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„Mertünk nagyot álmodni”
Üzemavatás Zalalövõn
Február 10-én avatták fel
Zalalövõn a Gép és Ferrotech
Kft. utóbbi hónapokban kibõvült telephelyének új üzemcsarnokát. Az 1000 négyzetméter
nagyságú épülethez kapcsolódó
200 négyzetméteres részen egy
rendkívül modern, szemcseszórással, mosással, festéssel mûködõ technológia helyezkedik
el. A magasépítésû üzemben felszerelt kétszer tíz tonnás daru
kimondottan nagy vasipari acélszerkezet gyártására alkalmas. A
vállalkozás profiljának bõvülésével egyedileg készítik az autógyári szállítógépek részegységeit, építõipari berendezések
acélszerkezeteit, épületek vázA cég képviselõi Vigh Lászlóval és Vertetics Lászlóval avatták fel
az üzemet.
szerkezeteit. Az avatóünnepsé- millió forintos vissza nem térígen vendégül látták mindazo- tendõ támogatást. A januártól
kat, akik a sikeres fejlesztés el- használatba vett új üzemcsaréréséhez vezetõ úton segítségé- nok profiljával nagyobb feladatokra lehet képes, a régi épület
re voltak a vállalkozásnak.
Pecsics Zoltán ügyvezetõ ava- pedig a továbbiakban szociális
tóbeszédében az üzem fejlõdé- helyiségként, irodaházként funksét egy kisgyermek születésé- cionál. Az éves bevétel 50 milhez és felcseperedéséhez ha- lióról várhatóan 500 millióra
sonlította, mely során a csöpp- növekszik majd.
A tulajdonosok nevében Taségnek számos külsõ körülményhez is alkalmazkodnia kell, kács László szólalt fel, elmondámire megtanul járni. „Mertünk sa szerint több sikeres beruhánagyot álmodni!” – emelte ki. zás után elõször állt a tulajdonoAz üzem kibõvítéséhez pályáza- si oldalon, melyet saját életében
ti úton kaptak segítséget, me- is mérföldkõnek tekint. Bemulyet a Nyugat-dunántúli Opera- tatta a vállalkozás múltját, melytív Programhoz nyújtottak be. A nek eredete 2000-re nyúlik viszprojekt költségvetése összesen
247 millió forintot tett ki, melyhez elnyerték a maximális 100

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.

sza, mikor az új ipari parkban
befektetési szándékkal vásárolt
területet. Az egykori varroda
épületének megvételét követõen a tulajdonostárs megtalálása
jelentett kitartó munkát, s végül
a Nyugat-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt. képviseletében
Kotnyek Balázzsal sikerült megállapodni. Mondandójában utalt
rá, hogy a sikeres pályázást követõen folyamatosan bõvítették
a létszámot, környékbeli szakember híján az ország másik
felébõl is érkeztek dolgozók. A
projekt szerint a vállalkozásnak
minimum három évig fenn kell
maradnia, melyet jelen helyzetben senki sem kérdõjelez meg.
Vigh László országgyûlési képviselõ kiemelte: óriási lehetõsége a településnek ez a beruházás,
s míg máshol a fejlesztésekbõl
gépesítenek, itt a dolgozói létszám is több mint hétszeresére
emelkedett. Vertetics László, Zalalövõ polgármestere elmondta,
hogy kellemes emlékei fûzõdnek
a területhez, ahol már a hetvenes évektõl elõbb húsüzem, majd
létragyártás, késõbb varroda mûködött. A városvezetõ üdvözölte,
hogy a folyamatosan fejlõdõ
vállalkozásban helyiek is dolgoznak, és reményét fejezte ki,
hogy talán nemsokára ez az új
csarnok is szûkös lesz.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!
Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!
• Implantátumok szájsebészeti mûtétek
• Röntgendiagnosztika
Rövid határidõ,
• Fogászati kezelések
magas minõség,
• Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével megfizethetõ ár!
• Újdonságok - Zirconium

Márciusi tavaszi akció!

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

Minden márciusban készülõ rögzített és kivehetõ fogpótlásra
10% árengedményt adunk.

További kedvezmények

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

10% árengedmény a fogpótlásokra!
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Rönkhúzás lakodalommal
Farsangi mulatság Salomváron

Nem múlhat farsangi esküvõ püspök és pap nélkül.
A polgárõrség szervezésében zajlott le Salomváron február 18-án a hagyományos farsangi mulatság az évi rendes
rönkhúzással. A vidám jelmezes sereglet hétméteres, ötmázsányi fenyõrönköt vontatott
kitartóan fel és alá a falu utcáin, s mint kiderült, a súlyos
alkalmatosság igen fontos célt
szolgált.
Salamon Zoltán képviselõ,
a falu mindenese megosztotta
velünk, hogy az önkormányzat
bocsátotta az ünneplõk rendelkezésére az ünnepségnek
helyszínt biztosító mûvelõdési
házat, a szervezésben pedig a
polgárõrségen kívül a sportkör
is részt vett.
A népes közönség délután
a faluháznál gyülekezett, majd
elindult a Keménfa felõli faluvégre. A menet, amelyet lovasokkal és hintóval is kísértek, a
võlegényért indult a násznéppel, võfélyekkel, koszorúslányokkal, örömapával-örömanyával. Ugyanis a jeles eseményt

esküvõvel és lakodalommal
színesítették. Miután a võlegényt a termetes, többmázsás
rönkre ültették, a násznép – a
tíz koszorúslány és tíz võfély –
befogta magát és a lesvári
falurészre indultak a menyaszszonyt kikérni. A tervezett és
részint meglepetésszerûen alakuló programba persze ilyen
események során belefér a
menyasszonyszöktetés és más
csintalanságok is.
Salamon Zoltánné szervezõ, a polgárõr egyesület elnö-

ke elárulta, hogy a farsangi
esküvõ fõszereplõi a menyasszony, Orgonasípszopogató
Mária – valódi nevén Kulda
Mária – menyasszony és Csertai Lacika, alias Ragán László
võlegény voltak. S mivel nem
múlhat el farsangi esküvõ püspök és pap nélkül, választott is
a falu népe e méltóságokra alkalmas személyiségeket: Csáky
István alakította a választott
püspököt, Horváth Norbert
pedig a pap szerepét vállalta. A
kultúrházhoz viszatérve aztán
az egyházi méltóságok a tréfás
szertartás során összeadták az
ifjú párt. Az esküvõ után babgulyás vacsora, legényfogó lepény és más finomságok várták a sokadalmat. A mintegy
százötven vendéget megmozgató hangulatos rendezvényen az ördöglányok, a boszorkányok és további ötletes jelmezek viselõi végül egytõl
egyig megtalálták a párjukat. A
vacsorát követõen menyasszonytánc és hajnalig tartó
mulatság tartotta fogva a vendégsereget Német Csaba talpalávalójával.
Farsang Lajos

Új tanácsadó
2012. január 1-tõl az Agrárkamara zalabaksai térségében (Zalabaksa, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Szilvágy, Pusztaapáti,
Nova, Becsvölgye, Barlahida,
Kustánszeg, Csonkahegyhát,
Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalalövõ,
Csöde, Keménfa, Salomvár, Zalacséb, Zalaháshágy, Vaspör, Ozmánbük) is megváltozott az agrárkamarai tanácsadó személye.
Az új tanácsadó Horváth
Péter, aki minden hétfõn és
kedden 7.30-16.00-ig tart fogadónapot Zalabaksán, a Rákóczi
Ferenc u. 24. sz. alatti önkormányzati épületben, illetve
elõzetes telefonos egyeztetés
alapján a hét további napjain

Horváth Péter
Csonkahegyháton, illetve igény
esetén a gazdálkodóknál.
A tanácsadó telefonszáma:
06-30-374-1975

www.zalatajkiado.hu
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A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények
(lakodalmak, közgyûlések,
bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.

Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a
30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Sikeridézõ

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – bajnoki címét szerezte az élvonalban a ZTE labdarúgócsapata.
2010-ben – fennállása során elõször – Magyar Kupa
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok Debrecent,
így is dicséretes volt a szereplése.
Hogy ne maradjunk trófea nélkül, idézzük fel a bajnoki aranyéremhez vezetõ
utat a Megkoronázva címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, riportot tartalmazó könyv ismét megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Sokoldalúan a veszélyekrõl
amely elnevezéséhez hûen felvillantja a gyerekekre leselkedõ veszélyeket, azok elkerülési
lehetõségét.
A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság és a Zala megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzéssel foglalkozó szakemberei, az iskolánk rendõre,
Vaski Gábor, illetve a zalalövõi védõnõk és a Támasz
Alapszolgáltatási
Központ
gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársai voltak segítségünkre.
A nyolcadikos tanulók közül Kovács Milán és Kovács
Ákos értékelték a programot.
„Szerintünk egy érdekes programon vettünk részt, amely
minden résztvevõ számára
nyújtott új információt. Végiggondolva az egyes helyszíneket, gazdagodtak ismereteink
az egészséges táplálkozásról, a
manapság olyan népszerû közösségi oldalak veszélyeirõl, a
káros szenvedélyek okozta

Rédl Norbert az internet veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Sokszor elhangzik idõsebb
emberek szájából, hogy milyen
nehéz is a mai fiataloknak. Aki
egy kicsit belelát a serdülõk
világába, tudja, hogy mennyi
veszéllyel kell szembenézniük
nap mint nap. A Zalalövõi Általános Iskolában hagyományos program a Veszélyvágta,

problémákról. Szembesültünk
a településünkön elõforduló,
közlekedésbõl adódó veszélyekkel. Jól alkalmazható tanácsokat kaptunk az egészséges
táplálkozásra és a személyes
higiéniára vonatkozóan is. Megdöbbentõk voltak számunkra a
rendõrök által elmondott példák, amelyek jól szemléltették,
hogy milyen kicsinek tûnõ
dolgok miatt is kerülhetünk
nagy bajba. Mindent összevetve szerintünk egy izgalmas,
tanulságos programon vettünk
részt, és reméljük, jövõre kilencedikesként ismét találkozhatunk az itt megismert szakemberekkel!” – fogalmaztak a
diákok.
Iskolánk a szülõket sem
hagyja információ nélkül. Nekik a Szülõk iskolája rendezvénysorozat nyújt információt,
segít eligazodni gyermekeik
világában. Meghívott elõadónk
Gaál Tímea pszichológus
olyan problémákat dolgoz fel

elõadásaiban, amelyek mindannyiunkat érintenek, vagy a
saját gyermekeink, vagy osztályukon keresztül. Ilyen témák lesznek a magatartászavarok, a serdülõ és szülõ közötti konfliktusok. Az elõadó
sokéves szakmai múltja garancia, hogy az általa hozott példák, javasolt megoldási technikák segítenek feloldani az iskolai konfliktusból adódó feszültséget.
Az elõadássorozat másik
elõadója Rédl Norbert rendõr
fõtörzszászlós, aki segít ráébreszteni a szülõket a munkájuk
során elõforduló példákon keresztül, hogy mire kell figyelniük, hogy gyermekük ne legyen áldozat, sem elkövetõ.
Bízunk abban, hogy sok szülõ
él a számára felkínált lehetõséggel, és az elõadások meghallgatására szánt idõ sokszorosan megtérül a gyermekeik
nevelése során.
z.i.

Farsangi vigasság a Zalalövõi Általános Iskolában
A Zalalövõi Általános Iskolában az eddigi hagyományoknak megfelelõen délelõtt
tanár-diák mérkõzéssel és tréfás vetélkedõvel vette kezdetét
az idei karnevál. A focimérkõzésen a diákok ezúttal nem
tudták megszorítani a tanárcsapatot, a jó iramú, szép játékot hozó mérkõzésen a tanárok 11-3-ra nyertek. Délelõtt osztályok közötti játékos ügyességi
vetélkedõre került sor, amelyen
az osztályok bizonyíthatták
ügyességüket, szellemességüket.
Délutánra már szinte mindenki jelmezbe öltözött. Szép
számú szülõi közönség elõtt

mutathatták be a nyolcadik
osztályosok a nyitótáncot, melyet Gyarmatiné Erdei Elvira
és Pintérné Fehér Andrea osztályfõnökök tanítottak be.
A jelmezes felvonuláson
sok ötletes jelmezzel és rövid
produkciókkal rukkoltak elõ a
gyerekek. Nagy sikert arattak
az osztályok közös produkciói.
A felvonulás végén a nyolcadikosok fergeteges csacsacsával lepték meg a publikumot. A tombolasorsolást követõen sokan vehették át mosolyogva nyereményüket.
Délután diszkózenével folytatódott a farsangi karnevál.

A hetedikes fiúk balettelõadása.

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

A nyolcadikosok csacsacsájával ért véget a felvonulás.
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Együtt ünnepelték az idõseket és a véradókat
Zalaháshágyi köszöntõ mûsorral és virággal

A zalaháshágyi nyugdíjasokat és a véradókat Büki József
polgármester köszöntötte.
Együtt ünnepeltek február
11-én délután Zalaháshágy
szépkorú lakói és a helybeli aktív véradók. A faluházban a hóesés ellenére teltház mellett
tartották meg a mûsoros rendezvényt. Az önkormányzat és
a helyi Vöröskereszt együttesen több mint nyolcvan nyugdíjast és sokszoros véradót invitált és látott vendégül a már
hagyományos rendezvényen.
A megjelenteket Büki József polgármester köszöntötte,
köztük a képviselõ-testület tagjait, az idõsek gondozóit, a mûsor elõadóit, valamint a többszörös véradókat. A polgármester bemutatta az önkormányzat új dolgozóját, Vass
Mónikát, aki év elejétõl vette
át Dávid Lajosné feladatait.

Büki József külön köszöntötte a falu legidõsebb lakóit,
hangsúlyozva, hogy õk azok,
akiktõl az ifjabb generációk sokat tanulhattak és tanulhatnak
ma is. „Ha õsszel nem szántunk, tavasszal nem vetünk,
nyáron nem aratunk” – fogalmazta meg a gondolatot, amely
szerint a gyermeket nevelni, a
szülõt támogatni, az idõseket
pedig becsülni kell. Szólt az
idõsebb generáció érdemeirõl,
hiszen a település nem létezhetne az õ tetteik, a tapasztalataik nélkül. A település lakosságának 27 százaléka nyugdíjas korú, sokan gondozásra
szorulnak. Ezért fontos, hogy
ne feledkezzen el róluk a falu
népe és kifejezze irántuk érzett tiszteletét és megbecsülését.

A névnapjukat és születésnapjukat a közeli napokon ünneplõket is köszöntötte Büki
József. Jó egészséget kívánt a
névnapját ünneplõ Simon Ernõné Juliannának, Keszte Károlyné
Ágotának,
Bevicz
Györgyné Elvirának, valamint
a születésnapját tartó Lévai
Antalnénak, Jóna Józsefnének, Kónya Imrénének, Farkas Jánosnénak, Gombás Károlynénak, Horváth Jánosnénak és Simon Vendelnek. Ifjabb Salamon Ernõnét, a település legfiatalabb nyugdíjasát
is külön köszöntötte Büki József. Németh Károly, a polgárõrség vezetõje is tréfás ajándékot kapott a jeles alkalomból, a
hölgyvendégek egy-egy szál virágot, a férfiak pedig egy-egy
üveg bort vehettek át a nap
emlékezetére.
Varga Árpádné, a Vöröskereszt helyi titkára verssel üdvözölte az idõseket és a véradókat. A vendégek közt mintegy húsz aktív véradó jelent
meg a rendezvényen. Varga
Árpádné – aki a véradás szervezéséért nemrégiben kapott
ezüst fokozatú kitüntetést – elmondta: örömteli dolog, hogy
egy ekkora, mintegy 400 lakosú kis faluban rendszeresen
sikerül nagyszámú véradót
mozgósítani, hiszen évente
legalább huszonöten adnak

vért. A Vöröskereszt általában
is kiveszi a részét a település
rendezvényeinek szervezésébõl és összefogja a falu lakóinak középkorosztályát. Ezúttal
a 15-30-szoros véradókat látták
vendégül és a késõbbiekben
tervezik a fiatalok bevonását is
a rendszeres véradómozgalomba.
A délután során Horváth
Gyula képviselõ-testületi tag
konferálásával zajlott a mûsor. A Németfaluból érkezett
Vadvirág Népdalkörtõl idõsek napi köszöntõt hallhatott
a közönség, majd a Betti néni címû humoros színdarab és
a Borozgató címû összeállítás
aratott nagy tapsot. A helybeli
mûvészeti csoportok sem maradtak le népszerûségben. A
zalaháshágyi Ezüsthárs Aszszonykórus dalcsokrát, majd
a szintén helybeli Dance
Mix tánccsoport színes mûsorát nagy taps követte. A helyi fiatalok tánccsoportjának vezetõje, Pásztorné Ádám
Edith és Pungorné Németh
Marcsi humoros sztriptízelõadással kötötte le a nézõk
figyelmét. Végül az önkormányzat jóvoltából a vendégek finom falatok és hozzá
illõ itóka mellett baráti társalgással zárták a jeles ünnepnapot.
Farsang Lajos

„Itt a farsang, áll a bál” Zalacsében
Nem maradhatott ki idén
Zalacséb se a farsangi mulatságokból, ezért 2012. február 11re batyus bállal egybekötött
maszkabálba volt hivatalos a
falu apraja-nagyja.

A hangulatalapozást a ProTone zenekar tagjai végezték,
nem is eredménytelenül: a
hallgatóságot megnyerték maguknak, a ritmust átadták, így
kezdetét vehette az elma-

radhatatlan jelmezes felvonulás.
Jobbnál-jobb karakterek köszöntek vissza, nem kis fejtörést
okozva ezzel a zsûrinek. Nem
is tudtak egyöntetû döntést hozni: több maximális pontszámot
elérõ jelmezes szerepelt a listájukon, hiszen volt itt minden: zöldellõ béka, magyar huszár, cowboy páros, boszorkány
sereg, ördög, törpilla, apáca,
bajszos néni, magyar lány, vámpír, rocksztár és ki tudja mi
még! A zsûri így a szerencsére
bízta a dobogó sorrendjének
kialakulását. A versenyt a kalózkapitány nyerte, megelõzve
a „gésa & bohóc házaspárt”,
valamint az úttörõk családi csapatát. Utóbbiaknak nem lehetett okuk panaszra: a közönség
is rájuk adta a legtöbb voksot,
míg a gyerekek közt a boszorkányok csapata vitte a prímet.
Gyors eredményhirdetés
következett, majd kezdetét vet-

Kalózkapitány és huszár…
Csata azért nem volt.
te a falatozás és ami talán még
fontosabb: a jóízû beszélgetések sora.
Aki eljött nem bánta meg,
vidám hangulatú „téltemetéssel” búcsúztatták Zalacsében
az elmúlt farsangi heteket.
Rajnai Barbara
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Idõsek köszöntése Zalaszentgyörgyön
Fõzni jó!
Tiboros

Tibort jó szakembernek
tartják, ezért rendkívül elfoglalt. A sok feladat, határidõ minden idejét felemészti. Beköltözése óta az otthonában alig változott valami,
mert nem volt ideje foglalkozni vele.
Teltek az évek. Múlt év
végén megbetegedett. Otthon kellett maradnia. Így
volt elég ideje körbenézni
otthon. Eszébe jutott, hogy
a beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni.
Azonban ezekbõl nem lett
semmi. Mindig közbejött
valami nagyon fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az eredménnyel, mert ennél többre vágyott. Tibor is, mint
minden igényes ügyfél,
csak azt tudta, hogy min
szeretne változtatni. De azt
hogyan lehet megvalósítani,
már nem. Nem akart csak
trendi lenni, Tibor egy Tiboros otthont akart magának. Ami tükrözi az egyéniségét. Ezért kénytelen volt
beismerni, hogy segítségre
van szüksége.
Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Ezért találkoztunk.
3 D-s látványterveken mutattuk meg, milyen lesz az
otthona. Így minden részletet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés elõtt.
Amikor elkészültünk hívtam Tibort.
Elégedett vagy? kérdeztem.
Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!
Mxm lakberendezés:
Miszori Imre

A hagyományokhoz híven
idén is sokan összegyûltek Zalaszentgyörgyön az idõskorúak köszöntése alkalmából. A
jól befûtött kultúrházban szép
számban jelentek meg a falu
nyugdíjas lakói az önkormányzat meghívására. A faluvezetés
képviseletében részt vett az
ünnepségen a körjegyzõ aszszony, a polgármester és az alpolgármester.
Kovács Dezsõ polgármester köszöntõjében tájékoztatta
az egybegyûlteket a település
gazdálkodásáról, az idei év tervezett eseményeirõl, pályázatokról és a célba vett fejlesztésekrõl. Szólt arról is, hogy a
Zalaszentgyörgyi Sportegyesület idén 60. évfordulóját ünnepli, remélhetõleg sikeres
sporteredményekkel. Méltatta
a korábbi évtizedekben a sport
érdekében áldozatos munkát
vállaló idõseket is. A labdarúgás nagy érdeklõdésre tart szá-

Az óvodások elbûvölték a közönséget.
mot a faluban a nyugdíjasok
körében is.
A köszöntõt a falubeli csoportok mûsorai követték. A
programban szerepelt a zalaszentgyörgyi óvoda csöppségeinek bájos mûsora. Az
óvónõk segítségével elbûvölték és megörvendeztették a

Zalalövõ Város Polgármesteri Hivatala
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
Adócsoport: 30/329-5197; 30/612-0695

HIRDETMÉNY

Tisztelt adózók!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adózás rendjérõl szóló
2003. évi törvény 55/B.§. -a hatályba lépett 2012. január 01.
napján és feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra,
hogy a helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában a 10.000 Ftot – magánszemélyek esetében 1.000 Ft-ot – elérõ adótartozással rendelkezõ adózó nevét, címét és az adótartozás öszszegét az esedékességet követõ 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.
Az önkormányzati adóhatóság a jövõben élni kíván e törvényi lehetõséggel és rendszeresen közzé fogja tenni a Polgármesteri Hivatal honlapján, valamint a Zalalövõ és Környéke havilapban a hátralékosok listáját.
Felhívjuk azon állampolgárok figyelmét, akiknek adószámláin hátralékot tartunk nyilván, hogy mielõbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék
közzétételének elkerülése érdekében.
Zalalövõ, 2012. február 15.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyzõ
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:
2012. március 23. 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ
Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
telefon: 92/371-601, mobil: 20/967-8599

www.zalatajkiado.hu

nagymamákat és a nagypapákat.
Az ovisokat követte a nyugdíjas klub Margaréta Dalkörének ismert slágereket és kedvelt nótákat bemutató produkciója. Az idõsek közül többen
sok nótát velük énekeltek. A
dalkör vezetõje, Ili néni által
már sok éve együtt éneklõ
asszonyok (akik korábban egy
nagypapát is megnyertek a közös éneklésekre) könnyeket
csaltak többek szemébe a dalokkal és verssel.
A kulturális programok
után a közösen elfogyasztott
vacsora, majd a saját sütésû sütemények kínálgatása és egyegy pohár bor mellett beszélgettek a jelenlévõk. A közös
emlékek felidézésében és a jókedv érdekében harmonikaszó
mellett énekeltek késõ estig a
vendégek és vendéglátók.

Emlékezés az elõdökre

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az életveszély és a tûzveszély elkerülésére
Rendszeresen ellenõriztessük a kéményeket!

Havasi Zoltán, a LÁNGÕR
'94 Kft. ügyvezetõje.
Télvíz idején megsokszorozódnak a tüzeléstechikai problémák. Ezek megelõzésérõl
beszélgettünk Havasi Zoltánnal, a LÁNGÕR '94 Kéményseprõipari és Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetõjével. A
1994 óta mûködõ cég kéményseprõipari közszolgáltatások ellátására jött létre,
amelyet az 1995. évi 42-es
törvényben és 27/1996-os belügyminiszteri rendeletben
szabályozzák.

– Mindenkiben tudatosíta- csakis szakember végezze a
ni kell, hogy a tüzelés, az égés- tisztítását vagy szabályozott kitermékek elvezetése veszélyes égetését, a tûzveszély, és a kéüzem! A balesetek megelõzése mény teljes tönkremeneteléérdekében biztosítani kell a tü- nek elkerülése miatt. A füstgázelõberendezésben az égéshez zok biztonságos elvezetése vészükséges levegõt. Ma a kitû- gett rendszeresen ellenõrizni
nõen záró ajtók-ablakok ezt kell a kéményeket és szükség
sokszor lehetetlenné teszik, szerint el kell végezni a tisztíezért vákuumos légbevezetõk tásukat, karbantartásukat. Sajalkalmazásával kell lehetõvé nos elõfordul, hogy mellõzik a
tenni a levegõ lakásba áram- lakástulajdonosok, nem is gonlását. A tüzelõberendezéseket dolják, hogy ezzel életveszélyés kéményeket rendszeresen nek teszik ki saját magukat és
ellenõrizni kell! Nagy divat ma a lakótársaikat egyaránt.
kandalló, de a veszélye abban rejlik,
hogy a fiatalok nem
tanulták meg a biztonságos tüzelés szabályait. Például, 2
éven át száradt, 20
százalék nedvességtartalom alatti fát
szabad használni a
kémény szurkosodása, szûkülése elkerülésére. Ha ez A Lángõr Kft. dolgozói tömbház kéményét
mégis bekövetkezik, ellenõrzik.

A LÁNGÕR '94 Kft. – a
nagykanizsai és letenyei járást
leszámítva – a megye területének kétharmadán végzi a
feladatait. A munka már az épületek tervezésénél kezdõdik,
s a használatba vételi engedély is csak az ellenõrzést
követõen adható ki. A meglevõ gázüzemû és vegyestüzelésû kéményeket pedig egyaránt rendszeresen kell ellenõrizni, figyelemmel a tûzveszélyesség kérdésére is. A kéményseprõink ezért tervszerûen
felkeresik a tulajdonosokat, ellenõrzik a kémény átjárhatóságát és ha szükséges, kitisztítják. Kérjük a lakosságot,
hogy saját érdekükben segítsék dolgozóink munkáját –
ismertette Havasi Zoltán.
LÁNGÕR '94

Kéményseprõipari és
Tüzeléstechnikai Kft.
Zalaegerszeg, Hock János u 27.
Tel.: 92/511-843,
mobil: +36-30/602-5528

2012. február
Február 4-én tartotta a
Gyertyafény Kórus Alapítvány
jubileumi, 15 éves jótékonysági bálját a zalaszentgyörgyi
kultúrházban. Megelõzõen Farkas László plébános celebrált
elõesti hálaadó szentmisét a
zalaszentgyörgyi templomban.
A kultúrházi program a Gyertyafény Kórus mûsorával kezdõdött: az elõadott tréfás, zenés-táncos színdarab a másfél
évtizedes jubileumra született
Szabó Tímea kezdeményezésére, és az ifjúsági vegyeskarrá
érett kórus mindennapjainak
örömeibe, nehézségeibe és komikus szituációiba engedett bepillantást a közönség számára.
A vacsorát követõen a mögöttünk álló 15 év eseményeit
elevenítettük fel fényképvetítés segítségével: a kórusalapítás éveinek gyermeki lelkesedését, a környékbeli és távolabbi szereplések sorát, erdélyi
és délvidéki kulturális kapcsolataink történetét, minõsítõ
hangversenyeken elért eredményeinket és saját szervezésû
rendezvényeink sikereit. Kiemelten emlékeztünk az általunk szervezett 2011. október
8-i Páter Tamás Alajos Emlékhangverseny élményeire, hiszen ezzel a rendezvénnyel
nyitottuk meg 15. jubileumi
évünk ünnepségsorozatait, és
ez az esemény jelentette a
Gyertyafény Kórus eddigi mûködésének csúcspontját is egyben. Az egyházzenei kórustalálkozóról a Magyar Kórusok

15 éves a Gyertyafény Kórus

A kórus a jubileumi mûsoron.
és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) hivatalos lapja, a Zeneszó,
és a Magyar Kodály Társaság
negyedéves folyóirata is beszámolt a rendezvényen személyesen is részt vett dr. Márkusné Nád-Natter Klára fõszerkesztõ asszony tollából.
Horváth Zoltán kuratóriumi elnök megnyitó beszédében összefoglalta az elmúlt
egy év és a teljes idõszak legfõbb eredményeit: 2011. volt
az az év, amikor KÓTA minõsítéssel sikerült bizonyítanunk,
hogy a Gyertyafény Kórus ifjúsági vegyeskarként is hason-

lóan színvonalas munkára képes, mint a korábbi években
gyermekkórusként; 2011. volt
az év, amikor tíz év után a
Gyertyafény Kórus Alapítvány
újra nyertes tudott lenni a
Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) pályázatán; és 2011. volt
az az év, amikor budapesti
partnerünkkel közösen szervezett rendezvényükkel fel tudtuk kelteni az egész ország figyelmét. Mérlegre téve a Gyertyafény Kórus fennállásának
elsõ 15 évét azt láthatjuk, hogy
a gyermekkorban köttetett barátságok kiállták az idõ pró-

A bagodi diákok sikere
A bagodi Fekete István
Általános Iskola elsõsei sorra
aratják a sikereket. Már eddig
is tekintélyes „trófeagyûjteményük” van, és még nincs vége a
tanévnek.
A „Mese, mese mátka” területi mesemondó versenyen
Nárai Dominik (2.oszt.) 1.,
Závecz Nikolett (1. oszt.) 2.
helyen végzett, de a versenyre
bejutott többi 1. osztályos –

Az elsõs versenyzõk.
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Bakonyi Réka, Kiss Fruzsina,
Ráduly Anna, Tömpe Sára és
Simon Lolita – is szépen
szerepelt.
A „Kedvenc versek” zalaegerszegi József Attila Könyvtár által meghirdetett területi
versmondó versenyen szintén
kimagasló eredményeket értek
el: Nárai Dominik itt is 1. lett,
Bakonyi Réka (1. oszt.) 2. helyezést ért el. A versenyre be-

jutott többi elsõs – Bokor Anikó, Kiss Fruzsina, Ráduly Anna
és Simon Lolita – produkciójára is büszke lehetett felkészítõ tanáruk, Molnár Lázárné.
Az elsõk nem csak prózában nagyon ügyesek. A követendõ példát Takácsné Bokor
Erika tanárnõ felkészítésével a
4. osztályosok bronz minõsítést szerzett népdaléneklési
csapata (Bencze Éva, Boronyák Bianka, Pecsics Anett) és
az 5. osztályosok bronz minõsítést szerzett népdaléneklési
csapata (Horváth Ninett, Pers
Renáta, Szakály Mirabella,
Völgy Vanda) adta. Az elsõsõk
Molnár Lázárné tanítójuk segítségével túlszárnyalták õket is.
A Tiszán innen, Dunán túl”
zalaegerszegi területi népdaléneklési versenyen Bakonyi
Réka és Závecz Nikolett arany,
Ráduly Anna és Simon Lolita
ezüst (valamennyi elsõsök),
Szakály Mirabella (5. oszt.)
arany minõsítést szerzett. A
Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési dióskáli megyei
versenyen Bakonyi Réka és Závecz Nikolett arany, Szakály Mirabella ezüst minõsítést szerzett.

báját; Hencz Ernõ atya 1997-es
kezdeményezése
termékeny
talajra talált a régi kórustagoknál, és arra talál a kórushoz
évrõl évre csatlakozó új belépõknél is; az oktatási és közmûvelõdési intézmények nélkül maradt kistelepüléseken –
így Zalaszentgyörgyön is – komoly jelentõséget nyernek a
Gyertyafény Kórushoz hasonló – becsületesen és szorgalmasan mûködõ – civil kulturális szervezõdések; és nagy
öröm látni, hogy tevékenységünkre a közönségnek kialakult igénye van.
2012-re a Gyertyafény Kórus Alapítvány három saját
szervezésû rendezvényt tervez: áprilisban megrendezzük
hagyományos tavaszi fesztiválunkat, májusban tartjuk az
idén második alkalommal meghirdetett zenei levelezõs játékunk gálarendezvényét, 2012.
október 13-án pedig – jubileumi évünk zárásaként – Pál Feri
atya, a spirituális és egyéb hitéleti témákban tartott elõadásaival országos hírnevet szerzett budapesti katolikus pap,
mentálhigiénés szakember lesz
a vendégünk.
Köszönjük 15 éves támogatásukat, és szeretettel várjuk
Önöket idei rendezvényeinkre is!
-gy-

Felhívás!
A bagodi Micimackó
Bölcsõde felvételt hirdet a
2012/2013-as nevelési évre.
Elsõsorban a bagodi 3 év
alatti gyermekek jelentkezését várjuk, szabad férõhely
esetén a környezõ települések gyermekeit is szívesen
fogadjuk.
Beíratás ideje:
2012. március 19-20.
Beíratás helye:
Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ
közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Megõrzik a boronapincéket az utókor számára
Káváson ismerkedtek az egyesületalapítás lehetõségeivel

A kávási boronapincék méltóak a megõrzésre.
Közös gondolkodásra gyûl- pérõl is, így a pincék korunktek össze a kávási borosgaz- ban lehetséges kihasználásádák február 18-án kora este a ról, a bor-turizmusról is.
Kulcsosházban.
A múzeológus szakember
Fekete Heribert László pol- különös figyelmet szentelt a
gármester felkérésére dr. Ván- határon is átívelõ hagyomádor László múzeológus, tartott nyoknak, hiszen valaha, egészínes elõadást a magyar, kö- szen 1920-ig Burgenland egyzelebbrõl a nyugat-dunántúli séges gazdasági övezetet alkonépi építészetrõl, ezen belül is tott a délnyugat-dunántúli, vaa boronafalú épületekrõl. A fa- si, zalai tájegységgel. Ennek
gerendás építészetet az elõadó megfelelõen ugyanolyan borobeágyazta a magyar kultúrtör- napincék találhatók mindkét
ténetbe, s szólt a szõlõhegyek- országnak a határmenti övezenek a falvak, a családok éle- tében. Az általános vonatkozátében, a falusi gazdálkodásban sokon túl dr. Vándor László
egykor és ma betöltött szere- szólt a kávási dombvonulato-

kon álló borospincékrõl is és
méltatta az itteni gazdák hagyományõrzõ szándékát.
Fekete Heribert László ismertetett egy ausztriai példát,
a magyar határtól néhány kilométerre fekvõ Heiligenbrunn településrõl. A Kávástól
is csupán 45 kilométernyire
levõ hegyháton mintegy száz
zsúpfedeles boronapince található. Országos mûemlékvédelem alatt állnak a százötven
éves építészeti értékek, amelyeket egy helyi gazdák alkotta
csoport, a Boronapince és Szõlészgazda Egyesület gondoz,
õriz az utókornak.
A környéken termelt borok
természetesen szintén ezt szolgálják. Sajátságosan direkt termõ borokat palackoznak és
értékesítenek, amelyek a zalai
borvidéknek is jellemzõi. A hagyományok mindenképen érdemesek megfigyelésre és a tapasztalatok hazai hasznosítására. Mint Fekete László fogalmazott, a kávási borosgazdák
ugyanígy szeretnék megõrizni
a település körüli borospincéket és hozzá kapcsolódó
helyi értékeket.
A rendezvény alkalmat adott
arra is, hogy a gazdák a Fekete
László által ismertetett tapasztalatok mentén megismerked-

jenek annak jogi lehetõségeivel is, miként alapíthatnának
hegyközséget vagy egyesületet
a boronapincék megõrzéséért.
E témakörben dr. Kovács Orsolya tartott elõadást.
A kávási borosgazdák körében kissé vegyes volt a hallottak fogadtatása. Abban valamennyien egyetértettek, hogy
fontos a közös cél, az értékek
megtartása és fejlesztése, de
többen kételyeiket fogalmazták meg, hogy nem késett-e el
mindez… Ám a meghatározó
többség amellett foglalt állást,
hogy ez a helyes út a tradícióink és eleink építészeti
örökségének megõrzésére. Egy
civil szervezet gondozásában a
késõbbiekben a falu a hagyományok õrzésén túl ünnepségeket, rendezvényeket szervezhet és igazi, vonzó idegenforgalmi látványosságot alakíthat
ki. Végül egyöntetûvé vált az
akarat, hiszen mindenkinek érdeke a közös cél.
A hallottakat a következõ
idõszakban megvitatják a borosgazdák, majd kézhez kapnak egy tervezetet, amelyet a
hozzáadott információkkal és
javaslatokkal pontosítanak a
majdani alapító okirat elkészítéséhez.
Farsang Lajos

Mozgalmas farsangi napok
A falu apróságai számára
szervezett fánkos-játékos délutánt a Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány, Paulics Péter és Burucs Andrea és gyermekeik, azaz a nemrégiben
Káváson letelepedett néggyermekes család kezdeményezésére. A maskarás „terülj asztalkám”-délutánra az influenzás
idõszak miatt a vártnál kevesebben érkeztek meg az ifjúsági klub helyiségébe, õk viszont annál jobban élvezték a
programot. Asztalifocival és
más játékokkal, mesefilmmel
múlatták az idõt a picinyek a

szüleikkel, s kis versikék, dalok
felidézésére is sor került a hangulatos délutánon. Az édesszájú kis vendégek számára a
fánkok és más finomságok számos fajtája megtalálható volt a
batyus zsúron.
Eke Lászlóné Kozma Mariann, az alapítvány alapítója
elmondta, hogy a betegségek
veszélye miatt a gyerekeket
nem is tették ki a jelmezes
felvonulás „megpróbáltatásainak”. A nagyobbak számára
megrendezett szabadtéri rendezvényre néhány nappal késõbb, február 21-én került sor,

www.zalatajkiado.hu

A kávási ifjúsági klubban a gyermekfarsang mesenézésre is
alkalmat adott.
amikor a Kisze-bábu elégetésével búcsúztatta a farsangi idõszakot a falu népe.
A gyermekfarsang napja
egyébként meglehetõsen mozgalmas volt a falu életében, hiszen a sportkör tagjai is ezen a napon tartották az évi rendes disz-

nóöléses, disznótoros rendezvényüket, Vaspörben, az ottani
sportolókkal közösen. Ugyanaznap került sor a szõlõsgazdák
több témakört felölelõ találkozójára is, amelyrõl külön tudósítást is olvashatnak lapunkban.
(farsang)

2012. február
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Vidám farsang Zalaboldogfán
Hagyományosan minden
korosztály részt vett a vidám
farsangi mulatságon február
18-án Zalaboldogfán. A gyerekek közül tizennyolcan gondolták úgy, hogy erre a napra
jelmezt öltenek, és más „bõrébe” bújva jelennek meg a közönség elõtt.
– Azért öltöztem boszorkánynak, mert olyan ruhát szerettem volna, ami parókás –
válaszolta kérdésemre az iskolás Széll Alexandra. – A suliban is beöltöztem, de sajnos
ott nem nyertem. Szeretem a
farsangot és ha sütnek, akkor
sok fánkot eszek – mesélte vi-

dáman a többi jelmezessel
együtt táncoló lányka.
A felvonulás után izgatott
tekintetek várták, hogy a tavalyi mûsort mivel tudják felülmúlni a falu focistái. A tavaly
már nagy sikert aratott Mókus Õrs idén sem hazudtolta
meg magát, ezúttal egy medvevadászatot bemutató bennszülött csoportnak öltözve tettek kísérletet a tél elbúcsúztatására.
– A társaság a sikeren felbuzdulva más helyi rendezvényen is elõadja majd a produkciót. A 7 szoknya 7 nadrág
bolondlakodalma pedig to-

Rönkhúzás Zalalövõn
Csecs Emõ és Teng Leng
örök hûséget fogadott egymásnak a Zala-parti kisvárosban.
Bár ez az örök hûség csak pár
óráig tartott rönkhúzás napján,
azért az alkalmi násznép jól
szórakozott a farsangi esküvõn, melyet már évtizedek óta
rendez Zalalövõn alkalmi szereplõkkel a helyi mûvelõdési
központ.
Február 18-án, ebéd után
indult a lakodalmas menet a
város központjából, hogy stílusos környezetben, a Salla Kórus közremûködésével, nótaszóval a helyi tájházban kikérje
a várakozó menyasszonyt. Legény- és leánycsúfoló rigmusok közepette felültették az ifjú párt (Ács Farkas Lillát és
Szabóné Baksi Zsuzsannát) a
szégyenrönkre és a tett színhelyére húzták õket a nyolcadik

osztályosok (võfélyek és koszorúslányok).
A mûvelõdési központ elõtt
megint fültanúi lehettünk az
elmúlt év alatt történt tréfás
eseteknek, mely után elkezdõdhetett az esküvõi szertartás az alkalmi pap (Németh
Zoltán) és püspök (Merth Gábor) ceremóniája közepette.
A kisbíró (Tóth József), aki
évek óta õrködi és vezényli e
furcsa lagzit, zsíroskenyér lakomára hívta a násznépet,
mely a Gyéres zenekar közremûködésével táncházzal, népi
játékokkal szórakoztatta a közönséget.
A Salla Mûvelõdési Központ ezúton szeretné megköszönni minden közremûködõ
támogatását, akik segítségével
újra megvalósulhatott a hagyományõrzõ program.

A Mókus Õrs idén is szórakoztatta a közönséget.
vább fokozta a jó hangulatot.
Az önkormányzat fontosnak
tartja ezeknek a csoportoknak
a mûködését, melyek élen járnak a népi hagyományok megõrzésében, és jól kovácsolják
össze a közösséget. A farsangi
bál bevételét tavaly is a lányok
tánccsoportja kapta meg, az
idei bevétellel szintén õket
támogatjuk. A tombolatárgyak
között még egy kocsi istállótrágya, wellness-hétvége, fodrászati utalvány is gazdára talált,
és örömmel tapasztaltuk, hogy
a környékbeli vállalkozók is
értékes felajánlásokkal járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez
– mesélte vidáman el Luter
Péter polgármester.

A 7 szoknya 7 nadrág ezúton is köszöni mindenkinek a
bál sikerességéhez nyújtott támogatását, mellyel a csoport
mûködését segítették. Zalaboldogfán a költségvetés tárgyalásánál már figyelembe vették a
mûsortervet, melynek megfelelõen május elsejének elõestéjén májusfaállítás, július 28án falunap, szeptember 9-én
búcsú, október 20-án szüreti
felvonulás, december 8-án Mikulás-várás és december 15-én
pedig nyugdíjas nap szórakoztatja a falu lakosságát.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Értesítés
A ZALALÖVÕI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ezúton értesíti a tisztelt szülõket, hogy
az elsõ osztályosok beíratására
2012. március 12-13-án 8-16 óráig kerül sor
az iskola igazgatóhelyettesi irodájában.
A beíratáshoz szükséges az óvodai szakvélemény, a
születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, TAJ-szám.

Hirdetésszervezõket
Ács Farkas Lilla menyasszony, Szabóné Baksi Zsuzsanna
võlegény.

keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Kistérségi népdalos sikerek
A fenntartható fejlõdésért
Energetikai elõadássorozat Zalában

Elkötelezettek a népdaléneklés iránt.
A napilap 2012. február 20-i Takács Evelin és Kovács Adél.
számában tudósított a „Tiszán Adél szóló kategóriában is ininnen Dunán túl” országos dult, tehetségét kiemelt arany
népdaléneklési tanulmányi ver- minõsítéssel értékelték.
A 7.osztályos „Katicák” énekseny Gyenesdiáson megrendezett megyei fordulójáról. A lõ csoport, tagjai között a zalaszûk terjedelmi keretek csak a szentgyörgyi Császár Kriszti7-8. osztályos és középiskolás nával és Farkas Viviennel,
kategória országos fordulóra szintén a legfényesebb (arany)
jutott versenyzõinek felsorolá- minõsítést érte el. Vivien hását tették lehetõvé. Ezt a név- romszorosan is megmérettesort szeretnénk kiegészíteni tett, a csoport mellett párosazoknak a gyerekeknek az ban és szólóban is énekelt, vaeredményeivel, akik kistérsé- lamennyi produkció aranyat ért.
günkbõl igencsak szép minõsíNemcsak kistérségünk, de
tést értek el. Falvaink méltán egész Zala megye büszke lehet
lehetnek büszkék ifjú lakóikra! a népdal és a népdaléneklés
A zalaszentgyörgyi és ha- iránti elkötelezettségére. Vakgyárosböröndi énekesek va- ler Anna, a Zeneakadémia talamennyien az andráshidai nára, zsûritag értékelõ beszéÖveges József ÁMK tanulói, dében külön kiemelte a résztnépdalos csoportjainak tagjai. vevõk számát. A 3 elõdöntõ
Egy kivétellel a zalaszentgyör- (Zalaegerszeg-Öveges ÁMK, Zagyi Örömzene Kórus köteléké- laszentbalázs, Keszthely) során
be is tartoznak. Szita Dorina a 500 ifjú zalai énekes mérte
4.osztályos kislányokból álló össze tudását, a megyei fordu„Vadkörte” éneklõ csoporttal lón 150-en daloltak. Van olyan
ért el arany minõsítést. Szintén megye, ahol mindössze 50-en
ebben a csoportban énekel a indultak! A számokon túl perhagyárosböröndi Zsigray Lu- sze legfontosabb maga az énekca, akit a csoport eredménye lés, az öröm, melyet az elõadó
mellett párosban arany, szóló- és közönsége számára okoz
ban kiemelt arany minõsítés- egy-egy önfeledt pillanat. Ilyen
csodákban pedig bõven volt
sel jutalmazott a zsûri.
A 6.osztályos leányok alkot- része gyermeknek, felkészítõta „Violák” éneklõ csoport is nek, szülõnek, akik 2012. febarany minõsítést ért el. A cso- ruár 18-án a gyenesdiási dalos
portot 3 zalaszentgyörgyi ifjú ünnepen részt vettek.
S.Gy.
énekes erõsíti: Gyulai Nóra,

Felhívás!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg
258.275 Ft, melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy idén is támogassák alapítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai bútorzat
vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %ának felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:

BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20

(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kapható!)
Köszönettel:
Gyarmati Antal,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Akinek energiája van, annak mindene megvan – tartja
a mondás és véli Höfle Béla,
faipari mérnök, ökoenergetikus is, aki Zalaegerszegen
tartott konferenciát. Az elõadó így folytatta: Ha megújuló energiaforrásokat használunk, akkor nem fizetünk
horribilis összegeket, nem
függünk másoktól és hatalmas elõnyre teszünk szert.
Az oktató jellegû rendezvényt a Zalaegerszegi Energiaügynökség hívta életre.
Célja az volt, hogy energetikai perspektívákat kínáljanak
a lakosságnak, a közintézményeknek és a vállalatoknak.
Három fõ témakört érintettek: az energiahatékonyságot,
az energiatárolást és az energiatermelést. A konferencia
az Energo Optimum – Közös
intézkedésekkel a határmenti energia hatékony térségért
elnevezésû program keretében valósult meg.
Ezt a projektet a szlovén
partnerekkel együtt 2009ben indítottuk el. Törekvésünk, hogy a megújuló energiaforrások használatára ösztönözzük az embereket, illetve növeljük a két ország határmenti térségében az alternatív energiaforrások használatát. A 36 hónap alatt számtalan tevékenységet végeztünk, ebben valósult meg az
energetikai oktatás is, amelyet két helyszínen, Zalalövõn és a zalai megyeszékhelyen rendeztünk meg –
mondta el Kovács Henrietta,
az Energo Optimum projekt
koordinátora.
A korszerû technikai megoldások mellett hétköznapi

tippeket, ötleteket is kaptak a
hallgatók.
– Fontosnak tartom, hogy
ezek az értekezletek változást
indítsanak el az emberek
gondolkodásmódjában.
Rá
kell ébrednünk arra, hogy
apró kicsi lépésekkel is sokat
tehetünk saját területünkön
környeztünk
megóvásáért.
Alapmottóm, hogy az el nem
használt energia a legolcsóbb
energia, erre kell törekednünk. A Föld egy aprócska
bolygója a világegyetemnek,
ezzel nem szabad visszaélni,
ezzel élni kell. A háztartások
fogyasztják el Magyarországon
az energiafelhasználás 55-60
százalékát, ebbõl 10 százalékot
spórolhatunk saját magunk
úgy, hogy lópokróccal kitömött szigetelõzsákot használunk a két ablaknyílás között,
vagy harmadik üvegtáblát teszünk az északi falon lévõ nyílászárónkra. Ez csak pár példa, nem kell rögtön 100 ezres
költségekre gondolni, olcsóbban megvalósíthatók – hangsúlyozta még Höfle Béla.
Az ökoenergetikus bemutatott olyan eszközöket is,
amelyek nem kerülnek sokba, vagy megtérülési költségük csupán pár év, ilyen a
bármilyen biohulladékot felhasználó házi kiserõmû és a
faaprítékú kazán. Teret kaptak a legmodernebb alternatív lehetõségek, mint például
a geotermikus energiaforrások, valamint a napelem és
a napkollektor közös mûködése. A résztvevõk hasznos
ismeretekkel
gazdagodtak,
környezetvédelmi tudásukat
bármikor felhasználhatják otthonaikban, vállalkozásaikban.

2012. február
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Humorba fojtva
Összefogás a szobor helyreállítására Rajz:
Farkas László

Korabeli fotó az ép szoborról.
A Zala Megyei Közgyûlés
február 7-én tartott ülésén támogatásáról biztosította a Magyarország ljubljanai nagykövetsége által felkarolt példaértékû szlovén kezdeményezést, amely az olasz határhoz közeli Budanje községben 1845-ben felállított hõs
magyar huszár, Rostás Pál
szobrának helyreállítására irányul. Egyúttal arra kéri a megye szervezeteit, civil közösségeit, hogy a maguk eszközeivel járuljanak hozzá a szlovén-magyar összefogással megvalósítandó cél eléréséhez.
1813 õszén, október 3-án
Trieszthez közel, a VippachGörz (Vipava – Goricia) országút mentén magyar huszárok, az 5. Radetzky huszárezred katonái az Illíriából viszszavonuló francia alakulatokat üldözték. A hadszíntér az
1813-as Napóleon elleni har-

cok egyik melléktere volt,
mégis, a magyar huszárok
számára fontos helyszín volt,
hiszen itt alkalmazhatták a
könnyûlovassági harcmodorhoz talán leginkább illõ kislétszámú zavaró harcmûveleteket.
Rostás Pál közhuszár az
alakulat tagjaként vett részt
az összecsapásban. A többszörös francia túlerõ ellen
Rostás volt, aki mintegy negyed órán át feltartóztatta a
franciákat, ezzel lehetõséget
adva sebesült bajtársainak a
visszavonulásra. Rostás Pál
1813. október 3-án meghalt.
Bajtársai, ezredtársai 1836ban egy díszes sírhelyet,
majd 1845-ban avattak emlékére egy teljes alakos szobrot
Vipava közelében, Budanjeban, ami ma a szlovén-olasz
határ közelében van, közel
Trieszthez. A szobor egyben
Rostás Pál sírhelye is. Az
1845-ös szobor költségeit bajtársai, ezredtársai gyûjtésbõl
finanszírozták. A szobor idõközben, a második világháborút követõ idõszakban megsérült, a településen a Mária
Templom mellett a szobor talapzata elhagyatottan állt egészen 2009-ig. A sérült szobor
eredeti maradványai a szlovéniai nova-goricai múzeum
kõ-tárában vannak jelenleg.
A magyarországi gyûjtést
a Budakeszi Kultúra Alapítvány koordinálja. A gyûjtés
felhívása honlapjukon itt érhetõ el:
http://www.budakeszikul
tura.hu/index.php?page=ne
ws&subpage=huszar

Mindenre visszavezethetõ...

– Megfigyeltem, amikor Orbán kormányoz, nyakló nélkül
jönnek a katasztrófák. Itt volt Kolontár, most meg ez a
farkasordító hideg. Meglátod, hamarosan lesz árvíz is!...

Jobb idõk...

– Engem a Kádár alatt bevittek volna kmk-ért, te meg
csak besétálsz a Munkaügyi Központba és kapod a lóvét...

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Szárnyaló” receptek
Pulykacsíkok csirkemájjal és gombával

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.

gomba, máj, olaj. Az edényt
lezárjuk, 2-3 napig a hûtõben
pácoljuk.
A szûrõkanállal kiszedett
pácolt finomságot forró tárcsán sütjük, közben lapáttal
forgatjuk. Köretként elõfõzött apró szemû krumplit is
süthetünk a tárcsa közepén.
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!

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Nagylengyel
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Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 50 dkg csirkemáj, 75
dkg gomba, 5 dkg vöröshagyma, 25 dkg császárszalonna,
étolaj, csirke fûszersó,
Elkészítés: A csíkokra vágott pulykamellet csirke fûszersóval beszórjuk, összekeverjük a csíkokra vágott szalonnával, és 1 órát állni hagyjuk.
A csirkemájat nagyobb
darabokra vágjuk, a gombát
vastagabb szeletekre, a hagymát karikákra.
Egy edénybe olajat öntünk, és belerétegezzük a
hozzávalókat, rétegenként
olajat öntve rá. Fontos a sorrend: hagyma, hús, szalonna,

2012. február

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park
Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Kinga Fodrászat!
Szolgáltatások:
• Fodrászat,
• Kozmetika,
• Manikûr-pedikûr,
• Mûköröm,
• Szolárium,
• Tartós szõrtelenítés, fülbelövés.

Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla 0630-507-29-70 Bagod
(Az üzlet az Avia benzinkút udvarán található).

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.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.: HP 635 A1E47EA 15,6"/AMD Dual-core E300
1,3GHz/2GB/320GB/DVD író notebook 108.900 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 164.990 Ft
Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 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

