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KERESKEDÉS

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

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok,
SIMSON kismotoralkatrészek,

• CASTROL, MOBIL, Q8, MANNOL, OPEL, FORD, MOL
kenõanyagok versenyképes árakon!

• Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése
egyéni igény szerint is.

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaboldogfán
108 m alapterületû, felújított családi ház eladó.
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Eladási ár: 15.800.000 Ft Tel.: 06-30/24-54-283

A ház az elmúlt években teljesen
átalakult: újak a nyílászárók, a
vizesblokkok, új a teljes víz-
vezeték és villamosvezeték rend-
szer. A fûtés gáz- és vegyes
tüzelésû kazánnal is megoldott.
Az igényesen parkosított udva-

ron 100 m díszburkolat és fedett
kerti pavilon lett kialakítva.
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A nemzeti ünnephez illõ,
színvonalas mûsorral emlékezett
meg az 1848-49-es forradalom
és szabadságharcról

lakossága a faluházban
március 15-én. A kisközségben
jelentõs a fiatalok aránya, s mivel
a picinyek csaknem mindegyike
képviseltette magát az ünnepi
mûsorban fellépõk sorában vers-
sel, zenével, énekkel, így aztán
az elõadók száma vetélkedett az
ünneplõ közönségével. A meg-
emlékezésen , a

elnök konferálta fel az ün-
nepi mûsort, amely hagyomá-
nyosan a Himnusz közös elének-
lésével kezdõdött. A megemléke-
zésen a helyi

és az
adott mûsort, amelyet követõen

polgármester
mondott ünnepi beszédet.

Zalaszent-
györgy

Pölöskey Ildikó
Falurossza Közhasznú Egyesü-
let

napköziotthonos
óvoda Örömzene Kórus

Kovács Dezsõ

Azért lesz jövõnk, mert van múltunk!

– Kötelez minket 1848 em-
léke és eszméje. Kivételesen
szép örökség jutott nekünk, ma-

KULCSMÁSOLÁS 300 Ft-TÓL300 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

gyaroknak. Büszkének kell len-
nünk, hiszen túlzás nélkül
elmondhatjuk, hogy az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc
az európai történelem egyik

Zalalövõ környékén úgy
tûnik, szaporodnak az erdei
falopások. Ám a jelenség kö-
zel sem azonos azzal, mint
amikor – jó néhány évvel
korábban – az ország keleti
részébõl érkezett brigádok
egész erdõrészeket taroltak le
jogosulatlanul. Visszaszoruló-
ban vannak az erdõtulajdono-
sok ellen idegenek által el-
követett vagyon elleni bûn-
cselekmények, ám más ter-
mészetû problémák jelzik,
hogy nem a jogszabályoknak

Erdõgazdálkodás,
csak törvényesen

Az ünnepi mûsort a napköziotthonos óvoda és az Örömzene Kórus adta.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Azért lesz jövõnk, mert van múltunk!
legfényesebb és legdicsõsége-
sebb pillanata. A magyar tör-
ténelem kiemelkedõ momen-
tuma, amikor az ország hosszú
évszázadok óta elõször vissza-
nyeri az önállóságát, majd a
külsõ támadások ellen önálló
hadsereget szervez – hangsú-
lyozta Kovács Dezsõ polgármes-
ter, majd és

vett versidé-
zettel szólt a magyarságba, az
emberségbe vetett töretlen hit
fontosságáról. Beszédében utalt
rá, hogy bár a szabadság utáni
vágy a ma emberét nem állítja a
„szabadság vagy halál” választás
elé, ám a hazaszeretet, a magyar-
ság összetartozása ma is számos
kihívást jelent mindenki számára.

– Nézzünk magunkba, te-
kintsünk körül! A hazának arra a
szegletére, ami körül ölel min-
ket, Zalára, Zalaszentgyörgyre.
Így éljük meg a haza szeretetét, a
nagy történelmi eseményeken
túl, a mindennapjainkban, itt és
most, holnap és holnapután. Itt
éljük meg szorgalmas munkánk-
kal, tetteinkkel! A közös értékek
gyarapítása, megóvása is a haza
szeretete, akkor is, ha nem
annyira látványos, mint a di-
csõséges tavaszi hadjárat, kevés-
bé hõsies, mint Budavár vissza-
foglalása. A haza szeretete a
mindennapjainkban is gyakorol-
ható. A forradalmárok és hõsök
hazaszeretete emlékeztessen min-

Wass Alberttõl
Babits Mihálytól

ket arra, hogy a történelem
kerekét a történelmi nagy tettek
mellett a mi cselekedeteink, sok-
szor a hétköznapok csatái viszik
elõre. Azért lesz jövõnk, mert
van múltunk! Erre köteleznek
minket 1848 hõsei! – hangsú-
lyozta Kovács Dezsõ. A mûsort
követõen a hõsi emlékmûhöz
vonultak az ünneplõk, ahol a
Gábor Áron rézágyúja közös
eléneklését követõen elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúját
és virágait.

(Farsang)

Erdõgazdálkodás, csak törvényesen
Az erdõtulajdonos is lehet jogosulatlan fakitermelõ!

megfelelõ mederben folynak a
dolgok. A kérdéseinkre

, a

igazgatója és
erdõfelügyeleti és hatósági

osztályvezetõ adott választ.

– Mindenkinek be kellene
tartania a 2009. évi XXXVII.
törvényben – az erdõtörvény-
ben – foglaltakat, elsõsorban a
saját, jól felfogott érdekében. Az
elmúlt húsz év egyik jelentõs
mulasztása az, hogy az egyes
erdõtulajdonok esetében – Zala
megyében összességében tíz-
ezer hektár területet jelent – a
tulajdonos vagy tulajdonosi kö-
zösség nem jelölt meg erdõ-
gazdálkodót, aki egyszemélyben
jogosult és köteles az erdõvel
kapcsolatos ügyeket intézni. Ez a
mulasztás az osztatlan közös tu-
lajdonban levõ területek eseté-
ben jelent fokozott problémát.
Az erdõgazdálkodó – akit egy-
szerû többséggel választ meg a
tulajdonosi kör – lehet ter-
mészetes vagy jogi személy, ki-
kerülhet a társtulajdonosok kö-
zül is, de akár külsõ személy is.
Az erdõgazdálkodónak az erdé-
szeti igazgatóságnál, azaz nálunk
kezdeményeznie kell a nyilván-
tartásba vételét. A tulajdonosok
érdekeinek megfelelõen, a tör-
vények betartásával intézi a ki-
termeléssel, az újraerdõsítéssel,
a növényegészségüggyel, va-
gyonvédelemmel kapcsolatos és
további ügyeket. S megérkez-
tünk ahhoz a ponthoz, amelyet
sok résztulajdonos sérelmez: ami-
kor egyesek önkényesen kivág-
ják az általuk vélelmezett meny-
nyiséget, ezzel nem csupán a
többi társtulajdonos érdekét, de
a törvényeket is sértik. Szorosan
ide tartozik, hogy az erdõgaz-
dákodó sem cselekedhet a saját
szakállára, az egyes szakfelada-
tok végrehajtásába megfelelõ
szakismeretekkel rendelkezõ szak-

Jagicza
Attila Zala Megyei Kormány-
hivatal Erdészeti Igazgatóságá-
nak Gergán Sza-
bolcs

– Milyen problémákkal ta-
lálkoztak?

embert, erdészt vagy erdészeti
vállalkozást kell bevonnia. A tu-
lajdonosok speciális formaként
erdõbirtokossági társulatot is
alakíthatnak, amely önálló jogi
személyként mûködik, a cégbe-
jegyzés után a mûködésére a
gazdasági társaságokhoz hason-
ló elõírások vonatkoznak. E kér-
dések rendezésébe mindenkép-
pen érdemes ügyvédet bevon-
ni. Akiknek kérdései vannak a
tennivalókkal kapcsolatban,
megtalálhatják a válaszokat a
www.nebih.gov.hu honlapon –
innen az egyes ügyekkel kap-
csolatos nyomtatványok is letölt-
hetõk –, de közvetlenül hozzánk
is fordulhatnak tanácsért a meg-
oldásra váró feladataikkal.

– Nem okvetlenül szükséges
folyamatosan erdõgazdálkodni,
hiszen az erdõ többnyire jól
megvan az ember nélkül a cse-
meték megerõsödésétõl a vágás-
érettségig. Tréfásan úgy is fogal-
mazhatunk, hogy az erdõ „nem
kívánja okvetlenül a fûrészt”. Ám
gazdasági értelemben nyilván
nagyobb hasznára válik a tulaj-
donosoknak, ha szakszerû gaz-
dálkodást folytatnak. Dönthet
úgy is a tulajdonos, hogy nem
akarja az erdeje hasznait szedni,
s mi nem is avatkozunk be, csak
abban az esetben szólítjuk fel a
tulajdonosokat az erdõgazdálko-
dási elõírások betartására, ha az
erdõ érdekei úgy kívánják. Ilyen
erdõvédelmi, növény-egészség-
ügyi okok például kártevõk,
szélsõséges idõjárás okozta ká-
rok, amelyek ellen mindenkinek
védekeznie kell. Például az út
mentén a kidõléssel fenyegetõ
fák kivágására, veszély elhárítá-
sára is fel kell szólítanunk a gaz-
dálkodót. Végsõ esetben olyan-
kor is el kell rendelnünk a ki-
termelést, amikor az erdõ egész-
ségi állapota azt megkívánja és
más állományokat is veszélyez-

– Az erdõ tehát folyamatos
feladatokat ad a tulajdonosok
által meghatározott erdõgaz-
dálkodónak?

tet. Az idén várhatóan a lucfe-
nyõerdõk pusztulásával kapcso-
latban kell intézkednünk. A lu-
cosokban a szú egészséges ál-
lományokra is átterjedhet. Bekö-
vetkezhet a 2005-ös bükkpusztu-
láshoz hasonló veszélyhelyzet is.
Immár a második aszályos évben
járunk, ilyenkor túlszaporodhat
a zöld karcsú díszbogár. Ez a
xilofág rovar általában gond
nélkül együtt él az erdõvel, ám
amikor az erdõ legyengül, pusz-
tulását okozhatják a zöld karcsú
díszbogár által a fatestbe jut-
tatott gombák és baktériumok.

– Mielõbb válasszanak erdõ-
gazdálkodót, mivel nélküle a ki-
termelés és minden más erdé-
szeti tevékenység jogszerûtlen
és bírsággal jár. Nagyon fontos,
hogy képes legyen egymással
megegyezni a tulajdonosi kör!
Ennek hiányban nem lehet jog-
szerû erdõgazdálkodást folytat-
ni! Érdemes a térképészeti fel-
adatokat is elvégezni a területha-
tárok pontosítására. Az egyes
eljárási díj a tulajdon értékéhez
képest jelentéktelen, szinte esz-

– Milyen gyakorlati taná-
csok adhatók az erdõtulajdo-
nosoknak?

mei összegû, esetenként díjmen-
tesek az ügyek. A bírság viszont,
például jogosulatlan fakiterme-
lés esetén meghaladja a kiter-
melt fa értékét. Ha jogosulatlan
kitermelést tapasztal az erdõ-
gazdálkodó, egyrészt feljelen-
tést kell tennie a rendõrségen,
másrészt hozzánk, az erdészeti
hatósághoz is bejelentést kell
tenni. Az intézkedések a meg-
tételéért erdõgazdálkodó hiá-
nyában a tulajdonosok mind-
egyike egyaránt felelõs. Egy új
erdõkár-monitoring rendszer is
életbe lép, amelyen belül a szak-
személyzetnek kötelessége a ro-
var-, tûz- és minden egyéb be-
következett kárt rögzíteni és
jelezni.

Az üzletszerû bûncselekmé-
nyek úgy tûnik, teljesen vissza-
szorultak. De az erdõkben sok
esetben elõfordul határtévesz-
tés, vagy osztatlan közös tulaj-
donban való jogosulatlan kiter-
melés. Kisebb hányad, eseten-
ként néhány köbméter mértékû
az idegenek által elkövetett szán-
dékos falopás. Fontos tudnivaló,
hogy kitermelési engedélyt még
a spontán erdõsülés területére is
kérni kell! Jogszerûen fa kiter-
melésére a tulajdonos nem, csak
az erdõgazdálkodó szerezhet,
amennyiben nem rendelkezik
megfelelõ erdészeti képesítés-
sel, úgy csakis jogosult erdészeti
szakszemélyzet bevonásával!

Farsang Lajos

Kovács Dezsõ

Az erdészeti tudnivalókról Jagicza Attila és Gergán Szabolcs adott
tájékoztatást.
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A
és

minden évben
megrendezi a hagyományos
húsvéti készülõdést, melyet
idén március utolsó napján,
szombaton tartottak. Vörös-
hagyma-héj, falevelek, nõi ha-
risnyák, üres tojástartók, krepp
papír, tyúktollak. Más és más
anyagok, de segítségükkel hús-
véti díszek, szép tojások ké-
szíthetõk.

– A vöröshagyma héját for-
ró vízben felfõzzük, ebbe be-
leteszünk egy olyan tojást,
amit tojásfehérjével felragasz-
tott levéllel díszítettünk és
harisnyába kötöttünk. Egészen
addig fõzzük, amíg el nem
nyeri a megfelelõ színt, és a
tojást a harisnyából kibontva a
levél alatt ott marad a levél-
minta. Minden kelléket és hoz-
závalót az alapítvány biztosít, a
gyerekeknek csak ollót, ragasz-
tót és tojást kellett hozniuk. Az
egyes díszítõ technikáknál

Zalaszentgyörgyi Ifjú-
ságért Kulturális Sport
Közalapítvány

Húsvéti készülõdés Zalaszentgyörgyön
ügyelünk arra, hogy természe-
tes vagy környezetbarát anya-
gokat használjunk fel, arra tö-
rekszünk, hogy amit innen
hazaviszünk, az otthon a lakás
húsvéti díszévé váljon – me-
sélte
óvónõ, az alapítvány elnöke a
kézmûves foglalkozáson hasz-
nált technikákról.

Az asztalokon üresen árvál-
kodó tojástartók sem marad-
tak sokáig épen, belõlük posz-
tóból kivágott taréjjal, szárny-
nyal lábukat lógató szoknyás
tyúkanyók készültek. A kifújt
tojások hurkapálcára tûzve
filccel, festékkel is díszíthetõk,
azonban a márványozási techni-
kával különleges mintázat
nyerhetõ. Az eljárás lényege,
hogy három különbözõ színbe
egymás után belemártva ra-
kódnak a rétegek a tojásra.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pál Attiláné Gyöngyi

Pataki Balázs

Szorgosak voltak a fiatalok.

A helyi termék élelmisze-
rek elõállításáról, azok piacra
jutásának feltételrendszerérõl
és lehetõségeirõl szervezett
fórumot

március 27-én.
polgármester

üdvözölte a megjelenteket és
az elõadókat, majd bevezetõ-
ként a

rövidfilmjét tekinthette
meg a közönség Helyi termék
élelmiszereink elõállítása a Gö-
csejben címmel. A film érde-
kességekkel szolgált a lekvár-
fõzés, aszalás, olajütés, sertés-
és kecsketenyésztés újraéledé-
sérõl és számos további, spe-
ciális zalai élelmiszer-elõál-
lítási hagyományról.

Kávás Község Önkor-
mányzata

Fekete László

Humán Esély Nonprofit
Kft.

Göcseji házi termékek
A fórumon a helyi termék

élelmiszerek piacra jutásának
jogi, hatósági elõírásairól

fõállatorvos, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Igazgatóságá-
nak igazgatóhelyettese tartott
tartalmas elõadást. Megtud-
hattuk tõle, milyen földrajzi
körben, milyen termékbõl
mennyit értékesíthetünk anél-
kül, hogy vállalkozói kötelmek-
nek kellene eleget tennünk. A
helyi termék 40 kilométeres
körzeten belül értékesíthetõ,

dr.
Furó Tamás

például intézmények, köz-
konyhák számára vagy a pia-
cokon. Például, saját tenyész-
tésbõl hetenként akár 6 ser-
tést, 100 tyúkot, 50 nyulat, 2
borjút értékesíthetnek a gaz-
dák helyi termékként. A helyi
termék értékesítésének szán-
dékát természetesen be kell
jelenteni a hatóságoknál, s az
egyszeri – jelenleg 15 ezer fo-
rintos – regisztrációs díj meg-
fizetésével megszerzi a jogot a
termelõ a folyamatos értéke-
sítésre. Jó tudni, hogy sajná-
latos módon a bor nem került
be a helyi termékként elad-
ható termékek körébe. Ki-
emelt módon kezelendõ a fa-
lusi vendégasztalok mûködése,
amely seregnyi legális lehetõ-
séget kínál a falusi vendég-

látók számára. A helyi termék
készítõk végezhetnek egymás
számára szolgáltatást is, asza-
lást, füstölést és más tevékeny-
ségeket, amelyek így gazdasá-
gosabbak.

A helyi termékekkel kap-
csolatos védjegyek funkciójá-
ról, ezen belül a Göcsej véd-
jegy szerepérõl

, a Humán Esély Nonprofit
Kft. vezetõ tanácsadója tartott
ismertetõt.

Erõsíteni kell a helyi ter-
mékek rangját, s a termelést
növelni kell, hiszen a piac
még sok-sok helyi termelõ
áruját képes felvenni. Ez már

, a kft. ügy-
vezetõje elõadásában hang-
zott el.

dr. Kovács La-
jos

dr. Buza Beáta

Farsang Lajos

Fekete László az est elõadóit köszönti.
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– A nehéz gazdasági hely-
zet és a válság miatt a kormány
további megszorításokat ho-
zott, ami az önkormányzatokat
is érinti. A költségvetés össze-
állításánál az eddig is takaré-
kosan gazdálkodó önkormány-
zatunk további megszorítások-
ra kényszerül, ezért a képvi-
selõ-testület a mûködés stabili-
tása mellett csak a legfonto-
sabb feladatok elvégzését tûzte
ki célul. Nagyobb és költséges
beruházásokat nem tervezett,
de kiemelt szerepet kapott a
meglévõ értékek, mûemlékek,
a falu történelmét megõrzõ
építmények megmentése, meg-
óvása, felújítása lehetõleg pá-
lyázati úton. Ennek keretében
az egyházi épített örökség vé-
delmére pályázatot adott be az
egyházközség a zalaboldogfai
Kisboldogasszony templom fel-
újítására, amelynek az önrészé-
hez az önkormányzat támoga-
tást biztosít. Sikeres pályázat
esetén már az idén elkezdõd-
hetnek az elõkészületi mun-
kák – mondta lapunknak

polgár-
mestere.

– Nagyobb költséggel járó
beruházás a félig elkészült
sportöltözõ befejezése. Fon-
tosnak tartjuk az úthálózatunk

Lu-
ter Péter, Zalaboldogfa

– Milyen beruházást ter-
veznek még?

Költségvetés után, tavaszi nagytakarítás elõtt
Zalaboldogfai tervek, elképzelések

Facsemetéket ültettek…

karbantartását és a megrongá-
lódott szakaszok felújítását. A
képviselõ-testület nagy hang-
súlyt fektet és továbbra is ki-
emelt figyelmet szentel a kör-
nyezet védelmére, a tiszta és
szép falukép megtartására. Ez-
úton is felkérjük az ingatlantu-
lajdonosok és a lakosság figyel-
mét, hogy portáikat, ingatlan-
jaikat gondozzák, tartsák tisz-
tán. Az összegyûlt szemetet a
megfelelõ kukákba, szelektív
hulladék tárolókba helyezzék
el. Környezetünk és a termé-
szet védelme érdekében ké-
rünk mindenkit, hogy a falu
határában ne alakítsanak ki il-

legális szemétlerakókat, mert
szigorúan fogunk fellépni a
szemetelõk és a szabályt meg-
szegõk ellen, aminek súlyos
pénzbírság lesz a következ-
ménye.

– A település karbantar-
tását továbbra is közmunka
programban résztvevõ munká-
sok végzik el. Idén március 1-
tõl öt hónapon keresztül négy
közmunkás napi 6 órában vesz
részt a programban. Ismerve a
lakosságra nehezedõ terheket
idén nem emeljük a helyi adót,
s továbbra sincs iparûzési adó.

– Hogy érinti a falut a köz-
munka program?

Erre is tekintettel a februári
testületi ülésen a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy az
elõzõleg bejelentett lakossági
hulladékszállítás költségeit még-
sem terheli az ingatlantulaj-
donosokra, az erre vonatkozó
rendeletét visszavonta. Azon-
ban ennek adminisztárciós ter-
hei még nem zárultak le, ezért
van az, hogy mindenki meg-
kapta az elsõ negyedéves
számlát. Ezúton tájékoztatunk
mindenkit, hogy a Zala-Depo
által kiküldött csekken ne fi-
zesse be az összeget Azt az ön-
kormányzat megteszi. Ha va-
laki már eleget tett e fizetési
kötelezettségnek, módot talá-
lunk arra, hogy az összeget
visszakapja. Megkezdõdött a
tavaszi nagytakarítás, a portá-
kon ilyenkor több a hulladék,
szemét, a kukák megtelnek,
ezért a Zala-Depo ingyen biz-
tosít zsákokat, amiben további
hulladékot helyezhetünk el.
Szemétszállítás napján a kihe-
lyezett zsákokban lévõ hul-
ladékot díjmentesen szállítják
el. A zsákokra való igényüket
az önkormányzati hivatalnál
adják le. Továbbra is folytatjuk
a faluszépítõ programunkat,
aminek keretében jelenleg a
közmunkások facsemetéket ül-
tetnek, a szoborkertben, a te-
metõben és a sportpályán.

.

2012. március 16-ra emlék-
túrát szervezett a

,
valamint az

a Zalacséb-Salomvár-
Szarkahegy- Cigányhegy-Erdei-
falu útvonalon.

A verõfényes, vitathatatla-
nul tavaszi reggelen szép

Zalacsébi
Természetjáró- és Fotós Klub

Erdeifaluért Ala-
pítvány

számban gyûltek össze a túráz-
ni vágyók a zalacsébi Hõsi em-
lékmûnél, ahonnan egy cso-
portkép készítését követõen
már útra is kelt a több, mint 60
fõs csapat.

2 órás gyaloglás után elér-
ték céljukat: megpillantották
az erdõkkel övezett „Erdeifalu

4” szám alatti erdei pihenõ-
centrumot. Erdeifalu az Eitner
uradalom távolabb fekvõ ma-
jorja volt, amit a 19. században
építettek. Az 1980-as években
végleg megsemmisült, a major-
ból a lakók mind elköltöztek, a
házakat szétbontották. Csak né-
hány romos épület maradt a

hajdanvolt falu helyén, mely
romok helyébe 2002-ben új
épületegyüttes került a mai
tulajdonosoknak köszönhetõ-
en. Ezen a fákkal övezett, tiszta
levegõjû, csendes, bensõséges
helyen öröm volt elfogyasztani
az útravalót. A fáradtságot ki-
pihenvén volt, aki a sportnak
(foci, quad és íjászat) hódolt,
míg más meglátogatta a kö-
zelben lévõ struccfarmot. A há-
zigazda
és megvendé-
gelte a csapatot marhapör-
költtel.

Természetesen nem marad-
hatott el a fõ cél sem, ami a tú-
ra nevét is viselte, azaz a meg-
emlékezést a szabadságharc-
ról, melynek felelevenítését

vállalta
magára, amit ezúton is köszö-
nünk, mert ezzel méltón zárta
ezt a remek, élményekkel teli
délutánt.

Mikó-Baráth György
Molnár Gyula

ifj.
Mikó-Baráth György

Rajnai Barbara

Az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére
Emléktúra Zalacsébrõl

Dicséret illeti a zalacsébiek népes csapatát.
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Fõzni jó!

A téli szürke hónapok
után mindenki alig várja a
tavaszt. Valaki a kirándulá-
sok miatt, hogy végre ki
tudjon mozdulni az ottho-
nából és élvezze a nap-
sütést.

Valaki azért, hogy végre
friss zöld saláta kerüljön az
asztalra. Hiszen már annyira
hiányzik! Az utóbbit nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet, ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást, ami nem egyszerû. Bár
kézenfekvõnek tûnhet a
több ezer kilométerrõl szár-
mazó zöldségekhez nyúlni,
de annyi mindent hallani
ezekrõl, hogy próbáljuk ki-
húzni ezt a pár hetet ezek
nélkül.

A múlt héten én is az
esti vacsorához vadásztam
alapanyagokat, amikor ösz-
szefutottam Ágival. Ügyfe-
lünk volt, konyhát tervez-
tünk és gyártottunk neki.
Ezért tudom, hogy õ is sze-
ret fõzni. Együtt érzõen mo-
solyogott, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldség-

gel fel akarom dobni a va-
csorát. Már hiányzik.

A hétvégén én is így vol-
tam vele. Laci nem örül, ha
bizonytalan eredetû zöld-
séggel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, – mikor idé-
nye van. Ezért nézett egy ki-
csit szúrósan, majd õ is
örült neki. Megfuttattam va-
jon, nagyon finom lett.

– Akkor volt egy pici
boldogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Immár tizennegyedik alka-
lommal került megrendezésre

a Sándor-napi jó-
tékonysági bál, melynek bevé-
telét minden évben a község
szépítésére költjük.

Ez évben is szép számban
jelentünk meg ezen a nemes
céllal létrehozott rendezvé-
nyen, melynek a szülõatyja

, aki sok éven ke-
resztül menedzselte és támo-
gatta a bált.

Külön köszönetet mond a
Salomvári Képviselõ-testület

Salomváron

Lutter Sándor

Jótékonysági bál Salomváron
Vizy Sándornénak

Á. S.

, aki a fi-
nom vacsorát minden alkalom-
mal fõzi a kedves vendégek-
nek és nem utolsó sorban a
salomvári asszonyoknak, akik
szabadidejüket feláldozva egy
„köszönöm” fejében segítik min-
den alkalommal a rendezvény
zökkenõmentes lebonyolítását.

Visszavárjuk kedves vendé-
geinket és azokat is szívesen
látjuk a következõ bálon, akik
kíváncsiak mire képes egy
összetartó közösség.

A bál bevételét a falu szépítésére fordítják.

A település önkormányzata
szervezésében sikeres borver-
senyt tartottak a szõlõs-
gazdák március 2-án este a
Kulcsosházban. Az immár ha-
gyományos bormustrára a ká-
vási szõlõhegyeken termelt vö-
rös- és fehérborokkal nevez-
hettek be a helyi szõlõsgazdák.
A megmérettetésen

elnökletével közel negy-
venféle nedût bírálhatott a zsû-
ri, amelyet
és bizottsági tag al-
kotott. A borverseny fõ célki-
tûzése a helyben termelt bo-
rok minõségének emelése
volt, a tájjellegû és karakteres
borfajták – köztük a direkt ter-
mõ szõlõk – tekintélyének nö-
velése. Az önkormányzatnak
nem titkolt szándéka volt,
hogy a táji jellegében jó minõ-
ségû borok értékesítési feltéte-
leit elõsegítse.

polgármester
köszöntötte a zsûrit és az
összegyûlt érdeklõdõket, s
nem utolsósorban a borosgaz-
dákat. Emlékeztetett a borver-
senyek hagyományára, amely
mintegy két évtizede kezdõ-
dött Káváson.

– A javítás szándékával
megrendezett közös bírálatok
reményeim szerint folyama-
tosan emelik a termésünk mi-
nõségét, s bízom benne, hogy
ennek révén a jövõben helyi
termékként értékesíthetik a
boraikat a szõlõsgazdáink –
mondta Fekete László.

Dr. Pálfi Dénes rövid üd-
vözlõ beszédében ékszerdo-
bozként jellemezte a Kávást
körbeölelõ szõlõhegyeket, ame-
lyeken igen jó alapanyag ter-
melhetõ. Utalt rá, hogy az el-
múlt évtizedek borbírálatai és
a megszívlelt jótanácsok elõ-
nyére váltak a minõségnek. A
tavalyi évjáratot az ismert szak-
ember az utolsó 50 év leg-
jobb szõlõtermõ esztendejének,
ezen belül is a vörös- és kék-
szõlõk évének nevezte. Az idõ-
járás mellett természetesen

kávási

dr. Pálfi
Dénes

dr. Kántor Mónika
Sorok Pál

Fekete László

Aranyos, ezüstös borok a kávási hegyekrõl

A szép számú érdeklõdõt és versenyzõt Fekete László polgár-
mester köszönti.

számos további szempont, így
a termelõk szakértelme is
meghatározta a minõséget. A
bírálatot követõen végül a kö-
vetkezõ eredményt összegez-
hetjük. Fehérbor kategóriában
a 21 versenyzõ közül 4 arany-,
4 ezüst-, 8 bronzérmet, 5 pe-

dig oklevelet érdemelt. Vörös-
bor kategóriában a 18 verseny-
zõ közül, 4 arany-, 5 ezüst-, 4
bronzérmet kapott, 5 boros-
gazda pedig oklevelet tûzhet a
pincéje falára.

A bírálatban a közönség is
részt vett. Az értékelésben
részt vállaló bortermelõk szak-
értelmét jellemzi, hogy bírála-
tuk mindkét borfajtánál csak-
nem teljesen megegyezett a
szakértõi zsûri által adott pon-
tokkal.

– A borverseny elérte a leg-
fontosabb célját: a kávási szõ-
lõsgazdák bortermelõ munká-
jának segítését azáltal, hogy
boraikat teljesen anonim mó-
don egy szakértõi csapat vizs-
gálta és minden borhoz véle-
ményt is fûzött – osztotta meg
velünk végezetül Fekete László
polgármester.

Farsang Lajos
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A versenyzéshez és teljesít-
ménytúrához kedvezõ idõjárá-
si viszonyok közepette került
sor március 4-én a

. A sokakat vonzó sport-
rendezvény keretében a Terep
Ultra Kupa terepfutóverse-
nyen, valamint a Cartographia
Kupa teljesítménytúrán tehet-
ték próbára magukat a profi

Göcsej Ga-
loppra

Kávási Göcsej Galopp

Rajtol a Göcsej Galopp 16 km-es mezõnye.

futók és amatõr sportkedve-
lõk. A rendezvényre egész Du-
nántúlról érkeztek versenyzõk.
A teljesítménytúra távjait telje-
sítõkkel együtt összesen mint-
egy 250 résztvevõnek adott
tartalmas programot az idei
Göcsej Galopp.

A
rajtoló mezõnyök elõzetesen

Kávási Sportcentrumból

elkészített térkép segítségével
küzdhették le a különbözõ tá-
vokat a göcseji dombokon ki-
tûzött pályákon, a

mezei és hegyi útjain. A futók
55 és 16 km-es távon küzdöt-
tek, míg a teljesítménytúrázók
5, 16, 33, valamint 55 kilomé-
tert küzdöttek le a választásuk
szerint.

A két futótáv mindegyike
több mint 20 versenyzõt von-
zott. A küzdelem során a követ-
kezõ abszolút sorrend alakult
ki az élen:

55 km. Férfiak: 1. Korpics
Attila 4:38, 2. Hajduska Balázs
4:53, 3. Lakatos Roland 5:00.
Nõk: 1. Sifter Andrea 6:28, 2.
Vajda Anita 7:02, 2. Fülkorn
Andrea 7:02.

16 km. Férfiak: 1. Paukovits
Péter 1:16:26, 2. Devecseri Bá-

Kávás –
Irsapuszta – Becsvögye – Kus-
tánszeg – Németfalu – Böde

lint 1:22:17, 3. Bicsák Bence
1:23:50. Nõk: 1. Keszei Kriszti-
na 1:45:05, 2. Cséri Szilvia
1:45:40, 3. Paál Éva 1:46:04.

Az eredménylistával kap-
csolatos érdeklõdésünkre a
rendezõ Göcsej Környezetvé-
dõ, Tájékozódási és Futó Egye-
sülettõl a következõ választ
kaptuk: „Mivel sem a verseny-
zõknek, sem nekünk nem volt
fontos, hogy ki honnan jött,
ezért ez az adat sajnos nem áll
rendelkezésünkre.”

A rendezvénybõl a helybe-
liek is kivették a részüket, szép
számmal részt vettek a külön-
bözõ távokon, s a verseny utá-
ni vendéglátást is magukra vál-
lalták. A Kávási Nyugdíjas Klub
tagjai 16 kg lisztbõl sütöttek
lángost és nagyszámú palacsin-
tát a túrázók és versenyzõk
ellátására.

Farsang Lajos

Közös nõnapi rendezvény-
re invitálta a település lakóit a

és a
alapítvány a kulcsosház-

ba március 10-én, szombaton
este. Az ünnepségen a férjek,
apák, fiúk is elkísérték a család
hölgytagjait a mûsoros estre.
Az ünnepségen
polgármester köszöntötte a ká-
vási hölgyeket a tisztelet és sze-
retet hangján.

– Õszintén hiszem, hogy a
nõnap csupán egy alkalom,
amikor egy picivel többet ad-
hatunk, amikor a hétköznapok
szürkeségét virágszirmok bo-
rítják el, amikor mi magunk is
megvalljuk, hogy nélkületek
semmi nem mûködne és sem-
mi értelme sem lenne! Tõletek
tanultunk meg, hogyan kell
szeretni, mi az, ami igazán fontos
az életben. Nektek köszönhet-
jük az otthonunkat, a családun-
kat, azt, hogy kis emberek apá-
nak szólítanak minket. Nélküle-

Kávási Önkormányzat
KIKA

Fekete László

Az ünnepi elõadás közös énekléssel folytatódott.

Nõnap Gyertyafénnyel
tek még könnyeink sem lenné-
nek… mert vannak! Csak van,
aki elrejti és tagadja. Pedig eze-
kért a könnyekért élünk, ezek
a legszebbek, a legszentebbek
a földi pályafutásunk során.
Köszönjük, hogy vagytok, hogy
mellettünk álltok – osztotta meg
a gondolatait megható szavak-
kal a falu elsõ embere.

Az est további részében a
zalaszentgyörgyi

adott mûsort a kávási
hölgyeknek. Stílszerûen a
szomszédvár együttesének há-
rom férfitagja,

és
verselt, gitározott és éne-

kelt a kávási hölgyeknek. A ver-
ses-dalos összeállítás végezetül
közös énekléssel zárult. A mû-
sort kötetlen beszélgetés, zsí-
roskenyér-parti követte az el-
múlt napokban megrendezett
borversenyen zsûrizett díj-
nyertes borokkal.

Gyertyafény
Kórus

Horváth Zol-
tán, Cseke Csaba Molnár
Péter

(farsang)

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

2012., április 20., 14 óra.

értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:

„Salla” Mûvelõdési Központ
Zalalövõ, Szabadság tér 2.

Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92/371 601
Mobil: 20 / 967 8599
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CIVIL MAJÁLIS ZALALÖVÕN
2012. április 30.
PROGRAMAJÁNLAT

10.00 Májusfa állítás
10.00 Majális Kupa Strandfoci bajnokság

Borostyán Horgászegyesület
Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület

Pe-Csány csapat
Salla Diáksport Egyesület

Zalalövõ és Csöde Polgárõr Egyesülete
Zalalövõi Borbarát Kör Közhasznú Egyesület

Zalalövõi Modellezõ Klub
Zalalövõi Tûzoltó Egyesület

Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület

Várjuk Zalalövõrõl magánszemélyek, vállalatok, üzemek, baráti
társaságok, civil szervezetek jelentkezését a

MELYRE A HELYSZÍNEN KÉSZÍTETT ÉTELEKKEL LEHET NEVEZNI!

•sportrendezvények
lövészet
íjászat
ultibajnokság
távdobó verseny horgászbottal

•kézmûves foglalkozások
•vízi sportolási lehetõség: vízibicikli, csónak
•modellezõ bemutató

Szeretettel várják a település lakosságát a rendezvény szervezõi!

MAJÁLISI ÍZORGIÁRA,

14 órától:

•este: zenés Tábortûz

o
o
o
o

A

ifjú íjászai 2012. március 18-án,
a Körmenden megrendezésre
került íjászversenyen próbál-
hatták ki tudásukat. A népes

Kerecsen Hagyomány-
õrzõ és Kulturális Egyesület

Tavaszköszöntõ íjászverseny

mezõnybõl kitünve remek
eredményeket értek el. Egyé-
niben , a Zalalövõi
Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulója kategóriájában 3. helye-
zést ért el.

Hada Dániel

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

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.
Az kuratóriuma
ezúton megköszöni a 2010. évi adójuk 1 %-át.

A befolyt összeg: 21 973 Ft,
melyet a falu fejlesztésére fordítottunk.
Kérjük a további szíves támogatásukat.

Együtt Csödéért Alapítvány

Adószám: 18961326-2-20

A
tanulóinak mûsorával

(képünkön) emlékezett a vá-
ros az 1848-as eseményekre a
Salla Mûvelõdési Központ-
ban. Ünnepi beszédet mon-

Zalalövõi Általános Is-
kola

Megemlékezés Zalalövõn

dott polgár-
mester.

Az ünnepély végén a Petõfi
emlékmûnél helyezték el a
résztvevõk a megemlékezés
virágait.

Vertetics László

Egyelõre nyitott kérdés,
hogy ki üzemelteti a

strandját, s to-
vábbra sincs aljegyzõje a Zala-
parti kisvárosnak.

A strandüzemeltetésre kiírt
pályázatra csupán egyetlen
ajánlat érkezett. Az eddigi üze-
meltetõ a korábbinál alacso-
nyabb összegû ajánlatot adott,
amit az önkormányzat ke-
vésnek tartott, ezért a kép-

zalalövõi
Borostyán-tó

viselõ-testület elhalasztotta a
döntést.

Az aljegyzõi állásra 10 pá-
lyázat futott be, de csak öt je-
lentkezõt hívtak be meghall-
gatásra (érvénytelen pályázat
és visszalépés miatt).

Két jelentkezõ közül lehe-
tett végül is dönteni, de egyi-
kük sem kapta meg a szük-
séges voksot, ezért új pályá-
zatot kell kiírni.

Se üzemeltetõ, se aljegyzõ

Egyelõre nincs üzemeltetõje a strandnak.
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Idén januárban a helyi ön-
kormányzat szervezésében szá-
mítógépes tanfolyam indult

. Az órákhoz a falu-
házban lévõ felszerelés adott
volt, az oktatást pedig

informatikusként dolgo-
zó önkormányzati képviselõ
vállalta fel. Az oktatásra tizen-

Zalacsében

Cséber
József

Számítógépes tanfolyam Zalacsében

öten jelentkeztek, a tanulni vá-
gyók két csoportra osztva,
szombat délutánonként jártak
az órákra.

– Azoknak próbáltunk ez-
zel az oktatással segíteni, akik
eddig idegenül mozogtak ezen
a területen. Általános felhasz-
nálói ismereteket vettünk, így

az operációs rendszerrel is-
merkedtünk és szövegszer-
kesztést, táblázatkezelést ta-
nultunk. Természetesen az in-
ternethasználat sem maradt ki,
ami egyre inkább a minden-
napok részévé válik. A tan-
folyammal a munkát és a ta-
nulást kívántuk segíteni – fog-
lalta össze Cséber József ok-
tató.

Az alkalmi diákok külön-
bözõ szintû tudással kezdték el
a képzést, viszont a cél egyér-
telmûen az volt, hogy minden-
ki a saját szintjén elõbbre lép-

jen, és a legtöbbet hozza ki
magából. A házi feladatot egy
idõ után már e-mailben kapták
a tanulók, így hét közben az in-
terneten kommunikáltak ta-
nárukkal.

– Gratulálok a csoportok-
nak, mert tagjaik nagyon lel-
kiismeretek és lelkesek voltak.
Az alkalmankénti két óra nyil-
ván nem elég egy-egy ismeret
elsajátítására, de otthon min-
denki szorgalmasan gyakorolt.
Jó hangulatban teltek az órák,
kialakult egy közösség, így szá-
momra egy foglalkozás olyan
gyorsan eltelt, hogy csak per-
ceknek tûnt – tette hozzá Csé-
ber József.

Pataki Balázs

A lelkes csapat oktatójukkal (középen).

Hagyárosbörönd Urunk színeváltozása

Bagodi Egyházköz-
ség

Farkas László

Németh és Társa

Pataki Balázs

római katolikus
temploma 1844-ben épült a korábbi, 1754-ben fából készült és
szalmával fedett 150 személyes kápolna helyén. Az épületen
utoljára 2000-ben történt részleges felújítás, és egy 2008-as ha-
tározat által az imaház mûemléki védelem alatt áll.

A hagyárosböröndi filia felújítására a
nyújtott be pályázatot még 2009. januárjában a Mezõgaz-

dasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz „vidéki örökség megõrzé-
se” címen, a templom részleges felújítására. 2010. júniusában a
beadványt nyertesként hirdették, és a hosszú engedélyeztetési
eljárás után most indulhatott el a felújítás.

– A tervek szerint a nyugati oldal elõtetõt kap és festése,
vakolata is megújul. A templom hajórészét újra járólapozzák,
továbbá az átvizesedett kórus- és toronytartó pillérek is fel-
újításra szorulnak. A forgalmas fõút melletti jelenlegi parkolás
elég veszélyes, így a projektben a templom udvarán parkolót
és örökzöld növényekkel díszített parkot alakítunk ki. A rész-
leges felújításban szerepel még a torony újrafestése, és egy he-
lyi vállalkozónak köszönhetõen díszes kovácsoltvas kerítést is
kap a terület – tájékoztatott plébános.

A munkákat a püspökség is támogatja, az egyházközség sa-
ját forrásával segíti, pályázattal pedig bruttó 9,9 millió forintot
nyertek a felújításra. A kivitelezési munkálatokra érkezett há-
rom árajánlat közül a zalaegerszegi vál-
lalkozás adta a legmegfelelõbbet, így õk március 26-án mun-
kához is láttak. A tervek szerint június végére már új fényében
ragyoghat a templom.

Megújul a templom Hagyárosböröndön

házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Notebook szervizpont!

Részletes termékismertetõk:
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

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

Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu-Siemens!

Notebook számítógépek
javítása!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!

Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól

VGA kártyával mindkét konfiguráció tetszõlegesen bõvíthetõ!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Asus G41 alaplap, Celeron Dual Core 2,6 GHz E3400 CPU,
2 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 250 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház

Asus P8H61 alaplap, Intel Corei3-2100 CPU, 4 GB 1333Mhz
DDR3 Ram, 320 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház,

58.600 Ft

88.000 Ft

Pl.:

ASUS K53TA-SX140D 15,6"/AMD Dual-Core A4-3300M 1,9GHz/
8GB/750GB/HD6650 1 GB VGA/DVD író

HP 635 A1E51EA 15,6"/AMD Dual-Core E-450
1,66GHz/4GB/320GB/DVD író notebook

124.990 Ft

notebook

99.900 Ft

ASUS Eee PC 1215B 12,1"/AMD Dual-Core E-450
1,66GHz/3GB/500GB/Win7/Fekete notebook

159.990 Ft

19 Ft/kép (min 100 db 10x13)
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Kávás Község Önkormány-
zata

dr. Szinku Mihály Zala
Megyei Népfõiskolai Egyesület

Vaski
Csaba

az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tisztelete je-
gyében rendhagyó népfõisko-
lai elõadásra invitálta a lakos-
ságot március 15-én, csütörtö-
kön délután. A jeles ünnepna-
pon , a

elnöke A hazafiság értelme-
zése napjainkban címmel tar-
tott elõadást, majd kötetlen be-
szélgetéssel folytatódott a sza-
badságharcról szóló megemlé-
kezés.

Az ünnepséget a Himnusz
és a Nemzeti dal foglalta ke-
retbe. A nap vendégét

alpolgármester köszön-
tötte. Az est programját rövid

A hazafiság napjainkban
Népfõiskolai elõadás a szabadságharc jegyében

Dr. Szinku Mihály elõadását tartja, mellette Vaski Csaba
alpolgármester.

mûsor vezette be, majd törté-
nelmi összefüggésekrõl szóló
visszapillantást hallhattak a
megjelent ünneplõk.

Dr. Szinku Mihály emléke-
zett azokra az idõkre, amikor
egyetemistaként ünnepeltek,
akkor, amikor még nem volt
veszélytelen a szabadságharc
megünneplése, hiszen az még
a felsõfokú intézményekbõl va-
ló eltávolítást is maga után
vonhatta volna. Mégis nagyon
sokan fontosnak tartották,

hogy megemlékezzenek a ma-
gyarság jeles ünnepérõl. Az
elõadó szólt a magyarságtudat,
a nemzet, a patriotizmus fon-
tosságáról. Élményeit sorolta a
nagyvilágból, ahol mindenütt
megtapasztalhatta, miként em-
lékeznek a magyarok a nem-
zeti ünnepünkre és hogyan õr-
zik világszerte a magyarság-
tudatot. A hallgatók számos
történelmi esemény – így a tö-

rök kori elnyomatás, a Habs-
burg uralom – tükrében te-
kinthettek a szabadság, a nem-
zeti függetlenség megõrzésé-
nek fontosságára. Az elõadás
legfontosabb elemeként ter-
mészetszerûleg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeit idézte fel az elõ-
adó az európai márciusi for-
radalmak tükrében.

Farsang Lajos

A zalalövõi
ki-

lencedik alkalommal hirdetett
versmondó versenyt a helyi és
környékbeli óvodásoknak. A
hagyománynak megfelelõen a
téma idén is a tavaszi évszak
volt. A felhívásra 27 óvodás
jelentkezett a

és
óvodákból.

A rendezvényt a zsûri elnö-
ke, az Õrség mesemondója,

nyitotta
meg. A zsûriben helyet foglalt

, a zalalövõi ál-
talános iskola igazgatóhelyet-
tese és magyar szakos pedagó-
gusa és

, a mûvelõdési központ
mûvelõdésszervezõje.

A kis versmondók jól felké-
szülten, bátran, kedvesen ad-
ták elõ szavalataikat. A zsûri-

„Salla” Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár

bagodi, hegyhát-
szentjakabi, zalacsébi zala-
lövõi

Németh Istvánné

Radics Rozália

Bischofné Hesinger
Katalin

Óvodások versmondó délelõttje

A helyezettek…

nek nehéz dolga volt, hiszen
minden szereplõt gyõztesnek
jelöltek volna. Hosszú tanako-
dás után az alábbi eredményt
hirdették ki: elsõ helyezést ért
el (Bagod), máso-
dik lett (Zala-
lövõ), a harmadik

(Zalalövõ). Különdíjban
részesült három kisgyerek:

(Bagod),
(Zalacséb) és

(Zalalövõ). A helyezetteket
oklevéllel és értékes könyvju-
talommal jutalmazták, továbbá
minden résztvevõ emléklapot
és kifestõt kapott.

Köszönjük az óvónõknek
és a szülõknek, hogy felkészí-
tették a gyerekeket a ver-
senyre.

E nemes hagyományt jövõ-
re is szeretnénk folytatni.

Vass Csanád
Torontáli Milán

Fekete Jáz-
min

Tóth Marcell Gyalog
Sára Lukács An-
na

K.M.

Káváson

Szabó Imrénét
Fekete László

Takács Ár-
pádné

családias kis ün-
nepségen köszöntötte március
26-án a 95. szü-
letésnapján , a fa-
lu polgármestere és

körjegyzõ.
A képviselõ-testület jókí-

vánságait Fekete László virág-

Születésnapi köszöntõ
csokor kíséretében tolmácsol-
ta az ünnepelt Vilma néninek,
majd Takács Árpádné kör-
jegyzõ kormány-
fõ megbízásából emléklapot
adott át és további jó egész-
séget kívánt a település szép-
korú lakójának.

Orbán Viktor

Takács Árpádné, Fekete László, Szabó Imréné Vilma néni és
az ünneplõ család.
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2012. március 30-án Kör-
nyezetvédelem Magyarorszá-
gon és az Európai Unióban
témában játékos foglalkozás-
sorozatra került sor a

. A
foglalkozásokat
az elsõ, gyermekeknek szóló
környezettudatos magatartásra
nevelõ könyv írója vezette.
Délután két általános iskolás
csoport ismerkedett a Nagyon
zöld könyvvel, a Földön mû-

„Salla”
Mûvelõdési Központban

Gévai Csilla,

Nagyon zöld foglalkozások

ködõ kölcsönhatásokkal, a vi-
lág mûködésével, illetve azok-
kal a problémákkal, amelyek a
gyerekek számára is személyes
üggyé teszik a környezetvédel-
met. Az órák második felében
„Védd a klímát” címmel pla-
kátokat készítettek a részt-
vevõk.

A rendezvény Magyaror-
szág Külügyminisztériumának
támogatásával valósult meg.

K.M.

2012. március 9-én ünnepel-
te tizedik évfordulóját az

. A rendezvény
kísérõprogramja volt az „Õrség
ízei” elnevezésû gasztronómiai
bemutató, melyen a

is képviseltette magát.

Õrsé-
gi Nemzeti Park

Kerecsen
Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület

10 éves az Õrségi Nemzeti Park
Az egyesület asztalához

érkezõk
nagyszerû tárogató játéka mel-
lett megkóstolhatták a csülkös
baboskáposztát. A tagok által
készített finomságot a köztár-
sasági elnök is ízletesnek ta-
lálta (képünkön).

Vesztergám Miklós

A a 2012-
2013-as nevelési és oktatási évre, beiratkozással egybekötött
nyílt napot tart leendõ óvodások és szüleik számára

Óvodai felvételre jelentkezhet minden gyermek, aki 2013.
május 31.-ig a harmadik életévét betölti.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata és az oltási könyve, TAJ
kártyája.

A délelõttök során lehetõség nyílik:
•Megismerkedni a leendõ óvónénikkel, dadus nénikkel
•Óvodai élettel
•Az óvoda épületével, a csoportszobával, játékokkal

Minden érdeklõdõt – leendõ óvodást, szüleiket –
szeretettel várunk!

Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda

2012.
április 12.-én és 13.-án 9-12 óráig.

Oviba hívogató

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a

mûködõ számlájára befolyt
összeg 258.275 Ft, melyet ezúton is köszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák ala-
pítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai bútor-
zat 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:

a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Zalalövõi Általános Isko-
lában Bitbúvár Alapítvány

Gyarmati Antal,

Felhívás!

Érdeklõdni: 30/478-6485

120-140 kg-os minõségi elõjegyezhetõk!hússertések

Élve:
Hasítva: -os

áron.

420 Ft/kg
570 Ft/kg

Zalaszentiván

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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A társasági adóban rejlõ le-
hetõséget a négy látványsport-
ágban, közte a labdarúgásban
az alacsonyabb osztályban sze-
replõ csapatok is igénybe ve-
hették, melybõl pályafelújítást,
karbantartást is végezhettek.

– Sajnos a 2011-es évi társa-
sági adó megszerzésére nem

Pályafelújítás önerõbõl Zalaháshágyon

Igyekeznek a szurkolók kedvében járni Zalaháshágyon.

pályáztunk – mondta
, a SE el-

nöke. Az önkormányzat vi-
szont segítségünkre sietett, így
bizonyos karbantartást, csino-
sítást végezhetünk a labdarú-
gócsapat pályáján. Elsõként a
játéktér kap egy tõzeg keze-
lést, ezáltal jobb lesz a pálya ta-

Farkas

János Zalaháshágyi

laja, aminek minden bizonnyal
a játékosok örülnek a leg-
jobban. A szurkolók kedvében
is igyekszünk járni: több ülõ-
padot helyezünk ki a nézõtér-
re, hogy kényelmesebben néz-
hessék a csapat mérkõzéseit. A
pályát övezõ korlátot is lefes-
sük, mivel arra is ráfér a kar-
bantartás. A pályánk, eddig is
jó állapotban volt, a felújítás
után még jobb lesz, és büszkék
lehetünk a létesítményünkre.

Zalaháshágy együttese a Za-
la megyei labdarúgó bajnok-
ság harmadosztályának Északi-
csoportjában szerepel. A hás-
hágyiak az élcsoportban ta-
nyáznak, a 17. forduló után a 4.
helyen álltak. Kacérkodnak a
másodosztállyal.

– Korai errõl beszélni, a le-
maradásunk nem nagy az éllo-
vastól, de az idei bajnokságban
nem valószínû, hogy odaérünk
az elsõ helyre – mondta az elnök.

Zalalövõ

Farkas

Zsolt

Csiszár Albert Kó-

kai Miklós

Cseke Mihályt Kertész

Zsoltot

Horváth Zsolt

Schulcz Gábor Hor-

váth Zsombor

város elsõ sakk-
bajnokságának a helyi általá-
nos iskola adott otthont, ahol
41 játékos mérte össze az ere-
jét. Végeredményben papírfor-
ma eredmény született,

minden partiját meg-
nyerve végzett az élen. Mögöt-
te a Zalakaroson „légióskodó”
csutisok, és

végeztek a képze-
letbeli dobogó második és har-
madik fokán, akik egyelõre áll-
ni tudták a fiatalok rohamát.
Közülük két nevet említenénk
meg, és

, akik nem lettek ugyan
díjasok, de végig az élmezõny-
ben küzdöttek. Õk az utolsó
fordulóban az éllovasoktól el-
szenvedett vereség miatt csúsz-
tak vissza a tabellán.

Zalalövõ elsõ városbajnoki
címével büsz-
kélkedhet, mögötte az ifjúsági
korú és

végeztek holt-
versenyben. Hatalmas küzde-
lem zajlott a legjobb apuka cí-

Sakkbajnokság Zalalövõn

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték.

mért, amit végül
szerzett meg.

Az eredményhirdetésen a
díjakat alpolgár-
mester adta át, aki maga is
részvevõje volt a versenynek.

Köszönet a verseny ötlet-
gazdájának, ,
valamint a

tulajdonosainak, akik a dí-
jakhoz szükséges támogatást
biztosították.

A díjazottak:
Fõverseny: 1. Farkas Zsolt

7, 2. Csiszár Albert 6, 3. Kókai
Miklós 5 pont.

Zalalövõ bajnoksága: 1.
Horváth Zsolt 4, 2. Schulcz Gá-
bor 3, 3. Horváth Zsombor 3.
18 év alattiak: 1. Németh Cip-
rián 5. 14 év alattiak: 1. Cseke
Tibor 5, 2. Szabó Gergõ 5, 3.
Balogh Márton 5. 10 év alat-
tiak: 1. Györe János 4, 2. Hor-
váth Bence 4, 3. Szita Péter 3,5.
Nõi különdíj: 1. Németh Imola
3,5, 2. Babainé Kardos Adrien
3, 3. Györe Boglárka 3. Apu-
kák versenye: Szabó Sándor 4,5.

Szabó Sán-

dor

Hercegh Imre

Györe Jánosnak

Gép és Ferrotech

Kft.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Hozzávalók:

Elkészítés:

2 db csirke-
mell filé, 1 kávéskanál Knorr
aranysárga tyúkhúsleves íze-
sítõ, 1 fej vöröshagyma, 1 na-
gyobb padlizsán szeletekre
vágva, 1/2 dl olaj, õrölt sze-
recsendió.

A csirkemelle-
ket keresztben ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, majd félbe-
hajtva nyársra húzzuk. Egy
keverõtálban összekeverjük a
Knorr tyúkhúsleves ízesítõt,
az olajat, a reszelt vöröshagy-
mát és a szerecsendiót. Sütés
elõtt megkenjük a húst a
páclével, majd forró serpe-
nyõben hirtelen mindkét ol-
dalát megsütjük. Közben a

padlizsánt felszeleteljük, be-
sózzuk és egy darabig állni
hagyjuk. Utána alaposan le-
csepegtetjük és szintén meg-
sütjük. A nyársakat a padli-
zsánnal körítve tálaljuk. Az
ételt szabadban is készít-
hetjük grillezve vagy roston
sütve.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Aranyérmek
csirkemellbõl

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, KGFB, CASCO, Utasbiztosítás, sportbiztosítás
Élet,- és balesetbiztosítások, munkanélküliség biztosítás, nyugdíj elõtakarékosság
Vállalkozói vagyon, és felelõsségbiztosítás, Ipari biztosítások, Társasház biztosítás

Mezõgazdasági és õstermelõi biztosítások
Biztosítását weboldalunkon online is megkötheti!

Kárfelvétel helyben, nem nálunk kötött biztosításra is!
Hitelközvetítés: személyi kölcsönök, építési,- vásárlási és szabad felhasználású hitelek,

gépjármûhitelek, bankkártya terminálok, vállalkozói hitelek
Ingatlan értékbecslés, lakástakarék pénztári szerzõdések

Pénzvisszatérítés biztosításai díjából - Lyoness kártyára - már meglevõ, nem nálunk kötött
szerzõdésekre is! A kártya nálunk igényelhetõ.

Részletek: www.h-kontakt.hu/biztositások

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Horváth József
8996 Zalacséb, Kossuth u. 18.
Tel / fax: 06-92-371-371
Mobil: 06-30-9373-789
e-mail: horvath.jozsef@h-kontakt.hu
web: www.h-kontakt.hu
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Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD
(2 nap szabadság)

EGER-AGGTELEK-BETLÉR-KASSA-
MISKOLCTAPOLCA-HOLLÓKÕ

DOLOMITOK hegycsúcsai és DÉL-TIROL
gyöngyszemei

LOMBARDIA: Verona-Bergamo-Lago Maggiore-
Milánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)

BAJOR KASTÉLYOK: Chiemsee-Innsbruck-
Linderhof-Neuschwanstein.

Barangolás ERDÉLYBEN (félpanzió)

ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL GYÖNGYSZEMEI
(félpanzió)

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)

GÖRÖG KÖRUTAZÁS: az európai kultúra bölcsõje
tengerparti pihenéssel

SVÁJC, a hegységek által körülölelt ékszerdoboz és a
Fekete-erdõ varázsa

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

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Ápr. 26-Máj. 1. 91.900,- Ft/fõ

Máj. 18-20. 32.500,- Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,- Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,- Ft/fõ

Máj. 26-29. 61.900,- Ft/fõ

Jún. 5-10. 68.900,- Ft/fõ

Jún. 6-10. 62.900,- Ft/fõ

Jún. 13-17. 74.500,- Ft/fõ

Júl. 1-9. 135.500,- Ft/fõ

Júl. 23-29. 129.900,- Ft/fõ

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


