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Tánccal erõsítik a testvértelepülési kapcsolatot

Folytatódik a helyi Green City Mozgalom
Tavaly áprilisban alakult
meg a Falurossza Közhasznú
Egyesületen belül mûködõ Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes, mely fennállása óta a környék számos rendezvényén szerepelt már. A csoport most
meghívást kapott a marosszentgyörgyi testvértelepülés,
Petki Dávid Cserkészcsapat
néptáncosai által február 3-5.
között rendezendõ tánctáborra.
– 14 fõs csapattal utazunk,
és közösen tanulunk marosszéki és erdélyi táncokat. A tervek
szerint egy közös koreográfiát
is betanulunk, amit majd a te-

lepülések falunapjain mutatunk be. Ezzel a fellépéssel
szeretnénk támogatni az ottani választásokon a Sofalvi Szabolcs polgármester vezette meglévõ testületet, hogy a magyar
értékek továbbra is kiemelt szerepet kapnának a településen
– árulta el Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy polgármestere, aki
jómaga is tagja az együttesnek.
A Gróf Sándor által oktatott csoport tavaly falunapkor
látta vendégül a kinti magyarokat, és akkor elhatározták, hogy
idõvel hivatalos formába is öntik a kapcsolatot. A tánctábor
alatt egy megállapodást írnak
alá, mellyel megerõsítik, hogy
a két település csoportjai továbbra is közös programokkal,

A falunapon már bemutatkozott a helyi néptánccsoport
tánctanulással egészítik ki egymás rendezvényeit.
A település másik civil szervezete, a Kertbarátok Köre

KULCSMÁSOLÁS

300 Ft-TÓL

10-30 % „MENNYISÉGI”
KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS

ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

ÉLEZÉS
NYITVA TARTÁS:

EBÉDSZÜNET: 11:00 - 12:00
TEL.: 06-30-4711 000

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00
SZOMBAT:

8:00 - 12:00

februárban tartja rendezvényeit, melyen a falubeliek által
javasolt témákat dolgozzák fel.
Elsõ alkalommal a burgonyafajtákról lesz szó, melyek között mind a betegségek közötti
ellenállásban, mind felhasználásban jelentõs különbségek
tapasztalhatók. A hónap végén
és március elején további két
elõadással várják az érdeklõdõket. A kertbarátok évközben rendszeresen részt vesznek a tavaszi és õszi faluszépítõ programon. Idén a
Green City Mozgalom folytatásaként a vasút és a kerékpárút
mellett levõ Testvértelepülési
parkban Marosszentgyörgyrõl
és Oromhegyesrõl származó
földlabdás facsemetéket ültetnek el.
Pataki Balázs

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424
Vállalunk:

• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,
dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,
rongyszõnyeg, stb. mosást.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok,
SIMSON kismotoralkatrészek,
• CASTROL, MOBIL, Q8, MANNOL, OPEL, FORD, MOL
kenõanyagok versenyképes árakon!
• Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése
egyéni igény szerint is.
KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a
Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig
Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

További kedvezmények
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A járások reneszánsza
Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a megszüntetés után 2013 január elejével visszaállítják a járási közigazgatási rendszert. Természetesen nem a régi formában
és értelemben, hiszen 1984
óta sok minden történt a közigazgatásban, nem beszélve arról, hogy lezajlott egy rendszerváltás is.
A cél egy olyan modern járásrendszer kialakítása, amely
hozzájárul a jelenlegi közigazgatásánál alacsonyabb költséggel és hatékonyabban mûködõ
rendszer létrejöttéhez.
Hogy áll ez a folyamat? Errõl kérdeztük Rigó Csaba kormánymegbízottat, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetõjét.
– Mi a konkrét cél a járások kialakításánál?
– Ez a lépés a területi államigazgatás újraszervezésének kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigazgatási feladatok területi szervekhez való telepítésére. A kormány ily módon szétválasztja
az állami és önkormányzati
feladatokat. Erre azért van
szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ helyeken történt. A tervek szerint
valamennyi járási székhelyen
lesz kormányablak, de még
ezeken kívül is.
– Zalában hat járást alakítanak ki. Sok ez, vagy kevés?
– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagykanizsa közelsége nem indokolta, hogy e két kisváros is járási székhely legyen. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Zalaszentgrót, Lenti és Letenye
elhelyezkedése megfelel annak

a kívánalomnak, hogy a járási
székhely hatásköre egy 30 kmes körzetet lefedjen. Ebbõl a
szempontból egyedül Letenye
sorsa lehetett kérdéses, de
nagyon sok más indok viszont
a Mura-menti kisváros mellett
szólt. Ha megnézzük, e hat leendõ járási székhelyen vannak
olyan intézmények, (munkaügyi hivatal, okmányiroda, földhivatal, stb.), amelyek eddig is
államigazgatási feladatokat láttak el.
– Már ismert az egyes járásokhoz tartozó települések listája. Véglegesnek tekinthetõ ez?
– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megtegyék. Gyakorlatilag alig volt kifogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaegerszeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de
egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-testületeinek minõsített többséggel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az eredetitõl eltérõt szeretnének, akkor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.
– Mi a további menetrend?
– Februárban megkezdõdik a törvénykezési munka, június végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félévben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen megkezdõdhessen a munka.
E.E.

A leendõ zalaegerszegi járás települései:
Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bezeréd, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde,
Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gõsfa, Gyûrûs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Ligetfalva, Milejszeg, Misefa, Nagykapornak,
Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés,
Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Padár, Pálfiszeg, Pethõhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pölöske, Pusztaederics,
Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Teskánd, Tilaj, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmihály, Zalatárnok.

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

Informatikai és Családi Nap
– a Zalalövõi Általános Iskolában
Iskolánkban hosszú évek
óta hagyomány, hogy januárban megrendezzük családi napunkat. Ilyenkor az itt tanuló
diákok és szüleik együtt tölthetnek el néhány vidám órát
az iskola falai között. Idén is
számos szórakozási lehetõség
közül választhattak az érdeklõdök. Délelõtt ügyességi feladatokat próbálhattak ki a diákok és szebbnél-szebb kézmûves termékeket készíthettek. A
mozogni vágyókat futball és
asztalitenisz bajnokság várta. A
Kerecsen Hagyományõrzõ Egyesület jóvoltából a vállalkozó
kedvûek kipróbálhatták az
íjászatot, majd összemérhették
tudásukat. Az óvodás korú gyerekeket játékos foglalkozásokkal várták a tanító nénik.
Az este is a szórakozásé
volt. A táncparkettet elsõként

iskolánk 8. osztályos diákjai
vették birtokukba, akik nagy
szorgalommal és lelkesedéssel
készültek az estére. A tánc koreográfiáját készítette és betanította: Pintérné Fehér Andrea
és Gyarmatiné Erdei Elvira.
Ezután Fábián Ádám 7. a
osztályos tanuló elõadásában
hallgathattunk meg népdalokat. Végül a Mûvészeti Iskola
növendékei léptek fel moderntánc és akrobatikus rock and
roll bemutatóval. Az est meglepetéseként éjféltájt Foki Veronika és Hertelendy Attila szórakoztatta a közönséget.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adományaikkal, felajánlással, vagy
bármely más módon támogatták az iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány munkáját.
(z)

A 8. évfolyamosok keringõjével nyitották a táncot az esti bálon.
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„Szeressétek az öregeket!”
Szépkorúak köszöntése Bagodban
A karácsonyvárás idején ünnepségre hívta a település idõs
lakosságát Bagod Község Önkormányzata. A Fekete István
Általános Iskola tornatermében a kisdiákok színes mûsorral kedveskedtek a hatvan év
feletti hölgyeknek és uraknak.
Advent szép pillanatai jelentek
meg a terem díszítésének köszönhetõen, ahol csillagok,
gömbök és egy ötletesen elkészített betlehemes tették egészszé a bensõséges hangulatot. A
helyi nyugdíjasok a gondosan
megterített asztalok mentén
ülve hallgatták a délutáni program nyitóbeszédét, amelyet
Mogyorósi József, a település
polgármestere intézett feléjük.
A meghitt találkozó fényét
emelte – mintegy megszívelendõ intelemként – a falu egyik

aktív idõs lakója, Gál Lászlóné
Bori néni által felolvasott
Óbcsey István: Szeressétek az
öregeket címû verse. Ezt követõen az ünnepi köntösbe öltöztetett terem közepét birtokba vették az ovisok és a kisiskolások. A gyermekek több
mint 1 órás színvonalas zenés
elõadását nagy tetszéssel fogadta a vendégsereg. Többek
közt megelevenedett a bölcsõjében ringatózó Jézuska, a három királyok Betlehembe érkezése, az angyalok, valamint a
pásztorok látogatása és egy
másik történet jegyében a Kis
kakas gyémánt félkrajcárja címû mese egy-egy jelenete is.
– Közel tíz éve, minden
esztendõben köszöntjük a település idõs lakosait, ilyenkor a
hatvan év felülieket hívjuk

Óvodabõvítés Zalalövõn

A kivitelezéssel április végére végeznek.
Zalalövõ Város Önkormányzata az NYDOP-5.3.1/B-092010-0005 azonosító számú
pályázatán 52.790.717 Ft öszszegû támogatást nyert el óvodabõvítés Zalalövõn címen.
A beruházás fõ célja a csoportszoba bõvítés komplex
akadálymentesítéssel, a meglévõ épületrész belsõ átalakítása
a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen,
részleges akadálymentesítése, valamint az épület energiatakarékossá tétele.
A kivitelezési munkálatok
2011. május 28-án kezdõdtek
meg. A meglévõ épületrészen
fa nyílászárok helyett mûanyag
nyílászárókat építettek be. Az
épület jogszabályoknak megfe-

lelõ kialakítású akadálymentes
bejárati ajtóval lett ellátva, valamint a belsõ akadálymentes
közlekedés is biztosítva lett a
nyílászárok cseréje által. A gépészeti berendezések is megújultak. A tetõfedés az új épületszárnnyal megegyezõ kivitelû.
Jelenleg az épületbõvítés
munkálatai vannak folyamatban. Az épület hõszigetelése
elkészült, beépítésre kerültek
a nyílászárok.
Az épületbõvítésre a megnövekedett gyereklétszám miatt volt nagy szükség, az óvoda
jelenleg is maximális kihasználtsággal mûködik. A kivitelezési munkálatok április végéig
befejezõdnek.

A szép biblia történet megelevenedett a közönség elõtt.
meg, akiknek száma egyre nö- tom, hogy a község vezetése
vekszik községünkben. Az ün- meghívott a mai rendezvényre,
nepeltek kérése volt, hogy ka- úgy gondoltam itt kell lennem.
rácsony táján legyen rendezvé- Nem csalódtam, nagyon szép
nyünk megtartva. Mivel az ad- mûsort láttunk – hallottuk az
vent idõszakában vagyunk, így elégedett szavakat Temlén Fea helyi iskolások karácsonyi rencnétõl.
mûsora, mintegy fõpróbaként
A diákok színes és színvokerült ma a közönség elé, szín- nalas elõadását követõen ismét
vonalas és lélekemelõ formá- Gál Lászlóné Bori néni szólt a
ban. Ez a délután alkalmat ad megjelentekhez, a Karácsonyi
egy kötetlen beszélgetésre, a emlékezés címû költemény sofelmerülõ problémák megvita- raival. Végül Mogyorósi József
tására és elmondására is, mely- polgármester köszönõ szavai
ben szívesen állok mindenki- hangzottak el, melyek méltatnek a rendelkezésére – tájé- ták az iskola tanulóinak és a
koztatott bennünket Bagod felkészítõ pedagógusok nagypolgármestere.
szerû munkáját. A megterített
A helyi iskola diákjai a kará- asztalokra felkerültek a váltocsonyi ünnepségük összetett, zatos étkek és édességek, az
szép produkciójával kedves- üdítõk kíséretében, majd kezkedtek az ünnepelteknek. A detét vette a délutáni program
mesés elõadás lenyûgözte a kö- további része, amelynek fõszezönséget, amely a tanulók és replõi immár a település ezüstaz ovisok, valamint a négy éves hajú polgárai voltak.
múltra visszatekintõ Bagodi
A karácsonyi készülõdés és
Énekkar együttes produkció- az ünnepvárás izgalmas idõszakában felemelõ és tartalmas
ja volt.
– Elõször vagyok az ünnep- pillanatokat varázsolva köszönségen, mivel ez évben töltöt- tötték a szépkorúakat Batem be a hatvanadik évemet. godon.
Nagy megtiszteltetésnek tarTörök Irén

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
megkezdi 2012. évi munkáját.
Az elsõ összejövetel idõpontja és helyszíne:
2012. február 17. 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ, Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92/371 601, Mobil: 20/967 8599

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Pásztorébresztõtõl a táncbemutatóig
Idõsek napja karácsonyi mûsorral Zalaboldogfán

Zalaboldogfán sokan eljöttek az idõsek köszöntésére.
Kitûnõ hangulatban tartották meg az idõsek napját, egyben a karácsonyi mûsoros estet december 18-án, vasárnap
délután a zalaboldogfai faluházban. Luter Péter polgármester elmondta, hogy az idõsek napját már hagyományosan
az adventi idõszakban, a karácsonyi ünnepséggel együtt
tartják, amikor a legnagyobb
meghittséget õrzi mindenki a
lelkében, mivel ekkor valóban
összegyûlik a falu apraja és
nagyja.
– Ilyenkor mindenki találkozhat a másikkal, a családok
is, és azok is, akiknek nincs
családja. A karácsony reménykeltõ, megható idõszakában
sokkal kötetlenebb, közvetle-

Luter Péter és Kalmár József
adta elõ a pásztorébresztõt.

nebb módon elbeszélgethetnek egymással az emberek,
mint máskor, hiszen a hétköznapokon el-elszaladnak egymás mellett. A nyugdíjasok ünnepségét ezért immár kilenc
éve tartjuk ebben a formában.
Érezhetõen sokkal jobban esik
a falu idõs lakóinak, ha
hangulatos mûsorral köszöntjük és vendégül is látjuk õket
az együtt töltött órák során,
mint a korábbi években, amikor „csak” ajándékot kaptak.
Természetesen idén is megajándékoztuk õket egy kis élelmiszercsomaggal – fogalmazta
meg lapunk számára Luter
Péter. Köszöntõ beszédében a
békesség jegyében az idõs emberek érdemeit méltatta, akik
sok-sok, hosszú, munkában eltöltött év után köztünk tölthetik a nyugdíjas éveiket. A falu
elsõ embere eztán a szeretet,
tisztelet és megbecsülés fontosságát hangsúlyozta. Aki képes szeretet adni, az százszor
kapja vissza… A szeretet nélküli rideg, egoista világban elveszünk, ha nem tanuljuk meg
idejében – fogalmazott, kifejtve, hogy nem csak karácsonykor, hanem egész évben õrizni
kell a szeretet kincsét. Addig
mondjuk el egymásnak, hogy
mennyire tiszteljük és szeretjük, amíg köztünk van a másik!
– mondta, majd feltette a kérdést, hogy miért vannak olyan
emberek, akik egyedül töltik a
karácsonyt, s miért fáj az egyedüllét, s hozzáfûzte: minderre
a választ az itt ülõk ismerik legjobban, 60–80 karácsonnyal a
hátuk mögött.

– Merjünk tehát megszólalni, osszuk meg örömünket, bánatunkat, fogjuk meg egymás
kezét, pótoljuk be, amit év közben elmulasztottunk, s kívánjunk egymásnak jó egészséget,
s az új évbe is vigye magával
ki-ki ezt a szeretetet – zárta
köszöntõ beszédét Luter Péter.
A bensõséges hangulatban
felcsendültek a Szeretet Himnuszának hangjai, majd a
Krisztus születését idézõ mûsor következett. Az idei ünnepségen elsõ alkalommal betlehemjátékot is láthattak a vendégek helybeli gyerekek és felnõttek elõadásában. A szépen
megkomponált mûsor Kalmár
Józsefné Rózsi néni felkészítõ
munkáját dicséri. Igazi kuriózumként a betlehemezéshez fûzõdõ, lassacskán feledésbe merülõ népszokást is felidéztek: a
pásztorébresztõt Kalmár Józseffel együtt maga Luter Péter
polgármester adta elõ.
A fiatalok közül többen
önálló mûsorszámokkal is készültek, így Nyári Virág verssel, Kiss Péter, a „leendõ xfaktoros” ifjú helyi tehetség
pedig énekkel szórakoztatta az
adventi ünnepségre érkezett
nagymamákat, nagypapákat.
Az estet a helyi lányok és
asszonyok kultúrcsoportja, az
öt éve alakult, Szabó Zoltánné
vezetésével mûködõ 7 szoknya 7 nadrág mûsora tette
még hangulatosabbá. Végül
nótaszó mellett sült házikolbász, sütemény került a vendégek elé és az itóka sem
hiányzott a terített asztalról.
Farsang Lajos

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

www.zalatajkiado.hu

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.
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Ünnepi programsorozat Hagyárosböröndön
Az elsõ decemberi közösségi eseményünk a harangláb
elõtt közös karácsonyfa-állítás
és díszítés volt. Került a fára
hagyományos dísz, csuhé figurák, almafüggõk és fagyöngy. A
harangláb szoknyája alatt idén
helyeztük el elõször az agyagszobrokból mûvészien megformált hangulatos kis betlehemet. A szelíden megvilágított
karácsonyfa és betlehem örömteli színfoltjai lettek az esti utcaképnek.
A következõ kis rendezvény a téli napforduló megünneplése volt, melyre most
elsõ alkalommal, de hagyományteremtõ céllal került sor.
A résztvevõk felnõtt résztvevõi
a tájház udvarán kis tábortûz,
és az asztalon imbolygó gyertyafény mellett forralt bort
iszogatva beszélgettek és tervezték a következõ közös programokat. A gyerekek aszalt
gyümölcsöt, mézeskalácsot majszolva együtt szaladgáltak, játszottak, hintalovaztak, nem riadva vissza a hidegtõl.
Az „ahány ház, annyi szokás” mottóval lehetne jellemezni leginkább azt a közös
hagyományõrzõ disznóölést,
melyre december 30-án több
család összefogásával került

sor. Már elõzõ nap nagy volt a
sürgés-forgás, az edények, hozzávalók, eszközök összegyûjtése, munkasátor-állítás, sõt a tájházba még sparhelt is került.
Ez utóbbi igen jó szolgálatot
tett, hiszen rajta melegedett a
víz, készült reggelire a máj,
fõtt a paradicsomos káposzta,
izzadt a zsírszalonna, sütõjében sült a hús, majd a hurka és
a kolbász. Az asszonyok tepertõt is készítettek volna, de abból csak „Hagyárosi csörge”
lett. Eleinte sopánkodtak ezen,
majd késõbb büszkén vállalták
az új találmányt. Pár nap múlva kiderült, a „Hagyárosi csörge” ronda ugyan, de igencsak
finom. (Legközelebb is így csináljuk!)
A disznóölés vidám hangulatban telt, amit csak fokozott
a házipálinka és a forralt bor. A
gyerekek is jól érezték magukat, segítségükre itt is, ott is
szükség volt. Este minden
munkás kéz elnyerte méltó jutalmát: egy-egy frissen sült
hurkát vagy kolbászt.
Szilveszter volt az év utolsó
közös programja, melynek estéjét együtt ünnepelte a falu.
Már reggel elkezdõdött a munka a tájháznál. Sietve zajlott a
disznóölés utáni takarítás, pa-

Nem maradhatott el a disznóölés…
kolás, majd a tájház ideiglenes
átrendezése, padok, asztalok
kirakása, terítése. Hat órakor
minden készen állt: az elõzõ
nap készült káposztaleves megmelegedett, a hurkák is megsültek, érkeztek az aprósütemény felajánlások és egyéb, jókedvre derítõ italok. A szervezõk nagy örömére a vendégek
sem maradtak el. Együtt volt a
falu. Csak azok nem jöttek el,
akiket a betegségük tartott otthon. A vacsora elfogyasztása
után vidám beszélgetéstõl, viccelõdéstõl, késõbb hangszerektõl és daltól volt hangos a

ház. Többször is büszkén felcsendült a „Hagyárosi újév köszöntõ”, amely kifejezetten erre az alkalommal íródott. Még
a legkisebbek is bekapcsolódtak a közös zenélésbe, tehetségesen húzták a ritmust a receficével. A gyermekek élvezettel
vették birtokba a részükre kialakított sarkot is. A nagyobbak boldogan pesztrálták a kicsiket, miközben kezeiken
megelevenedtek a bábok. Mindenki jól érezte magát, s bízunk benne, hogy idén még
többen leszünk együtt.
Varga Katalin

Karácsonyi örömzene

Számos fellépés várt a kórusra.
2011 adventjén és karácsonyán az Örömzene Kórus tagjai is igyekeztek sok-sok helyre
elvinni ajándékukat. A többféle felkérésnek eleget téve három különbözõ mûsort állítottunk össze a rövid õszi felkészülési idõben. December 3-án
a bagodi Szent István király
templomban került sor a kórus önálló adventi koncertjére.
Latin nyelvû misetételek, Mária-énekek, karácsonyi kórusmûvek hangzottak fel az ének-

kar elõadásában. Vendégeink
voltak a Szombathelyi Zenemûvészeti szakközépiskola országos elsõ helyezett vonóstriójának kiváló muzsikusai
(Osztrosits Éva-hegedû, Magyar Júlia-hegedû, Standi Dorottya-cselló). December 9-én
Zalaegerszegen, az Apáczai
ÁMK-ban a megyei kórház
Gyermekosztálya dolgozóinak
vittük el karácsony üzenetét.
Oscar Wile: A boldog herceg
címû meséjének általunk dra-

matizált, zenés-verses átiratát.
Tavaly a beteg gyermekeknek
mutattuk be a darabot, idén
Gárdos fõorvos úr kérésére
újítottuk fel. December 14-én
a zalaegerszegi Városi Hangverseny-és Kiállítóteremben
adventi és karácsonyi kórusmûveket szólaltattunk meg.
Reméljük, a kórustagok átélt
elõadása is hozzájárult az orvoskonferencia résztvevõinek
lelki feltöltõdéséhez. December 17-én, Zalaszentgyörgyön,
a faluházban tartott családias
karácsonyi ünnepségen énekeltünk. December 22-én, a
zsúfolásig telt hagyárosböröndi templomban a helyi gyermekek által bemutatott, meghitt pásztorjáték részesei lehettünk. A karzatról segítettük a
szereplõk énekét, majd helyet
cserélve, az oltár elõtt karácsonyi kórusmûveket adtunk
elõ. December 23-án, Zalaegerszegen, a TIT székházban, a
Nagycsaládosok
Egyesületé-

nek karácsonyi ünnepségén
újra a mesefeldolgozást játszottuk el, az apróságok örömére
és épülésére.
A karácsonyi szereplések
talán legfényesebbike a várvavárt éjféli mise volt a zalaszentgyörgyi templomban. Már 15
éve hûségesen készülünk pásztorjátékkal a szentestére, amit
az evangélium elhangzása után
mutatunk be. A bibliai történet megelevenítésének valamennyi kórustag részese. Pásztorok, angyalkák, három királyok, narrátorok, szavalók, s a
fõszereplõk: József és Mária.
Közösen éljük át újra a betlehemi éjszaka csodáját, ünnepeljük Jézus születését.
A január pedig már a báli
elõkészületekrõl
szólt.
Az
Örömzene Alapítvány 2012. január 28-án tartotta hagyományos jótékonysági bálját a zalaszentgyörgyi kultúrházban.
Standi Gyuláné
kórusvezetõ
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Falun élni jó!
Árvay Sándor polgármesterrel a salomvári tervekrõl

Az iskola, amelynek megtartásáért mindent megtesz a
település önkormányzata.
Megalakult Salomvár decemberben megválasztott új
képviselõ-testülete. A szavazók
részvételi arányából úgy tûnik,
a falu elszánta magát, hogy új,
a korábbinál határozottabb
utat járjon. A tervekrõl, amelyeket a lehetõségek határolnak be, Árvay Sándor polgármesterrel beszélgettünk.
– Nehéz helyzetben vette át
a stafétabotot az új testület,
részint egy korábbi szépreményû terv utóélete következtében. Hogyan folytatják a munkát e tehertétellel?
– Maradtak bizony még elvarratlan szálak, amelyek meghatározzák a jövõnket. Már tényként kezelhetõ, hogy jogerõs
bírósági határozat következtében a településnek fizetnie
kell, s nem is keveset. (A tervezett, ám nem megvalósult
idõsek otthona létesítésére, az
ezzel összefüggõ pályázati
anyag elkészíttetésével kapcsolatos kiadások megtérítésére
kötelezte a bíróság a település
önkormányzatát – a szerzõ.) Az
elveszített per következtében
sajnos fizetnünk kell és nem is
keveset, több, mint 15 millió
forintot plusz a kamatait. Ez
egy nagyon bonyolult és összetett ügy. Az elõzõ testület a
2000-es évek elején – vélhetõen jóhiszemûen – kötött egy
elõnytelen szerzõdést, amelynek most látjuk a következményeit. Én úgy hiszem, hogy
mindenki jót akart ennek a falunak, de valószínûleg kellõ tájékozottság hiányában, talán
túlságosan bíztak a pályázat sikerében, s ez a jelek szerint
rosszul sült el. Ezen felül több,
mint négymillió forint hiánnyal vettük át a hivatalt. Ez

utóbbi elsõsorban az intézmény-fenntartási kötelezettségekbõl adódott, amely hatalmas gondot jelent minden önkormányzatnak. Salomvár is a
tûrõképessége határán áll az
intézményfinanszírozás terén,
ám szükség van a helyi iskolára
és a Zalacsében mûködõ óvodára egyaránt. Ez a tíz év óta
zajló falurombolás, az évrõl évre csökkenõ mértékû állami finanszírozás
következménye.
De mindezek mellett szeretnénk a lehetõségeket kihasználva cselekedni azért, hogy
pozitív hírekrõl számolhassunk be.
– Milyen tervekkel néznek
a jövõbe?
– Megkeressük és meg fogjuk találni a módját, hogy rendezzük az adósságainkat és stabilizáljuk a településünk pénzügyi helyzetét. Ha a nagypolitika kitart, mi is kitartunk! Bármennyire is lokálpatrióta képviselõket választott a falu –
hiszen most jól együttmûködõ
testület állt fel és tûzzel-vassal,
az utolsó vérünkig küzdünk –,
ha a nagypolitika cserben hagy
minket, akkor sajnos nekünk
is végünk lesz. Jó az összhang
a képviselõk között, ez esélyt
nyújt arra, hogy jó irányba
fordítsuk Salomvárt.
– Mi mindent tartalmaz a
polgármesteri program?
– Volt a településnek egy
polgár- és ügyfélbarát polgármesteri hivatala, s ezt mindenképpen szeretnénk megõrizni.
Eddig is arra törekedett az önkormányzat, hogy minden segítséget megadjon a település
lakóinak, s a szándékaink szerint – szemben többek félelmeivel – itt marad az ügyin-

tézés és ugyanolyan rugalmasan mûködik, mint eddig. A
nevelés és oktatás színvonalát
szintén minden körülmények
között szeretnénk megõrizni.
Ám már köztudott, hogy létrejött a közoktatási törvény,
amely változásokat hozhat, de
még azt nem tudja senki, hogy
konkrétan mit fog jelenteni
számunkra az elkövetkezõ idõben. Nagy súlyt helyezünk a
kultúrára, a közösségépítésre
és az információáramlásra. Kevés a köztudatba kikerülõ hiteles információ, ezen is szeretnénk erõsíteni, például az internet segítségével.
– Mi jellemzõ a civil szféra
mûködésére?
– Salomváron mindig jól
mûködött a hagyományõrzõ
közösség. Õrizni kell az értékeinket, hangulatot, kedvet teremtve az embereknek, s öszszekovácsolva a közösségi erõt.
Erre nagy szükség van, hiszen
az utóbbi idõben kissé viharos
volt a helyi politikai élet, legfõbb ideje, hogy egyet lapozzunk és más szemszögbõl közelítsük meg a dolgokat. Salomvár nagyon kicsi ahhoz,
hogy bármilyen megosztottság
alakuljon ki! Ez a közösség
rendszeresen összefog és megrendezi a szüreti felvonulást, a
rönkhúzást és a többi közösségi rendezvényt. Hivatalos keretet a bejegyzett polgárõr
szervezet ad, ám ezen kívül is
nagyon sokan, idõsek és fiatalok is bekapcsolódnak. Számos
lelkes civil szívesen vállalja a
feladatokat, s ezért polgármesterként nagyon hálás vagyok.
Kardinális kérdésnek tartjuk a
jövõ nemzedékének a sorsát, a

fiatalokba lokálpatrióta szemléletet kell nevelni. Ennek legjobb módja a közös munka,
ami a civil szférában zajlik a
különbözõ korosztályok összefogásával. Szeretnénk féket
szabni az elvándorlásnak, s arra törekedni, hogy itt boldoguljon, aki itt született. Ehhez
természetesen megfelelõ élettér szükséges, és ennek eléréséért sok feladat vár ránk a jövõben. Szeretnénk megõrizni
a jó közbiztonságot, s élhetõ,
vonzó környezetet fogunk kialakítani. Fontosnak tartom az
egyház szerepét is a faluban, s
a mûködéséhez minden szükséges támogatást biztosítunk.
Az idõseinkrõl sem feledkezünk meg, akiknek hálával és
tisztelettel tartozunk a bölcsességükért, tanácsaikért, amelyekkel nevelhetjük a jövõ generációját. A faluban 10 éve
mûködik idõsek klubja, van ifjúsági klub, sportegyesület, és
valamennyien hadra foghatók
a közös célok érdekében!
– Legközelebb milyen közösségi programokra kerül sor?
– Február közepén tartjuk
a rönkhúzást, készülünk már a
március 15-i ünnepségre és
nem utolsósorban a falu tavaszi megszépítésére. Parkosítást, fásítást tervezünk, számítunk minden családnak az önkéntes bekapcsolódására – hiszen mindenki a saját faluját
szépíti. Vannak felfedezésre váró értékeink, kiaknázható lehetõségeink! A közösségünk
mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is érvényes legyen Salomvárra: falun
élni jó!
Farsang Lajos
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Másfél évtized a lakosság biztonságáért
Zalaháshágyon megõrizték a település nyugalmát
Több, mint másfél évtizede, 1994 februárjában alakult
meg Zalaháshágy polgárõr
egyesülete. Kezdetben tíz taggal mûködött a szervezet, majd
a személycserék és új belépõk
révén egyre fejlõdött a ma már
mintegy 20 tagot, köztük 7
hölgyet számláló csoport. A
Vas és Zala megye határvidékén mûködõ polgárõrség munkájáról Németh Károly elnökkel beszélgettünk, aki e tisztséget 15 év óta tölti be. A két év
óta nyugdíjas polgárõr ma tevékenyebb, mint aktív éveiben.
Az elmúlt évtõl a Zalalövõi
Rendõrõrs területét lefedõ
regionális szervezet elnöki feladatait is végzi.
– Tekintsünk vissza a kezdetekre!
– Az egyesület megalakulásakor a titkári feladatokat vállaltam, majd '96-ban az elõzõ
vezetõ leköszönésével elnökké
választott a tagság. A hosszú
idõ alatt a tagság jelentõs része
kicserélõdött, csak két alapító
tag maradt, sokan kiöregedtek,
lemorzsolódtak… Ez azt is jelzi,
hogy friss, aktív a tagság. Sok a
fiatal, a meghatározó hányad
40 év alatti. Ugyanakkor két
nyugdíjasunk is van, s a legidõsebb tagunk, idõsebb Simon
Vendel már jóval elkerülte a

nyolcadik ikszet is. Õt felmentettük a szolgálat alól, de tanácsaival segíti a munkánkat. Három tiszteletbeli polgárõrt is
magunk közé fogadtunk: dr.
Salamon Tibor elõzõ és Büki
József jelenlegi polgármestert,
valamint Subosits András helyi
vállalkozót, aki szintén jelentõs
támogatással segíti a szervezetünket. A jövõben is bõvíteni
szeretnénk a tagsági körünket,
mindenképpen olyan embereket szeretnénk bevonni, akik
megbízhatóak, megfelelõ, kulturált hangnemben, illõ tisztelettel szólítják meg az embereket.
– Milyen eredményeket értek el?
– Heti két napon adunk
szolgálatot, amelynek a tervét
Németh Anita szervezõ titkár
készíti el. Természetesen sosem verjük nagydobra, hogy
mikor hol járõrözünk. A legfontosabb, hogy sikerült alacsony szinten tartani a térségben a bûnözést, ez nem kis
eredmény itt, Zala és Vas megye határán. Hiszen a szomszéd községek, Szõce, Rimány
felõl könnyen áttévednek az
utazó bûnözõk. Nemrégiben
történt is néhány lopás a felsõ
faluvégen, hátulról surrantak
be a tolvajok. Fokozottabban
ellenõriztünk és megjött az
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

A zalaháshágyi polgárõrség tagsága folyamatosan megújul.
eredménye is. Információkkal
segítettük a rendõrséget és
úgy tudjuk, el is fogták az elkövetõket. Örömmel vennénk,
ha a rendõrségtõl felénk is
áramlana az információ. Regionális elnökként jelentõs eredményként tarthatom számon,
hogy tavaly Ozmánbükben is
sikerült megalapítani a polgárõrséget, így a zalalövõi õrs területén levõ 10 település mindegyikében van mûködõ csoportunk és mindenütt nagyon
jól dolgoznak a polgárõreink.
Most azon fáradozunk, hogy
minél szorosabban, minél jobb
információs hálózatban mûködjön a régió mintegy 300
tagja. A lakosság körében tovább szeretnénk erõsíteni a
Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM), hogy senkinek
a portája ne maradjon sosem
õrizetlenül.
– Milyen a közösségi élet?
– Tavaly júliusban megrendeztük a regionális polgárõr
sportnapot és részt veszünk
minden közösségi eseményen,

legyen az falunap vagy a temetések szomorú kötelessége.
Március 24-én tartjuk a zalaháshágyi egyesület tisztújító
közgyûlését, bízom benne,
hogy ismét felelõsséggel dönt
a csapat a vezetõk személyérõl.
Tavaly 370 ezer forintot nyertünk, amelybõl tetõtõl talpig
felöltöztettük a tagjainkat. Az
önkormányzat jóvoltából folyamatban van az irodánk felújítása, kicseréltük az ablakot, a fûtést is korszerûsítjük és bebútorozzuk. Tervezzük, hogy a
vashulladékok összegyûjtésével is kiegészítjük a bevételeinket. Az idén polgárõr családi
napot is szeretnénk rendezni.
Fontosnak tartjuk a rendszeres
járõrözést, emellett az emberekkel való folyamatos kapcsolattartást. Úgy érzem, a mi
munkánk, szolgálatunk is hozzájárult, hogy a település és a
környéke mindmáig megõrizte
a biztonságos, békés, nyugodt
jellegét – osztotta meg velünk
Németh Károly elnök.
Farsang Lajos

Göcseji Galopp
teljesítménytúra és terepfutóverseny

Kiváló minõségû hússertések eladók!
Élve: 420 Ft/kg
Hasítva: 570 Ft/kg-os
áron.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

2012. március 4.
Rajt és cél minden távon: Kávás, kultúrház
Távok, túra: 5 km, 16 km, 33 km, 55 km
Távok, futás: 16 km, 55 km
Nevezési határidõ: 2012. február 25.
Bõvebb információ:
Mézes Tibor Sólyom
+3620/472-0056
gocsejktfe@gmail.com
www.gocsejtajfutas.hu
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Karácsony Zalacsében Nyelvtanulás – külföldi
Advent utolsó vasárnapján karácsonyi mûsorra voltak
hivatalosak a zalacsébiek a
közösségi házba, ahol már
minden karácsonyi hangulatot
árasztott, hála az ügyes kezû gyerekeknek és az õket segítõ felnõtteknek. A mûsort
már hetekkel korábban lázas hangulatú próbák elõzték meg.
Izgatott volt mindenki: a
szervezõk és a fellépõk egyaránt. Nem csillapodott, csak fokozódott az érzés, amikor a
színfalak mögül kilesve látták,
hogy tömött sorokban ülnek
és állnak az emberek. Kezdetét
vette a mûsor, bevezetõként ismert karácsonyi dalokat énekeltek a Zalacsébi Vegyeskar
tagjai, majd érkeztek az óvodások, akik egy kis zenés történetet adtak elõ a karácsony
szellemében. Õket követték az
iskolások, akik az adventi idõszak lényegére hívták fel a fi-

gyelmet. A gyerekek után a felnõttek vették át a szót, akik
rég elfeledett hagyományokat
elevenítettek fel: betlehemezést, majd regölést láthattak az
összegyûltek. A mûsor zárásaként a szereplõk együtt énekeltek és kívántak igazi ünnepet mindenkinek.
A rendezvény meghittsége,
a közönség hálája és meghatottsága könnyet csalt a szemekbe. Itt mindenki kapott és
adott, függetlenül attól, hogy a
színpadon, vagy a nézõk közt
foglalt helyet. Búcsúzóul, hogy
senki se távozzon üres kézzel,
a gyerekek által díszített mézeskalácsokkal kínálták a falubelieket. Jó volt ebben részt
venni, látni a hatást, hogy a rohanó világ ellenére igen is sikerült mindenki szívébe õszinte karácsonyi hangulatot lopni.
A szervezõk azon lesznek,
hogy idén is így legyen.
Rajnai Barbara

Fiatalok, idõsek színpadra léptek.

Baba-játszóház
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából szerveztek elõször baba-mama klubot a zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központban tavaly októberben,
azóta minden hónapban sor
került a délelõtti programra.
Az idei év elsõ baba-mama
találkozója január 26-án zajlott,
ahol az elõzõ alkalmakhoz hasonlóan változatos programmal várták az érdeklõdõket. Az
anyukák az új védõnõvel, Laki
Eszterrel
ismerkedtek,
az
ügyes kezû kisgyerekek krumplilenyomatot készítettek. A mo-

zogni vágyó gyerkõcök a kengurulabdák, ugráló figurák,
kiscsúszda, libikóka segítségével vezették le felesleges energiájukat. A vidám délelõttöt
luficsata zárta.

munka elõtt

A diákoknak Horváth Bernadett tanítja felsõfokon az angolt.
Egyre többen gondolkoznak úgy, hogy nyelvtanulás vagy
pénzszerzés reményében külföldön vállalnak munkát. Szakmától, munkától függetlenül mindehhez használható nyelvtudás szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a Zalaegerszeg
Nyelviskola vezetõjét, Szabó Szilviát.
– Jellemzõ, hogy külföldi munka elõtt nyelvtanulási
szándékkal keresik meg az iskolát?
– December óta megnõtt az érdeklõdés, a téli idõszakban
tíz érdeklõdõbõl 6-7 német nyelvterületen vállalna munkát. A
hozzánk jelentkezõk 90 százaléka kezdõ. Felkészültünk erre,
kialakítottunk egy 60 órás nyelvi blokkot. Ezalatt annyit meg
tudunk nekik tanítani, hogy „ne adják el õket”. Elõfordult
olyan is, hogy valaki két héttel a munkakezdés elõtt keresett
meg bennünket, de e rövid idõ alatt nehéz használható tudást
átadni. A nyelvtudás kint persze fejlõdik, de a munka végeztével többen visszajönnek hozzánk folytatni a nyelvtanulást.
– Mi tanulható meg a 60 óra alatt?
– A tanfolyamot témakörökre bontottuk, melyek szinte
csak érintik az alapokat. Egy alapvetõ nyelvtani ismeretet
adunk a tanulóknak, hogy azok némi szótudás birtokában
megértsék a nyelvet és mondatokat tudjanak alkotni. Elsõsorban az egyéni oktatást helyezzük elõtérbe, de szeptember óta
annyira le vannak kötve esténként a tanáraink, hogy javarészt
napközben és 3-4 fõs csoportokban tudjuk fogadni a diákokat, akár szombaton is.
– Melyek a népszerû nyelvek?
– Az angol töretlenül a legnépszerûbb, de külföldi munka
miatt a németet is sokan keresik. A franciát és az olaszt általában második-harmadik nyelvként tanulják, szezonálisan évente egyszer anyanyelvi tanárral spanyolt oktatunk, de egyre
népszerûbb az orosz nyelv is. Kislétszámú csoportok esetén
mindenkire elég idõ jut, így 6 tanuló jelentkezése esetén már
kétfelé osztjuk a jelentkezõket. Nálunk írásbeli házi feladat
nincs, úgy állítjuk össze a programot, hogy abba minden beleférjen, ezért is tudunk használható nyelvtudást adni a
tanulóinknak. Az árainkról a leendõ diákok a honlapunkról
tájékozódhatnak, és igény esetén vidéki helyszínen is vállalunk oktatást.
- pb -

Elérhetõség: Szabó Szilvia
Telefon: 92/511-482; 30/718-2325
zalaegerszegnyelviskola.blogspot.com
www.zalaegerszegnyelviskola.hu
Keressenek bennünket a Facebookon is!

2012. január
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Örömzene kórusbál
2012. január 28-án, szombaton este szép számmal gyûltünk össze a zalaszentgyörgyi
kultúrházban az Örömzene
Alapítvány által rendezett kórusbálra. Ünneplésre bõven
volt oka kórustagnak, szülõnek, rokonnak, barátnak. Zalaszentgyörgyön 15 éve mûködik egyházi kórus, 10 éve járjuk Göcsej szakrális helyeit a
Szent István Emléktúra keretében, 3 éves az Örömzene Alapítvány, 3 éve szervezünk egyházzenei tábort, 2 éve Örömzene Fesztivált.
2011 márciusa óta viseljük
az Örömzene Kórus nevet, a
terembe lépõket így sok-sok
mosolygós violinkulcs fogadta,
az énekkar emblémája. A színpad falán nagyban ugyanez a
logó a kórus életét bemutató fotókból összemontírozva,
Gyulai László szerkesztõi bravúrja.
A bált – a hagyományokhoz
hûen – tartalmas zenés, táncos
mûsorral nyitottuk meg. Elsõ-

ként a kórus adta elõ fõ szerepléseit
felelevenítõ
dalmixét. Majd a „Légy jó mindhalálig” címû musical egyik szép
duettje következett a Hevesi
Sándor Színház mûvésznõje,
Foki Veronika (Bella kisaszszony) és Standi Barnabás
(Nyilas Misi) tolmácsolásában.
Az énekhez Tornyos Ervin készített valamennyi kórustag
bevonásával légies koreográfiát. Elmaradhatatlan fellépõnk, a zalacsébi és szentgyörgyi fiatalokból verbuválódott
Proton zenekar tréfás – jelmezes rock számaival okozott vidám perceket a bál közösségének. A fergeteges hangulatot még két táncos produkció fokozta a gyermekek elõadásában.
A bál további része az önfeledt mulatozásról szólt. Vacsoránkról Szekér János és
családja, a talpalávalóról Éder
Gábor gondoskodott. A hagyományos tombola mellett képtombola megvásárlásával is le-

A zene legyen mindenkié!
hetett támogatni az alapítványt. A nyertes Buday Mihály
festõmûvész „Az ellentétek vonzásában” címû festményét vihette haza. A mûvész már 15 éve
önzetlenül támogatja kórusunkat egy-egy képe felajánlásával.
Sokunk összefogásából, közös elõkészítõ munkájából született meg ez a szép báli este,
mely tartalmas kikapcsolódást
nyújtott valamennyiünknek. Jó

érzés, hogy tudhatjuk, a bál bevétele nemes célokat, gyermekeink zenenevelését, a hagyományok ápolását, a magyar és
egyetemes egyházzenei kultúra megõrzését, s átadását szolgálja. Kórusunk törekvése,
hogy magunk és környezetünk
életében a zene mindenkié legyen, ahogy azt Kodály Zoltán
megálmodta.
-s-

Felfedezni és lefotózni

Várják a csatlakozókat!
A gondolatot, hogy jó lenne minél jobban megismerni
szülõfalunk szûkebb és tágabb
környezetét – növény és élõvilágát, nevezetességeit, természeti szépségeit –, tavaly tavaszszal már tettek is követték.
Összeállt egy kis csapat, tagjai
elhatározták, hogy rendszeresen túrákra indulnak, melyekre nemre és korra való tekintet
nélkül invitálják a falubelieket.
Mivel másik régóta dédelgetett vágy volt a napjainkban
egyre inkább kedvelt fotózás
megismertetése, úgy gondolták, hogy a kettõ nem akadályozza egymást, sõt, kimondot-

tan elkerülhetetlen, hogy egy
jó fotó kedvéért kilépjen az
ember a már megszokott környezetébõl. Ugyanakkor fontos, hogy a bejárt, sokak számára ismeretlen tájak fényképen való megörökítése segítsen a megismertetésben vagy
az emlékezésben.
Elindult a folyamat, a közös
túrák alkalmával az úticél mindig más és más volt: végigment
a csapat a „Sándor patak” mentén, hogy megtalálja annak forrását; kirándult egy könnyed
piknik erejéig a Zéli-tavakhoz;
bejárta a salomvári dombokat,
felkeresvén az egykor szebb

napokat is megélt kastélyt. Úticél volt már Cigányhegy, valamint az egykori Gáber birtok,
Sötét major és Zalaháshágy is,
de nem maradhatott ki a sorból a csatári búcsújáróhely sem.
A túrák alkalmával számtalan olyan hely bejárásra került,
ahol már nyoma sincs annak,
mirõl nagyszüleink még meséltek, mert az idõ vasfoga
megtette dolgát, de szerencsére az idõsebb korosztály segíti
a fiatalabbakat: õk még emlékeznek ezen helyekre és megmutatják azokat.
A megtett km-ek száma
egyre nõ, szerencsére elmond-

ható ugyanez a résztvevõk lelkesedésérõl is. Van viszont
más tényezõ is, ami egyre inkább növekszik, ez pedig a
környezetszennyezés. Mintha
akik ezt teszik, elfelejtették
volna, hogy a Föld nem a mi
tulajdonunk, csupán kölcsönkaptuk azt unokáinktól. Jó lenne, ha ezt senki nem hagyná figyelmen kívül.
Úticél rengeteg lebeg a szemek elõtt, aki kedvet érez hozzá: csatlakozzon, biztos nem
fogja megbánni. A kedvcsináló
képek megtekinthetõek a
www.zalacseb.hu weblapon.
Rajnai Barbara

Üzletembe megtalálható a
hajápolás, kozmetika és
körömápolás!
Tartós hajegyenesítés
3 hónapig!
Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla, Bagod (Avia Benzinkút udvarán)
Tel. 06-30-507-29-70
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Gyertyafényes december

Mozgalmas volt az elmúlt idõszak.
A zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus életében 2011
decembere is mozgalmasan
telt: a kórus három településen – Zalaboldogfa, Kávás,
Zalaszentgyörgy – szerepelt a
kisgyermekek számára rendezett Mikulás ünnepségen, és
betlehemezõs karácsonyi mûsort adtak a tavaly tavasszal átadott, felújított gersekaráti plébániatemplomban.
2011. december 3-án és 4én a Gyertyafény Kórus szórakoztatta Mikulás-váró énekesmesés mûsorral a mûvelõdési
házban összegyûlt gyermekeket és kísérõiket elõször Zala-

A szeretet
regénye
2012. január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Göncz László író,
történész, a szlovéniai magyar közösség parlamenti
képviselõje volt a „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár vendége. Legújabb kötetét Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
A Kálvária nem csak történelmi regény. A korszaknak nemcsak a tényeit mutatja be, hanem a lelkét is.
Történelmi regény, második világháborús regény, de
társadalmi regény, szerelmi
történet is. A szerzõ kutatásai során felhalmozott információkat az emberi érzésekkel, érzelmekkel összekapcsolva prezentálja a korszakot.
Göncz László szavait
idézve: „Ezt a szeretet regényének szántam. A szeretet
az, ami felülmúlhat mindent, még a háborúban is.”

boldogfán, majd Káváson és
Zalaszentgyörgyön is. A gyerekek együtt énekeltek a kórussal, és a várakozás nem volt
hiábavaló: mindenhova megérkezett a várva várt Mikulás.
2011. december 17-én Gersekarátra látogatott a kórus,
ahol idén nyáron szakmai táborát is töltötte. Délután 15

órától énekes pásztorjátékot
adott elõ a templomban, melynek keretében kevésbé ismert
karácsonyi népénekek feldolgozásai és közismert vallásos
dallamok is felcsendültek. A
karácsonyi idõ utolsó napján,
2012. január 7-én a Mindszenty iskola kápolnájában szerepelt a Gyertyafény Kórus az elõesti szentmisén. Fuvolán mindkét alkalommal Apatóczky Lajos mûvész úr kísérte a kórust.
2012-ben ünnepelhetjük a
Gyertyafény Kórus megalakulásának 15. évfordulóját. A
Gyertyafény Kórus Alapítvány
ebbõl az alkalomból 2012. február 4-én (szombaton) rendez
jótékonysági bált, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk (belépõjegyek a kórustagoknál kaphatók). A 15 éves jubileum alkalmából aznap 18
órától Farkas László plébános
atya celebrál hálaadó szentmisét a zalaszentgyörgyi Árpádkori mûemléktemplomban.
H.Z.

Kereszt és félhold
Megyei történelmi verseny
2012. január 25én került sor a szeptemberben meghirdetett 3 fordulós, felsõsöknek szóló levelezõs játék
döntõjére a zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központban.
A megye 25 általános iskolájából
közel 100 tanuló jelentkezett a vetélkedõre, amely a török kor történelmét dolgozta fel. A
döntõbe az a 14 tanuló jutott be, aki a levelezõs
játék három fordulója során a
legjobb pontszámot érte el.
A versenyzõk elõször az
írásbeli feladatlapot oldották
meg, amelyre 45 perc állt a
rendelkezésükre. Ezután a
szóbeli forduló során adtak
számot tudásukról 6 percben. A feleleteket a zsûritagok:
Horváth József , a pankaszi
általános iskola igazgatója és
Gerencsérné Horváth Eszter, a
Ganz-Munkácsy SZKI és SZI

magyar-történelem szakos tanára értékelték.
A pontszámok összesítése
után az eredményhirdetés és a
jutalmak átadása következett:
elsõ helyezést ért el Kövesi
Csaba, a zalalövõi általános iskola tanulója, második lett Halász Bence a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskolából, a
harmadik helyezést Gárdos Piroska, a keszthelyi Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola
diákja érte el (képünkön).

2012. január

Fõzni jó!
Gyúrúnk vazze…
Laci barátomnál már 5
évvel ezelõtt véget ért egy
korszak. „A bablevest eszek
lekváros buktával, fazékból,
éjfélkor” korszak. Kénytelen volt lemondani errõl a
férfiak számára örömteli tevékenységrõl, mert pocakosodni kezdett. A pocak önmagában még nem zavarta.
Amikor viszont a barátjával
elmentek kosarazni, az elsõ
öt perc után nem bírta tovább. Na, ez már zavarta!
Elkezdett fogyókúrázni.
El is tûnt a pocak, majd egy
nagyobbat sikerült visszahízni. Ez így nem lesz jó!
Semmi értelme nem volt sanyargatnom magam, ha
most rosszabb a helyzet,
mint volt. Ezért a fogyókúra
helyett elkezdett odafigyelni arra, hogy mit eszik. Ennek hatására számunkra
furcsa szokásokat kezdett
felvenni, amiket mindig következetesen betartott. Gyakran nem is álltuk meg, hogy
ne nevessünk ezeken a szabályokon. Számunkra hihetetlennek tûnt, hogy ezzel
fogyni fog. Lacinak mégis
sikerült. Ehhez az is kellett, hogy elkezdett fõzni.
Hihetetlen, de fõzni kezdett azért, hogy igazán finomakat tudjon enni, amitõl
fogyott.
Január elején, amikor találkoztunk, ezért is lepett
meg. Mintha felkapott volna pár kilót.
– Ez meg mi, híztál?
Laci a hasára nézett,
majd nevetve mondta: –
Nem, csak most hasra gyúrok vazze! Karácsonykor
olyat is ettem, amit nem kellett volna. Akkor még én se
mondhattam nemet….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Kibõvült technológiával várják a megrendeléseket
Elkészült a Gép és Ferrotech Kft. üzemcsarnoka
Tavaly áprilisi számunkban
már beszámoltunk róla, hogy a
Nyugat-dunántúli
Operatív
Program támogatásával közel
háromszázmilliós projektbe fogott a zalalövõi telephelyû
Gép és Ferrotech Kft. A Zalalövõi Ipari Parkban mûködõ
vasipari cég egy korábbi varróüzem átalakításával kezdte
meg a termelést néhány éve, s
a kezdeti mikrovállalkozásból
kisvállalkozássá léptek elõ. Tavaly júliusban adták be pályázatukat a Nyugat-dunántúli
Operatív Programhoz NYDOP2010-1.3.1/D Telephelyfejlesztés „Gépipari beszállítói kapacitás bõvítése Zalalövõn” címmel. Pecsics Zoltán ügyvezetõ
elmondta: maximálisan 100
millió forintos vissza nem térítendõ támogatásra pályázhattak, legfeljebb 50 százalékos
mértékben. A projekt költségvetése összesen 247 millió forint, így a maximális összegre
pályáztak, amit meg is ítéltek

számukra. A gyors munkának
köszönhetõen az elsõ kapavágás tavaly májusban történt,
december 23-án lezárult a
fejlesztési projekt, a hatóságok
lefolytatták a használatbavételi
eljárást, és kiadták a szükséges
engedélyt. A teljes pályázat január végével zárult, ami mellett fut egy másik, 40 millió
forintos
telephelyfejlesztési
projekt is, mely gépbeszerzéshez segítheti az üzemet. A két
beadvány egymásra épült.
– Milyen fejlesztést sikerült
a pályázat során megvalósítani? – kérdeztük a projekt finisében Pecsics Zoltán ügyvezetõt.
– Egy új 1000 négyzetméter nagyságú csarnok épült,
melyhez még 200 négyzetméteres részen egy rendkívül modern szemcseszórással, mosással, festéssel mûködõ technológia helyezkedik el. A túlnyomásos kabinunkban olyan minõségû festést tudunk elvégez-

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!
Ajánlott konfiguráció:
Asus G41 alaplap, Pentium Dual Core 3,06 GHz E6600 CPU, 2 GB
1333Mhz DDR3 Ram, 160 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 74.000 Ft
Asus P8H61 alaplap, Intel Corei3-2100 CPU, 4 GB 1333Mhz DDR3 Ram,
500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 94.000 Ft
VGA kártyával mindkét konfiguráció tetszõlegesen bõvíthetõ!

Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu-Siemens!
Pl.: ACER AS5733Z-P622G32MNKK 15,6"/Intel Pentium Dual-Core
P6200 2,13Hz/2GB/320GB/DVD/WINDOWS 7 notebook 129.900 Ft
ASUS X54HY-SO065D 15,6"/Intel Pentium Dual-Core B950 2,1GHz/
4GB/500GB/HD 6470 1 GB VGA/DVD-RW notebook 134.990 Ft
ASUS K53TA-SX140D 15,6"/AMD Dual-Core A4-3300M 1,9GHz/
8GB/750GB/HD6650 1 GB VGA/DVD író notebook 164.960 Ft

Használt márkás számítógépek széles választéka, 20.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 34.000 Ft-tól

Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek
javítása!

Digitális fotókidolgozás!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!
Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
Részletes termékismertetõk:
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

www.bestbyte.hu

A környékrõl is kaptak munkát a megújult üzemben.
ni, amilyet az autóipar megkövetel. A meglévõ, többségében
termelésre használt, négyszáz
négyzetméteres mûhelyt átalakítottuk, ahol modern szociális helyiség, irodák és egy raktár kapott helyet. A kisebbik
pályázat tartalmaz gép- és infrastruktúrafejlesztést, ebben
számítógépes hálózat kiépítése és gépbeszerzés is található.
A nagyobbik pályázatban szerepelt a megújuló energiák
hasznosítása, így 10 százalékot
kellett fordítanunk napenergia
felhasználásra, ami akkor is
termel eltárolható energiát,
amikor épp nem folyik munka.
– Hány embert foglalkoztatnak?
– Korábban 7 fõvel indítottuk az üzemet, és pályázatban
foglaltak szerint novembertõl
tudatos létszámbõvítést hajtottunk végre, már harmincketten vagyunk, de a létszám még
nem véges. Elõzõleg egy mûszakkal terveztük a munkát, de
most a megrendelések tükrében látjuk, hogy kettõben kell
dolgoznunk. Szerencsére any-

nyi a zömmel Németországból
és Ausztriából érkezõ megrendelés, hogy április végéig le
vagyunk fedve. A folyamatban
levõ tárgyalásunk pedig megalapozhatja az egész évet…
– Mennyiben változott a
cég profilja a bõvítés után?
– A vállalkozással kapcsolatban korábban megfogalmaztuk, hogy sokkal többre hivatott, így a fejlesztésre éppen
azért volt szükség, hogy egy
olyan új céget hozzunk létre,
ami környéken még nincsen. A
magasépítésû üzemben kétszer tíz tonnás daruval dolgozunk, ami kimondottan nagy
vasipari acélszerkezet gyártására alkalmas. Egyedileg készítjük az autógyári szállítógépek
részegységeit, építõipari berendezések acélszerkezeteit,
épületek vázszerkezeteit. Úgy
gondolom, hogy olyankor kezdtünk bele a beruházásba, amikor mások õrültségnek tartották, de a tulajdonossal egyetértve kijelenthetjük, hogy a
cégnek igenis van jövõje.
Pataki Balázs
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„Szárnyaló” receptek
Májjal töltött csirkecomb

Hozzávalók: 6 db csirkecomb, 30 dkg csirkemáj, 1 fej
vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 zsemle, 2 db tojás, 1 dl olaj, só, õrölt bors,
morzsolt majoránna, kakukkfû, 1 dl sör.
Elkészítés: A csirkecombokat megmossuk, lecsöpögtetjük, és a bõrét fakanál segítségével fellazítjuk. Ízlés
szerint fûszerezzük.
A kis kockára vágott vöröshagymát zsiradékon megfuttatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vagy ledarált
májat. Megszórjuk borssal,
majoránnával, kakukkfûvel,
rövid ideig pároljuk, majd
lehûtjük.
A finomra vágott petrezselymet, a beáztatott, kinyomkodott, elmorzsolt zsemlét, 2 tojást a kihûlt májjal

Keresünk eladó ingatlanokat kedvezõ
(nem kizárólagos) értékesítési feltételekkel.
info@mdingatlan.hu, www.mdingatlan.hu

M & D Ingatlaniroda

alaposan összedolgozzuk. Ezt
a tölteléket a csirkecombok
bõre alá töltjük.
A megtöltött combokat hõálló edénybe rakjuk, öntünk
alá 1 dl sört, lefedjük alufóliával és magas hõfokon sütjük.
Mikor már majdnem kész,
levesszük a fóliát, és pirosra
sütjük. Közben többször meglocsoljuk a pecsenye levével.
Burgonyával tálaljuk.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zalaegerszegen több üzletben is (Berzsenyi u. 10/A, az
Eötvös utcában, a Kossuth utcai Húsáruházban, a piacon)
hozzájuthatnak, Lentiben a Dózsa György u. 1. sz. alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de Keszthelyen is kaphatók.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.

Markó Csaba 30/372-9566, Domonkos Csaba 30/301-2826
www.mdingatlan.hu

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603

www.zalatajkiado.hu

Pacsa, Ipari Park

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

