájékoztatón a polgármes-
ter bejelentette, hogy a TOP
Plusz program – „Önkormány-
zati ingatlanok energetikai

korszerűsítése” pályázati felhí-
vásra benyújtott kérelmüket
kedvezően bírálták el, így 90
millió forint értékű felújítási
munkálatok indulnak a Salla
Művelődési Központ és Könyv-
tár épületén. A projekt kereté-
ben megvalósulhat a homlokza-
ti hőszigetelés és a nyílászárók
cseréje.

BHK

Az ünnepélyes avatás pillanata.

Március 8-án nőnapi Irodal-
mi Szalon keretében került be-
mutatásra Életcseppek-lélek-
cseppek címmel a pécsváradi
Vogl Jakabné, Marika néni
könyve, melynek megszületé-
sében lánya, a Lentiben élő
Vogl Mária segédkezett, aki
lektorálta a különleges női sor-
sokról szóló írásokat, vissza-
emlékezéseket.

Marika néni idén, március
17-én töltötte be a nyolcvan-
hatodik életévét. A bemutatón
sajnos nem tudott jelen lenni,
így Vogl Mária, a zalalövői
„Salla” Művelődési Központ

Nőnapi Irodalmi Szalon

volt igazgatója ismertette a
művet. Ha személyesen nem is,
de telefonon, élőben kapcsolta
lánya a máig is sokat tevékeny-
kedő szerzőt, akinek már két
novellás füzete is megjelent,
miközben folyamatban van a
harmadik anyag kiadása.

Az est folyamán a közönség
ízelítőt kapott a szerző papírra
vetett történeteiből, melyekből
több is felolvasásra került Vogl
Mária baráti köre, valamint a
zalalövői színjátszóGenerációk
csoport pár tagjának előadá-
sában.

BHK

Könyvbemutatóra került sor.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített tá-
mogatása” című pályázati kiírás keretében három zalalövői egyesü-
let is sikeresen szerepelt, és kapott egyenként 300 000 Ft támoga-
tást a 2021. évi működési költségeihez. A forrást a Miniszterelnökség
biztosította a szervezetén keresztül.Nemzeti Együttműködési Alap

A kedvezményezettek a támogatást 2021. április 01. – 2022.
március 31. közötti időszakban használhatják fel, a pályázatban
megfogalmazott célok megvalósítására.

A a támogatást elsősorban aZalalövői Borbarát Kör Egyesület
kezelésében lévő Tündérkertek és közösségi kertek művelésére –
növényvédőszerek, műtrágyák és üzemanyag az eszközök működ-
tetéséhez – használta fel. A hegyi búcsúk és bagolytúrák során
biztosította a szükséges higiéniai szolgáltatásokat, valamint a
fellépő előadók díjait.

Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesülete az elnyert támogatást
eszközök vásárlására fordította. A rendelkezésre álló forrásból
rendezvénysátrat, sörpad és asztal garnitúrát, valamint gázüzemű
hősugárzót vásárolt. A megvásárolt eszközöket elsősorban a
szolgálatellátás során hasznosítja az egyesület.

A csak egy céltZalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
fogalmazott meg a pályázatban. Mivel az egyesület tagjai még
nem rendelkeznek teljes körűen megfelelő tűzoltó formaruhával,
ezért annak beszerzésére fordította az egyesület a rendelkezésére
bocsátott támogatást. A tűzoltási és kárelhárítási feladatok vég-
zéséhez szükséges a munkában részt vevő egyesületi tagok
egységes öltözetben való megjelenése.

A kedvezményezett egyesületeknek a támogatási időszakot
követően 2022. április 30. napjáig kell elszámolást készíteniük a
támogató szervezet felé.

Sikeres civil pályázatok

Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,

amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig

Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig
Adásunk az alábbi településeken láthatók:

Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,
Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa

Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:
„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.

Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.
Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.

Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com
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2022. március 17-én, csü-
törtökön este rendezték a ba-
godi katolikus templomban a
Bibliáról szóló előadássorozat
második összejövetelét, mely-
nek neves előadója a szom-
bathelyi származású Martos
Levente Balázs, a Központi
Papi Szeminárium rektora volt,
témája pedig a Bibliában je-
lenlévő különböző irodalmi
műfajok.

A bevezetésnek szánt Jöjj,
Szentlélek Úristen c. vallásos
ének elhangzása után Farkas
László helyi plébános úgy
„konferálta” fel az előadót,
mint „ismeretlen ismerőst”,
ugyanis habár neki Zalában
nem volt korábban állomás-

A Biblia világa (2.)
Előadássorozat Bagodban

helye, de tavaly a helyszínen,
vagy a televízióban mégiscsak
láthattuk őt a budapesti Öku-
menikus Világkongresszus al-
kalmával.

Balázs atya, hogy az iro-
dalmi műfajok különbözőségét
megvilágítsa, egy vele megtör-
tént régi balesetet hozott fel
példának: másként látja ilyen-
kor ugyanazt az eseményt az
áldozat, máshogy a tettes, más-
hogy a tanúk, és megint más-
hogy a helyszínelő rendőr. A
műfajválasztás is attól függ,
hogy a szerzőnek mi a célja. Az
irodalmi műfajok híres ókori
felosztása még Arisztotelésztől
származik. Megkülönböztetjük
a Biblia epikai műfajait (mí-
tosz, elbeszélés, példázat, evan-
gélium, prédikáció) illetve lírai
műfajait (zsoltár, himnusz, si-
ralom), valamint olyanokat is,
mint például a monda, köz-
mondás, irodalmi levél, ima,
törvény.

Balázs atya ezek közül
többre is említett híres példá-
kat. Végül az előadó megvá-
laszolta a hallgatóság részéről
érkezett két kérdést, melyek az
ökumené jövőbeli lehetősé-
geire, és az apokrif művekre
vonatkoztak, majd reményét
fejezte ki, hogy ugyan először
járt itt, de biztosan nem
utoljára.

Ács László
helyi tudósító

Martos Levente Balázs

A Magyar Falu Program
„Út, híd, kerékpárforgalmi léte-
sítmény építése/felújítása” cí-
mű pályázat keretében Salom-
vár Község Önkormányzata
12.200.831 Ft összegben nyert
pályázatot a Vass János utca
felújítására. A kivitelezésre
2021. november 18-tól 2021.
december 17. közötti időszak-
ban került sor. Az útszakasz az
1970-es években kapott aszfalt-
burkolatot a korábbi földút
helyett. A 90-es évek végén
újabb aszfaltburkolattal került
korszerűsítésre a leromlott ál-
lapotú burkolat, azonban az
elmúlt években az állapota
jelentősen leromlott. Az az-
óta eltelt évtizedek során
nagymértékű kátyúk, süllyedé-
sek, valamint pályaszerkezeti
bomlások jelentek meg. A
278 m hosszú útszakasz fel-

Útfelújítás és útátadás Salomváron
újítását a MODERN-ÉP Kft.
kivitelezte.

A felújítási szakaszon tör-
tént beavatkozások a makadám
pályaszerkezetű útszakasz ká-
tyúinak bazalt zúzalékkal tör-
ténő kiegyenlítésével kezdőd-
tek, majd 20 cm vastagságban,
a teljes útpálya szélességében
hideg remix technológiával
burkolatalap készült, 3 cm asz-
falt kötőréteg, valamint 3 cm
kopóréteg építése 3 méter szé-
lességben. Végül az utca két
oldalán 55 centiméter magas új
padka épült. A bejárók rend-
betételét az önkormányzati in-
gatlanok előtt az önkormányzat
fizette, a magántulajdonban lé-
vőket a lakosok saját költségen
finanszírozták. Az átadásra
2022. március 28-án került sor,
melyen ország-Vigh László
gyűlési képviselő, ,Misi Dániel

a MODERN-ÉP Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Tóth-Árvay Viktó-
ria Kungli József, aljegyző, , Sa-
lomvár polgármestere, Mónokné
Horváth Gertrud, önkormányza-
ti képviselő, valamint az önkor-
mányzat dolgozói vettek részt.

A fenti beruházáson kívül
párhuzamosan több fejlesztés is
zajlik a településen. A Dózsa
György Lesvár utcábanés a a
csapadékvíz-elvezetés 40 mil-
lió forintos pályázati forrásból,
emellett 24 millió forintból
zártkerti út újul fel. Az önkor-
mányzat 40 millió forintot

nyert az egészségház moder-
nizálására, jelenleg is zajlik az
iskola belső rekonstrukciója,
valamint a katolikus templom
felújítása. A Salomvárt és Né-
metfalut összekötő külterületi
út salomvári szakaszának fel-
újítását pedig 180 millió forint-
ból végezhetik el, mely útsza-
kasz felújításával a salomvári
lakosok régi álma valósul meg,
hiszen az út által megközelít-
hetővé válnak mind a salom-
vári zártkerti ingatlanok, mind
pedig a göcseji települések.

Németh Kinga

Ünnepi pillanat Salomváron.

A főszerepben:
– Zala megye egyik leg-

szebb ókori római kori sír-
emléke,

– egy veterán római katona-
tiszt és családja,

– 1600 kg-nyi, összesen
majdnem 140 méter hosszú
vasgerenda,

– egy, a Vezúv kitörésekor,
közel 1950 évvel ezelőtt el-
pusztult, majd napjainkban fel-

Bagod – elkezdődött

tárt építmény, és végül, de nem
utolsósorban

– maga a nagybetűs TÖR-
TÉNELEM!

A forgatókönyvet megtör-
tént események alapján írta és
rendezte Bagod Község Ön-
kormányzata.

Hamarosan ismét jelentke-
zünk.

Bagod Község
Önkormányzata
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Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

Hagyárosböröndön már több-
ször megfogalmazódott, hogy
milyen jó lenne, ha a helyi
értékeket, azon belül pedig a
régi tárgyi emlékeket szerve-
zetten, egy helyi gyűjtemény
formájában meg lehetne őrizni
az utókor számára.

Most elérkezett az idő arra,
hogy ez a gyűjtemény létre-
jöjjön, és egy állandó kiállítási
helyen bemutatásra kerülhes-
sen. A bemutatótér kialakítási
lehetőségét két pályázat is se-
gítette. Az egyik pályázat a
Magyar Falu Program kereté-
ben az „Elhagyott ingatlanok
közcélra történő megvásárlása”
elnevezésű pályázat volt, még
2020-ban, melyen önkormány-
zat 3 millió forintot nyert a
Hagyárosbörönd, Kossuth utca
28. szám alatti ingatlan meg-
vásárlására. A másik pályázat
az agrárminiszter által „a nem-
zeti értékek és hungariku-
mok gyűjtésének, népszerűsí-
tésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásá-
nak támogatására” kiírt pá-
lyázat volt 2021-ben, melynek
az 1.b) célterületére, azaz a

Bemutatótér kialakítása Hagyárosböröndön
települési értékek bemutatására
és népszerűsítésére szolgáló
bemutatóterek kiállítására nyúj-
tott be pályázatot az ön-
kormányzat. Ezen a pályáza-
ton 2021. augusztusában kö-
zel 4 millió forintot nyert
a település a Kossuth utca
28. szám alatti ingatlan felújí-
tására.

A pályázattal megvalósí-
tandó felújítási munkák 2022.
március végén értek véget.
A felújítás eredményeképpen
a pályázatban meghatáro-
zott, alapvető állagmegóvási
munkákra került sor: így a te-
tőjavításra, a vakolatjavításra,
a nyílászárók részleges javí-
tására.

Az épület most lezáruló fel-
újítása az ingatlan fejlesztésé-
nek remélhetően csak egy fá-
zisa volt, mivel bőven akad
még tennivaló az épületben és
az udvaron is. A további fel-
újítás érdekében az önkor-
mányzat 2022-ben is tervezte,
hogy részt vesz „a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűj-
tésének, népszerűsítésének, meg-
ismertetésének, megőrzésének

és gondozásának támogatására”
kiírt pályázaton. A pályázat el
is készült, de sajnos a pályá-
zatot a pályázati határidő le-
járata előtt 3 héttel már nem
lehetett véglegesíteni. 2023-ban
ismét, hasonló tartalommal pró-
bálunk majd ezen a pályázaton
részt venni, mivel fontos, hogy
az épülethez kialakításra ke-
rüljön egy vizesblokk, hogy a
villamosáram-hálózat korszerű-
sítésre kerüljön, és hogy to-

vábbi nyílászárók kerüljenek
javításra, cserére.

Még nagyon sok munka
hátra van, de már adott a lehe-
tőség arra, hogy a kialakított
bemutató helyiségekben (há-
rom szoba) kiállítás készüljön.
Kiállítási anyagból szerencsére
nincs hiány. A közeljövőben
elkezdődik a kiállítás tervezési,
megvalósítási munka is.

Varga Katalin
polgármester

A pályázattal megvalósítandó munkák 2022 március végén be-
fejeződtek.

Hagyárosbörönd Község
Önkormányzata az idén is meg-
rendezi a Húsvéti Kalandtúrát,
mivel a tavalyi programnak na-
gyon pozitív visszhangja volt, s
úgy tűnik, igény van az ilyen jel-
legű kikapcsolódási lehetőségre.

A szervezők a kalandtúra
teljesítési lehetőségét 2022.

Meghívó a II. Húsvéti kalandtúrára
– Hagyárosböröndre

április 9.-e szombat reggeltől
április 24.-e vasárnap estig biz-
tosítják, azért, hogy a húsvét-
közeli időszak alatt minden
természet- és kalandkedvelő
család részt tudjon venni ezen a
programon.

A túra körülbelül 5 kilo-
méter, melyet a kisebb gyer-

mekek is könnyedén teljesí-
tenek, mivel a kirándulást ál-
lomásokon teljesítendő felada-
tok színesíti majd. Az egyes
feladathelyszínek próba elé
állítják a család minden tag-
ját, mivel a gyermekeknek és
a felnőtteknek is szórakoz-
tató feladatokat kell meg-

oldaniuk a húsvéti téma-
körben.

A túra útvonala nincs le-
jelölve, így fontos, hogy csak a
kultúrháznál található túrafüzet
birtokában induljon mindenki
útnak!

Az eseményre vonatkozó
további információk elérhetőek
a „Hagyárosböröndi rendezvé-
nyek” facebook oldalon.

Sok szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

Varga Katalin
polgármester

Április 9 és 24 között lehet teljesíteni a túrát.
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2020-ban 800 millió forin-
tos ráfordítással 6 új csuklós
Mercedes buszt vásárolt Zala-
egerszegre Volánbuszaz állami
Zrt., melynek köszönhetően
15,25-ről 11,83-ra csökkent az
autóbusz állományunk átlag-
életkora.

A klímavédelmi elképzelé-
seknek megfelelően a Volán-
busz Zrt. 2022-ben 11 új elekt-
romos szóló (nem csuklós)
buszt szerez be a szükséges töl-
tőkapacitás kiépítésével együtt.
A helyi autóbusz állomány
átlagéletkora ezzel 7,7 évre
csökken.

Időközben elkezdődött az
egyeztetés a vasútállomás és az
autóbusz állomás felújításának
előkészítéséről és tervezéséről
is a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-vel, a Volánbusz
Zrt.-vel és a MÁV-al, hiszen a
NIF Zrt. 600 millió forintos
kormányzati támogatásban ré-
szesült a zalaegerszegi két
érintett állomás felújításának
előkészítésére és tervezésére. A
munkálatok 2023-ban indulhat-
nak el.

Az állami Volánbusz Zrt.
összesen 60 elektromos autó-
buszt vásárolt hat megyeszék-
helyre, ebből 11 kerül Zala-
egerszegre (BYD Europe B.V.
BYD K9UD típusúak). A szer-
ződést Zalaegerszegen, a Zala
ZONE Járműipari Tesztpálya
fogadóépületében írták alá áp-
rilis elsején. Jelen volt dr. Pal-
kovics László innovációs és
technológiai miniszter, Steiner
Attila körforgásos gazdaság fej-
lesztéséért, energia- és klíma-
politikáért felelős államtitkár,
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, polgár-Balaicz Zoltán
mester, Zaladr. Sifter Rózsa
megyei kormánymegbízott, dr.

Tovább fiatalodik az autóbusz-park a megyeszékhelyen
Tizenegy elektromos jármű érkezik Zalaegerszegre

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Weingart-
ner Balázs, a HUMDA Zrt.
elnök-vezérigazgatója, valamint
a gyártók képviselői.

A szóló kivitelű, alacsony
padlós, kéttengelyes, elektro-
mos meghajtású autóbuszok
üléselrendezéstől függően 30
ülő és 45 álló utas egyidejű
szállítására alkalmasak, egy
feltöltéssel – az időjárási kö-
rülményektől, útviszonyoktól
függően – akár közel 300 kilo-
métert is képesek megtenni. A
légkondicionált járművek kere-
kesszék, illetve babakocsi elhe-
lyezésére kialakított hellyel,
felszállást segítő rámpával, elekt-
ronikus utastájékoztató rend-
szerrel, fedélzeti és vezetésse-
gítő kamerarendszerrel, vala-
mint USB-töltővel biztosítják
az utasok színvonalas és biz-
tonságos kiszolgálását. A 60
busz beszerzésének összértéke
8,59 milliárd forint.

– Zalaegerszegen – akár-
csak a legtöbb magyar város-
ban – az állami vállalat, a Vo-
lánbusz Zrt. működteti a helyi
tömegközlekedést – mondta
Balaicz Zoltán polgármester. –
A zalai megyeszékhelyen össze-
sen 35 autóbusz végzi a szol-
gáltatást. Míg a 26 ezer zala-
egerszegi családra 1998-ban még
csak 16 ezer gépjármű jutott
(tehát 10 ezer családnak autója
sem volt és ők mind buszon
utaztak), addig 2020-ban már
35 ezer gépjármű volt a
városban (tehát van több ezer
család, ahol két autó is van).
Ennek következtében radiká-
lisan csökkent a helyi tömeg-
közlekedést igénybe vevők ará-
nya. A nyugdíjasok ingyen, a
diákok pedig kedvezményesen
utaznak. A koronavírus világ-

járvány miatt még kevesebben
utaztak az elmúlt két évben
tömegközlekedési eszközökkel.
A Volánbusz Zrt. bevétele csak
félig fedezi a szolgáltatás egész
éves költségét. A veszteséget az
önkormányzat finanszírozza, ez
10-15 évvel ezelőtt 125 millió Ft
volt, 2020-ban már 509 millió Ft
(a Volánbusz Zrt. a teljes helyi
tömegközlekedést 996 millió
Ft-ból működtette, ennek fede-
zete 487 millió Ft saját bevétel
volt, a maradék 509 millió Ft-ot
pedig az önkormányzat tette
hozzá – ez a teljes éves 4 mil-
liárdos iparűzési adóbevételünk
12,7 százaléka, ennyi a tömeg-
közlekedés biztosítására megy

el) – tájékoztatott Balaicz Zol-
tán, majd így folytatta: – Bí-
zunk benne, hogy a következő
években újabb autóbuszokat is
beállít majd a Volánbusz Zrt. a
helyi tömegközlekedésbe, hi-
szen városunk önkormányzata
igen jelentős, sőt, évente nö-
vekvő anyagi terhet vállal ma-
gára a helyi tömegközlekedés
veszteségének finanszírozásá-
val, ezért cserébe jogos elvárás
a járműpark modernizálása. Ezt
megérdemli Zalaegerszeg és
megérdemlik a helyi tömegköz-
lekedést igénybe vevő zala-
egerszegi és a városban munkát
vállaló vagy tanuló környékbeli
polgárok is!

Az egyeztetés résztvevői.

Tizenegy elektromos autóbusz érkezik Zalaegerszegre.

Zalalövő és Környéke
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Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!

Kilencvenedik születésnap-
ja alkalmából köszöntötte Koz-
ma Józsefnét EkeKáváson
László Ta-polgármester és
kácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző.

Szépkorú köszöntése Káváson
Matild néni jó egészségnek ör-

vend. Sokat olvas és még kézimun-
kázni sem rest. A családját szebb-
nél szebb horgolt csipketerítőkkel
ajándékozza meg. Az ünnepeltet
családja körében köszöntötték.

Még ma is aktív az ünnepelt, akit családja körében köszöntöttek.

Lassan felocsúdunk a téli
covidos álomból. Az elővigyá-
zatosságból közösségi progra-
mokat a pandémiás időszakban
nem szerveztünk. Tanfolyamo-
kat, közösségi rendezvényeket
áttettük a veszélyhelyzet eny-
hítése utánra. Idén a március
15.-ei ünnepséget zalaszent-
györgyiekkel közösen szervez-
tük. Káváson gyülekeztünk kö-
zösen, hogy aztán fáklyákkal,
zászlókkal, hosszú menetoszlo-
pot alkotva átvonuljunk Zala-
szentgyörgyre énekelve. Me-
netközben felcsendültek Kos-
suth nóták, Gábor Áron réz-
ágyúja és még sok más dal.
Menetet a zord fagyos idő sem
tudta megzavarni. A Petőfi szo-
bornál a megemlékezést köve-
tően a két önkormányzat kép-
viselői közösen megkoszorúz-
ták Petőfi Sándor szobrát, majd
mécseseket gyújtottunk a szabad-
ságharc mártírjainak emlékére.

Könyvtárban is megindult
az élet, könyvtárosunk Bakos
Márta szervezésében a tavasz
legelső napján az Internet
Fiesta programsorozat kereté-
ben hangolódtak a tavaszra
várva óvodások, kisiskolások,
„virágosodtak” mesével, film-
mel, színezéssel. A bábelőadás

Kávási közösségi élet
és az irókázós tojásfestés nagy-
héten lesz. A bábelőadás Ákom-
Bákom bábcsoport produkció-
ja, a tojásfestést Magyari Ka-
talin vezeti.

Elindult a hímzőszakkör
Domján Zsuzsa vezetésével.
Öltögetni vágyókat várja még a
lelkes hímzőcsoport.

Folyik a felkészülés az
Ízőrzők tévéműsor felvételére,
Járfás Tiborné Irénke alpolgár-
mester asszony vezetésével.

Társadalmi munkáztunk
április első hévégéjén, a hideg
idő ellenére a tervezett munká-
kat elvégezte a nem nagyszámú
lelkes munkára megjelent. A
férfinép fakivágást, gallyazást
végzett önkormányzati utak men-
tén és a kulcsosháznál. Az asszo-
nyok a Boronautat és környékét
tisztították meg a szeméttől.

A kulcsosház belső felújítá-
sa a kápolna és a szoba ki-
alakítása végéhez közeleg. Ava-
tásra a tereprendezést követően
kerül sor.

Mindenkinek szeretetteljes,
áldott, békés boldog húsvéti
ünnepeket kíván erőben, egész-
ségben Kávás Község Önkor-
mányzata.

Eke László
polgármester

Internet fiesta.

Március 15-iki ünnepség.

Társadalmi munka…

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

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

Március 25-én délután a Zala-
szentgyörgy Könyvtári Informá-
ciós Közösségi Hely Zala-és és
szentgyörgy Község Önkormány-
zata szervezésében tavaszváró
kézműves foglalkozást tartottunk
a kultúrház klubhelyiségében.

Húsvéti és tavaszi dekorá-
ciók készültek a foglalkozás

Tavaszváró kézműves találkozó
során, amelyen a gyerekek
önállóan rajzoltak, vágtak, rag-
asztottak, alkottak.

Ötletes ajtó, ablakdíszítők jöt-
tek létre.

Ennyi szépség láttán a
nyuszi jövőre is biztosan szíve-
sen jön Zalaszentgyörgyre!

Zs.E.

Ünnepi megemlékezést tartot-
tak az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 174. évfordu-

Petőfi-szobrot avattak Zalacsében

lója alkalmából , aZalacsében
Trianon Emlékparkban. Az ese-
ményen Petőfi Sándor tisztele-

tére állított szobrot is avattak,
amely fafaragó, népiBoa Endre
iparművész alkotása.

Az ünnepséget ,Erdei Csaba
Zalacséb polgármesterének kö-
szöntője nyitotta meg, aki ki-
emelte a '48-as szabadságharc
eszméinek – legfőképpen a béke,
szabadság és egyetértés – fontos-
ságát. Ezen eszmék súlyát még
inkább érezhetjük napjainkban,
mikor pár száz kilométerre tő-
lünk háború dúl.

Ezt követően ifj. Mikó-Ba-
ráth György Erdeifaluért Ala-, az
pítvány szóvivője beszédében el-
mondta, hogy egy jókor jól ki-

mondott szónak nagy hatása le-
het. A márciusi ifjak pusztán a
szavak erejével jutottak el oda,
hogy szinte az egész világ egyet-
len vér nélküli forradalmát nyi-
tották meg. Napjainkban sajnos
a frusztrációink jelentős részét
internetes fröcsögésekben tölt-
jük ki ahelyett, hogy egymás
szemébe néznénk és értelmesen
megbeszélnénk a problémákat
– folytatta.

Az ünnepi műsorban Farkas
Ignác Jászai Mari-díjas színmű-
vész és a helyi ésCséber Fanni
Monostori János működtek közre.

Cséber József
Erdei Csaba, Zalacséb polgármestere (balról) és Mikó-Baráth
György, az Erdeifaluért Alapítvány elnöke a felavatott Petőfi
szobornál.

Sormáson negyedik alkalom-
mal rendezték meg a Pannónia
nemzetközi pálinkaversenyt. A
megmérettetésen jól szerepeltek
térségünk résztvevői, illetve nedűi.

Vaski Gábor zalaszentgyör-
gyi almapálinkája arany, kávási
(Zsimba-hegy) pirosszőlőből ké-
szült nedűje ezüst minősítést ér-
demelt ki.

Jordán József vérbarackpá-
linkájáért és zalaszentgyörgyi

Sikerek a Pannónia
nemzetközi pálinkaversenyen

körtepálinkájáért ezüst minősí-
tést vehetett át.

Dóczi Károly zalaszentgyör-
gyi sózókörte pálinkája ezüst,
szilvapárlata bronz minősítést
kapott.

Eke László kávási szőlőpálin-
káját bronz minősítéssel jutal-
mazták.

A IV. Pannónia nemzetközi
pálinkaversenyen 825 minta
szerepelt.

Balról Eke László, Dóczi Károly, Vaski Gábor és Jordán József.
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Súlyos témát boncolgatott a
„Salla” Művelődési Központ Fel-
nőtt mesék tabuk nélkül c. isme-
retterjesztő sorozatának márci-
us 25-i előadása.

Gyógyítható-e a rák? – A
gyógyszeres kezelés lehetőségei
a jelenben és a közeljövőben –
témában tartott prezentációt dr.
Mikulásik Endre gyógyszerku-
tató, aki az előadás mottójaként
megjegyezte: „Minden rákos sejt
a sajátunk, nem idegen ellen-
séggel, hanem saját szerveze-
tünkkel fogunk harcolni.”

A előadó a következő té-
mákat fejtette ki: Mi a rák? A be-
tegségek kezelését érintően, mi-
lyen utakon jár jelenleg a tu-
domány, milyen megoldásokat
lehet elérni? Mit jelent az ős-
sejtkezelés?

Szó esett a hagyományos kis-
molekulás, és az új biológiai
gyógyszerekről, melyek áttörést
jelentenek a kezelésben.

Mint ahogy dr. Mikulásik End-
re elmondta, minden esetben
egyéni, személyre szabott terápi-
ákkal orvosolják a különböző

„Gyógyítható-e a rák?”

megbetegedéseket. „A szervezet
elég bonyolultan működik, és
ebbe a bonyolult működésbe elő-
fordulnak hibák. A rákos be-
tegségek alatt azt a típusú hibát
értjük a szervezet működésének
azt a hibáját, amikor a sejteket
nem szabályozottan, hanem sza-
bályozatlanul kezdi termelni. Nem
egy idegen behatoló ellen kez-
dünk el harcolni, hanem saját
szervezetünk kóros szaporodó
sejtjei ellen.”

BHK

Dr. Mikulásik Endre.

Március 19-én a „Salla” Mű-
velődési Központ za-színpadán a
lalövői közönség ismét találkoz-
hatott az éppen magyarországi
turnén résztvevő erdélyi Maros
Művészegyüttes táncosaival, akik
nívós előadás keretében hozták
el a Tamási Áron műve nyomán
rendezett Ábel c. táncjátékot. A
rendezvény előtt ,Gyarmati Antal
Zalalövő polgármestere köszön-
tötte a már jól ismert együttest,
emellett ,Barabási Attila-Csaba

Ezúttal is színvonalas műsort adott a Maros Művészegyüttes.

a Maros Művészegyüttes igaz-
gatója szólt a bemutatásra ke-
rülő darabról és a baráti fogad-
tatásról.

Az előadás során a trilógia is-
mert szereplője, Ábel nemcsak
tánccal, de prózában is megje-
leníti az író gondolatait a szé-
kelységről, a világon betöltött
szerepünkről, mely során kieme-
li, hogy csak tiszta lélekkel él-
het az ember. „Tisztán, az Isten
lelkével válaszol minden feltett

Ábel Zalalövőn

kérdésre… mert… az emberek
fényes világa után az Isten tisz-
ta világába vágyik az ember.”
Emellett elhangzik Tamási Áron
híres idézete is, miszerint: „Azért
vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne.”

Barabási Attila-Csaba igazgató
mesélt a Maros Művészegyüt-
tes világszerte elismert munká-
járól: „Mivel hivatásos táncosok-
kal, több, mint kilencven fős
apparátussal dolgozunk, bizony
keményen érintett minket is a

pandémia, mégis megpróbál-
tunk mindent megtenni azért,
hogy a művészek lendületben,
formában maradjanak. Megismer-
hettem a kollégák egy másfajta,
személyesebb lényét is, még
több figyelemmel voltam irán-
tuk, hiszen pszichikailag is egy-
ben kellett tartani az együttest.

Az előadás ezúttal is szín-
vonalas, látványos, profi felké-
szülést láttatott, mely kivívta a
nézők elismerését.

BHK

A ke-Magyar Falu Program
retében sikeresen pályázott a
zalaboldogfai önkormányzat.

– A 11 999 817 forintos tá-
mogatási összegből az alábbiakat
tudjuk megvalósítani: napelemes
rendszer, elektromos fűtő, hűtő
klímarendszer felépítésével az
egész önkormányzati épületre.
A munka márciusban elkezdő-
dött, a kivitelezés várható befe-
jezése 2022 december 31 – mond-
ta polgármester.Ámon Ferenc

Felújítások a zalaboldogfai
faluházban

Március 26-án társadalmi
munkára került sor a falu-
ban. Ennek két fő célja volt: a
kápolna és a közösségi ját-
szótér növényeinek ápolása,
valamint a kultúrház új be-
járatának könnyebb megkö-
zelíthetősége érdekében járda
építése.

– Ezúton is szeretnénk min-
denkinek megköszönni a rész-
vételt és az eredményes munkát
– fűzte hozzá a polgármester.
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
� �lakásbiztosítások kötelező gépjármű felelősségbiztosítások

átdolgozása a legkedvezőbb díjra teljes körű casco utasbiztosítás� �

élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és� �

felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

13 biztosító egy helyen,

teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
biztosításközvetítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:

Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

A Zalalövő Autó és Motor

Sportegyesület április másodi-
kán a Salla Ring pályán Nyu-
gati kupa autókrossz versenyt
szervezett, melyen a rossz idő
ellenére is sokan részt vettek.

A 2021-ben a Zalalövő-
Budafa kavicsbánya helyén
kialakított pályán ez évben
változások történtek, melyen az
egyesület tagjai sokat dolgoz-
tak. A pálya méretét 1 kilo-
méterrel növelték, a nézők ré-
szére külön sáv került kialakí-

Autókrossz Zalalövőn
tásra, ahol az egész pályát
belátják. A rendezvény végére
bevezettek egy új versenyszá-
mot is, a szuperfutamot amikor,
a versenyzők a pályán ellen-
kező irányba róják a köröket. A
szervezők meleg étellel, itallal
várták a résztvevőket.

Április végén újabb verseny
várható, melyen a plusz pálya
kialakításának köszönhetően
már a terepautók is elindul-
hatnak.

Kemény A. Kitti

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Lenti



1120 .22  április Zalalövő és Környéke

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

Zalalövő és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövői Általános Iskolá-
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A megoldás egyszerű: még több Gyurcsány kell…

Fotó: Mandiner.huFotó: Mandiner.hu

Április 9-én a választási
eredményeket értékelve politi-
kai tanácskozást tartott Gyur-
csány Ferenc Demokratikus, a
Koalíció elnöke. Kihangsúlyoz-
ta: amíg van esély megfordítani
a történelem kerekét, addig
küzdeni kell.

Furcsa ezt hallani egy volt
KISZ-vezértől, MSZP-főnök-
től, hiszen a marxista tanszéke-
ken, a „foxi-maxi” egyeteme-
ken azt tanították, hogy a tör-
ténelem kerekét nem lehet
visszaforgatni. Gyurcsány szá-
mára úgy látszik ez sem je-
lenthet problémát. Még a négy-
szeri kétharmados pofon elle-
nére sem.

Hogy ez ötödször ne ismét-
lődjön meg, küzdeni kell. Ám
ehhez egyedül kevés. Mint
mondta a politikai ülésen,

„Legyetek Gyurcsányok!”
ehhez sok Gyurcsány kell!
Merjenek párttársai Gyurcsá-
nyok lenni.

Sok-sok Gyurcsányra van
tehát szükség. Hogyan oldható
ez meg? Szerencséjükre a nem-
zetközi munkásmozgalom erre
is ad receptet. Sztálinnak, a
baloldal nagy tanítómesterének
tulajdonítják a mondást: „Kü-
lönös emberek vagyunk mi,
kommunisták. Különös anyag-
ból vagyunk gyúrva.”

A feladat adott. Sok Gyur-
csányt kell gyúrni. Márcsak a
recept kérdéses, bár a minta
tanulmányozása után ennek
összeállítása gyerekjáték lesz.

Vegyünk egy nem túlságo-
san kedvező körülmények kö-
zött nevelkedő, de rendkívül
becsvágyó, ám nem túl szerény
fiatalembert.

Ő az „alapanyag”, hozzá
kell „gyúrni” néhány további
személyiségjegyet.

Lehetőleg sodorja a sors a
baloldali ifjúsági szervezetek
közelébe, ahol kapjon részletes
tájékoztatást arról, hogyan tör-
tént az egykori KISZ-vagyon
lenyúlása. Az se riassza el, ha
ez a kincsesbánya már bezárult.
Mire való a háztűznéző? A le-
endő feleség kedves édesanyja
legyen befolyásos személy, aki
kellő hátszéllel elindíthatja a
kikötőből a vállalkozók igen-
csak viharos tengerén. Amikor
már mindezt összegyúrták a
leendő Gyurcsánnyal, körül kell
nézni a politikai halpiacon. Ha
kellően ügyes, rövidesen meg-
puccsolhatja főnökét, jótevőjét.

Majd elfelejtettem: az ala-
nyok kiválasztásánál kötelezni
kell a leendő Gyurcsányokat,
hogy aktív pályafutásuk során
egyszer el kell menniük Ba-
latonőszödre, ahol szenvedé-
lyes, önmarcangoló stílusban
be kell valami addigi ha-
zugságaikat a zárt ülésen. Ne
zavarja az őket, hogy az ott
elhangzottakat majd kiszivá-
rogtatják.

S arra is fel kell készíteni
őket – pontosabban hozzágyúr-
ni a majdnem kész Gyurcsány-
személyiségükhöz –, hogy el-
érkezhet majd a bukás. Mert
lehet, hogy a sors nekik is
kioszt majd néhány kéthar-
mados bukást…

Ekler Elemér

A Zalalövői Általános Isko-
la tanulói közül a megyei mezei
diákolimpián legeredményeseb-
ben szereplőkét tanuló Bekes
Zsombor (4.a) a II. korcsoportban,
és (8.a) a IV.Kovács Nimród
korcsoportban képviselték isko-
lánkat az országos döntőn, melyre
2022. április 6-án, szerdán Gö-
döllői repülőtéren került sor.

Zsombor futott először. A
rajtnál nagy izgalommal állt be
a többiek közé. Kiválóan rajtolt
és a megbeszélt taktika szerint
az élbolyba helyezkedett. Egé-
szen 500 m-ig tudta tartani ezt
a pozíciót, amikor a szokatlanul
erős kezdéstől elfáradt, és a
243 versenyző közül 70. helyen

Zalalövői diákok az
országos döntőn

Szabó Józsefné Zsomborral és Nimróddal.

ért célba. Ügyesen, a megbe-
széltek szerint futott, és most
már versenyrutint is szerzett a
következő, ilyen jellegű
erőpróbára.

Nimród futama népesebb
volt, mint a II. korcsoporté,
ezért ügyesnek kellett lennie a
pozícióba kerülésért. Nimród
nagyon jól megoldotta ezt a
nehéz feladatot és szinte az
egész táv alatt tartotta a meg-
szerzett pozícióját, elismerésre
méltó eredményt ért el, az
ország legjobb IV. korcsoportos
253 mezei futója közül 43.
helyen érkezett célba.

Szabó Józsefné
felkészítő tanár
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes munkaid ső

foglalkoztatásban munkarendben2 m szakosű

betanított munkára a következ munkakörökbe:ő

Raktáros munkakör:  Áruátvevõ

Fõ feladata:

o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes

ellenõrzése, átvétele és a számítógépes

rendszerben történõ rögzítése.

Elvárások:

• űFelhasználói szint számítástechnikai ismeret

Raktáros munkakör:  Targoncavezetõ
Fõ feladata:

o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre

történõ szállítása, beraktározása

o áttárak szállítása

o göngyölegek kezelése

o egyéb raktári munkák

Elvárások:

• őÉrvényes targoncavezet i engedély

Raktáros munkakör:  Komissionáló
Fõ feladata:

o az áru raktárhelyr l gyalogosan történő ő

kiszedése és összekészítése az üzletek

megrendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés
� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsabuszjáratok ,

Zalaegerszeg, Csurgó Barcsés irányából is,

több települést is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Ma-

gyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.


