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Nincs alapja a híresztelésnek!
Az alaptalan pletykával ölni
is lehet, mint köztudott. Esetünkben nem ekkora a baj, ám
jókora kalamajkát kavartak azok,
akik Salomváron álhíreket terjesztettek. A faluban különbözõ
hírek kaptak szárnyra az iskola
átalakítással, illetve iskolabezárással kapcsolatban. Már-már pánikhangulat alakult ki mind a
szülõk, mind az iskolában dolgozó pedagógusok körében.
Jellemzõen, Csáky István, az
egyik képviselõ meglepetten
hallotta a „hírt” egyik szülõtõl –
holott nyilvánvalóan épp a képviselõ-testület hozhatna ilyen irányú döntést… Ám az intézményt
fenntartó önkormányzatoknak –
Zalacséb és Salomvár képviselõ-

testületének – a gondolataiban
sem fordult meg effajta elképzelés! Errõl Árvay Sándor Salomvár, valamint Pecsics Zoltán, Zalacséb polgármestere, valamint
több képviselõ tett tanúságot.
A szülõk félelme az álhírek
hallatán odáig emelkedett, hogy
az iskola vezetõsége és a két
önkormányzat nyilvános fórumot hívott össze a kérdés tisztázására. Az iskolában április 3-án,
kedden nagy érdeklõdés mellett
megtartott gyûlésen Gergely
Andrásné igazgató üdvözölte a
megjelenteket, majd ismertette,
hogy a szülõi munkaközösség
tagjai azzal a kéréssel keresték
meg az elõzõ napokban, hogy
indokolt lenne közös fórumon
tisztázni a felmerült kérdéseket.
Az igazgatónõ ismertette, hogy
sem a közoktatás központi átszervezése következményeként,
sem a fenntartó önkormányzatok szándékai közt nem szerepel
a salomvári iskola megszüntetése.
– Mindaddig, amíg nincsenek pontos irányelvek a központi oktatáspolitikától, addig a mi
feladatunk az, hogy ugyanazt a
minõségi munkát végezzük,
amit eddig letettünk az asztalra
– hangsúlyozta az igazgatónõ.
Tájékoztató szavaiban arra hívta
fel a megjelent szülõk figyelmét,
hogy bármilyen, az intézmény
életét alapvetõen meghatározó
információt, hírt csakis akkor tekintsék hitelesnek, ha az közvetlenül az érintettek – jelesül a
szülõk – számára szervezett hivatalos fórumon, illetõleg hivatalos jogosultsággal rendelkezõ,
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További kedvezmények

„Én már nem hiszem el!” – szólt Herczegné Szökrönyös Júlia
szülõ az alaptalan pletyákról. Mögötte Csáky István képviselõ,
Pecsics Zoltán és Árvay Sándor polgármesterek és Gergely
Andrásné igazgató.
az intézményt vagy az önkormányzatokat képviselõ felelõs
személytõl hangzik el. Utalt rá,
hogy az intézmény várható állami kézbe vétele után is minden bizonnyal mûködni fog, hiszen az államnak is az a célja,
hogy megtartson minden jól
mûködõ intézményt. Végezetül
azt kérte a szülõktõl, hogy ne
hagyják magukat elbizonytalanítani és a tanév hátralevõ részében
abban erõsítsék a gyermekeiket,
hogy a feladataikat maximális
színvonalon teljesítsék, nyáron

pedig készüljenek a következõ
tanévre. A buszmegálló, a fodrász, a bolt pedig legyen a receptcsere helye, s ne az iskolával
kapcsolatos kérdések megvitatásának a színtere.
Az igazgatónõ ismertette Vigh
László parlamenti képviselõ
látogatását is, amelyre néhány
nappal a fórumot megelõzõen
került sor. A képviselõ nagy érdeklõdést tanúsított a Salomváron folytatott munka iránt. Elismerõen nyilatkozott az iskola
(Folytatás a 2. oldalon)
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A polgárõrök „kibökik”, aki nem illik a képbe

Folyik a zalaszentgyörgyi polgárõr értekezlet. Szemben, balról:
Horváth László elnök, Németh Tibor alezredes, Kovács Dezsõ
polgármester.
Nem túlzás azt állítani, hogy
Zala megye polgárõrségének meghatározó személyisége a zalaszentgyörgyi Horváth László.
Hosszú ideje vigyázza társaival a
közbiztonságot és a rendet. Tizenhét éve alapították a csoportot, amelyet azóta is õ vezet. Az
egykori alapítók közül a hagyárosböröndi Miszori István már
nem lehet köztük, a zalaháshágyi
Németh Károly viszont az ottani
csoportot vezeti és egyben õ
tölti be a regionális elnöki tisztséget. A zalaszentgyörgyi egyesület a múlt hónapban tartotta
meg aktuális évadzáró közgyûlését, amelynek kapcsán Horváth Lászlóval beszélgettünk.
Elõkerülnek az oklevelek, amelyekbõl minden évre jut néhány,
a zalaszentgyörgyi polgárõröknek és Horváth László személyének szóló egyaránt. A jó munkájukról emléklapok sora tanúskodik, amelyeket a rendõrség, a
regionális és a Zala Megyei Pol-

gárõr Szövetség és Zalaszentgyörgy önkormányzata, illetõleg
polgármestere
adományozott.
Köztük több jeles elismerés,
például a zalaegerszegi városi
rendõrkapitányság 2009-ben kelt
oklevele. Legértékesebb közülük
mégis az a 2004-ben datált
oklevél, amely arról tanúskodik,
hogy dr. Túrós András, a Polgárõrség Országos Szövetsége a
Polgárõr Érdemkereszt ezüst fokozatával tüntette ki Horváth
Lászlót. Az aktív közéleti szerepet felvállaló zalaszentgyörgyi
férfiú feladatai az utóbbi idõben
kissé meg is szaporodtak, hiszen
fél év óta a regionális elnökhelyettesi tisztséget is õ tölti be.
Az évzáró polgárõr értekezletet március 30-án pénteken –
épp az elõzõ lapzárta idején
tartották meg a kultúrházban. A
rendezvényt Kovács Dezsõ polgármester, Németh Károly, a
polgárõrség regionális elnöke és
Németh Tibor alezredes, a te-

rületileg illetékes zalalövõi rendõrõrs parancsnoka is megtisztelte jelenlétével. Az összegyûlt
polgárõrök megismerhették a
tavalyi évrõl szóló pénzügyi és
szakmai beszámolót, valamint az
idei terveket, amelyeket maradéktalanul elfogadott a közgyûlés. A közgyûlés módosította az egyesület alapszabályát,
az országosan megkövetelt
egységesség felé vezetõ úton a
„polgárõr” szó itt is bekerült a
szerzetet nevébe, amely „Vagyonvédelmi és Bûnmegelõzési
Egyesület”-rõl „Zalaszentgyörgyért Polgárõr Egyesület”-re változott.
A közgyûlésen Kovács Dezsõ
polgármester méltatta a település polgárõreinek fáradozásait és
köszönetet mondott nekik a munkájukért. Németh Tibor alezredes, valamint Németh Károly regionális elnök is elégedettséggel
szólt a csoport mûködésérõl, s
hasznos információkat osztott
meg a hallgatókkal.
– Hogyan alakult a csoport
létszáma és korösszetétele? –
kérdeztük Horváth Lászlót – a
közgyûlést követõen.
– Jelenleg huszonkilenc fõs
egyesülettel dolgozunk. A csoport zömét elsõsorban a 35-40
éves középkorosztály alkotja, de
nyugdíjasok és kisebb számban
fiatalok is vannak köztünk. Meghatározó arányban aktívak a tagjaink, számíthatunk rájuk. A rendszeres járõrözés mellett a községi rendezvényeken is mindig teljesítjük a feladatainkat. A bálok,
lakodalmak, temetések idején
ügyelünk a rendre, figyelünk a
parkoló autók biztonságára. Elmondhatom, hogy ilyenkor sosem következett be rendkívüli
esemény! A nyolc nyugdíjasunk
nappali figyelõszolgálatot lát el,
szemmel tartják az utcákat, temetõt, a kereskedelmi egysé-
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geket, s azonnal felfigyelnek az
idegenre, azonnal „kibökik” azt,
aki nem illik a képbe. A fiatalabbak pedig rendszeresen éjjelente is járõröznek, természetesen változó idõpontban.
– Milyen forrásokból biztosítják a szervezet mûködését?
– Az önkormányzat évi 30
ezer forint támogatást biztosít a
csoport mûködésére és magánszemély is fontosnak tartja, hogy
a szervezetet nem túl magas, de
mindenképpen akkora összeggel szponzorálja, amelynek nagyon is hasznát vesszük. Ezen
felül pályázati források biztosítják a mûködésünk feltételeit
és az eszközeink beszerzését.
Nagy dolognak tartom, hogy
minden pályázatunkat megnyertünk! A folyósított támogatási
összeget – összesen mintegy
350 ezer forintot – ruházatra,
irodaszerre és egyéb szükséges
dolgokra költöttük. Különösen a
29 garnitúra a „háromévszakos” lecipzárazható ujjú, kivehetõ bélésû formaruha jelent nagyon
sokat a járõrözés során. Mindenki láthatósági mellényel, egyensapkával is rendelkezik. A Magyar Posta is segítette a munkánkat, annak elismerése jeléül,
hogy a kritikus napokon biztonsági kíséretet adunk a postás
mellé. Tavaly a limlom-akcióhoz
kapcsolódóan megszerveztem,
hogy a polgárõrök összegyûjtsék
a vashulladékot, amely tekintélyes összeget, mintegy kétszázezer forintot hozott. Ebbõl egy
pár kézi rádiót, a járõrautó tetejére „POLGÁRÕRSÉG” feliratú
fényhidat, irodaszereket és jelzõtárcsát vásároltunk. Elmondhatom, hogy ilyen sikeres évet
elõzõleg még nem zártam, mint
amilyen a tavalyi volt! – számolt be a gazdasági háttérrõl
az elnök.
A várakozások szerint minden bizonnyal az idei év is hasonlóan eredményes lesz Zalaszentgyörgyön a polgárõrség
életében.
(Farsang)

Nincs alapja a híresztelésnek!
(Folytatás az 1. oldalról)
eredményeirõl, és az általa látottak alapján mindjárt az elsõ szavaiban kijelentette, hogy ahol
ilyen a rend, tisztaság, már az
elõre vetíti, hogy itt magas színvonalú munka folyik.
Árvay Sándor, Salomvár polgármestere az elhangzottakhoz
hozzáfûzte: egyértelmû mindenki elõtt, hogy a kialakult bizonytalanságot semmiféle konkrétum nem támasztja alá. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben
hosszú távú garanciát sem lehet
vállalni, mivel a várható kormányzati döntések következtében ezek a kérdések a késõbbiekben nem az önkormányzat
hatáskörébe tartoznak. A rövidtávú, belátható jövõben azonban
az önkormányzat mindent megtesz az intézmény mûködéséért.

– Az önkormányzat finanszírozási gondokkal küzd, s az idei
év kifejezetten kegyetlen. Köztudott, hogy Salomvárnak mintegy 30 millió forintos adóssága
van, amelyet rendezni kell, ám
ez sem befolyásolhatja az intézmény biztonságos mûködését! – jelentette ki Árvay Sándor
polgármester.
Pecsics Zoltán, Zalacséb polgármestere tartalmában azonosan nyilatkozott, azaz álláspontja
szerint senkinek sem érdeke,
sem szándéka az iskolát bezárni.
Hozzáfûzte: Vigh László parlamenti képviselõ ígéretet tett rá,
hogy ki fog állni a települési kisiskolákért. Szintén megerõsítette, hogy a bármilyen változás felmerül az iskolával kapcsolatban,
a képviselõ-testület idejében a
lakosság tudomására hozza.

A szülõkhöz Csáky István salomvári képviselõ is megnyugtatólag szólt. Beszámolt arról az
összefogásról, amelynek eredményeként az önkormányzat és
a jószándékú adományozók közös szándékával egyre szépül az
iskola, most pedig a sportpálya
rendbehozása folyik.
A fórum további részében
több szülõ is bizakodásának és
az iskola mûködésével kapcsolatos pozitív tapasztalatainak adott
hangot. Egyik anyuka, a zalalövõi Herczegné Szökrönyös Júlia
határozottan kijelentette:
– Elsõ osztályos korában hoztam ide a nagyobbik lányomat.
Azóta minden évben hallottam
az ideihez hasonló szóbeszédet,
hogy meg fog szûnni az iskola…
Most ballag a gyermekem, s ezt
én már nem hiszem el! – je-

lentette ki élénk derültség közepette.
Ahogy a fórumon is elhangzott, az iskolával kapcsolatos
pletyka az utóbbi években többször is lábra kapott. Ám arra,
hogy ki(k)tõl és milyen célzattal
indult ki a kóbor szóbeszéd, arra
ezúttal sem derült fény. Ámbár
elhangzott egy név, hogy ki állhat a híresztelés hátterében, a késõbbiekben ez nem nyert bizonyítást. Elgondolkoztató a jelenség, s ahol ilyen esetek elõfordulnak, ott magának a közösségnek kell a végére járnia és
megszabadulni azoktól, akik indokolatlan feszültségkeltõ, hiteltelen magatartásukkal rászolgálnak, hogy a közösség képletesen
vagy épp valóságosan kivesse
õket magából.
Farsang Lajos

2012. április
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Ismét volt majális Zalalövõn
Idén Zalalövõn, a Borostyán-tónál újra majálisra hívták a zalalövõieket és a környékbelieket, mégpedig példamutató összefogással a helyi
civil szervezetek. Céljuk ezúttal is a hagyományõrzés, a hagyományteremtés.

Április 30-án májusfa állítással kezdõdött a program.
Kora reggel megélénkült a tópart, hiszen az ízorgiára 12
csoport nevezett a legkülönfélébb finomságokkal, amelyeket a kilátogatók is megkóstolhattak.

Nehogy kimaradjon valami a bográcsból! A Petõfi és a Csány
utcai csoport készül a fõzéshez.
Délelõtt kezdetét vette a
Majális Kupa strandfoci torna,
délután kettõ órától pedig
kézmûves foglalkozások, vízi
sportolási lehetõség: vízi bicikli, csónak, íjászat, célba dobó
verseny horgászbottal, légpuska lövészet, aszfaltrajzverseny,
zumba és modellezõ bemutató
várta az érdeklõdõket. Este tábortûz zárta a programot.
Az egyesületek vezetõi nevében ezúttal is köszönöm

A helyi tûzoltók és Kámán László munkagépe segítségével
állították fel a májusfát.

Okleveles kávási borászok

Fotó: Farsang Lajos
A kávási kulcsos házban a helyi termék fórumot követõen vehették át a március 02-i borverseny okleveleit a helyi borászok.
Képünkön a díjazottak egy csoportja Fekete László polgármesterrel.

mindazon személyeknek a
segítségét – legfõképp az
egyesületek aktív tagjainak –,
akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Bízunk benne, hogy a
jelenlévõk jól érezték magukat és jövõre még többen
fognak kilátogatni a civil
majálisra.
Németh Csaba,
a Zalalövõ és Csöde
Polgárõr Egyesület elnöke
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Hûség a szolgálatban CAC-kiállítás és tenyészszemle

Már több éves hagyomány,
hogy az Örömzene Kórus a
szentgyörgyi ovisokkal közösen készül a március 15.-i ünnepségre. Az apróságok szavalatait énekünkkel, hangszeres
muzsikával egészítjük ki, így
hozva a mai fiatalok számára is
közel a szabadságharc üzenetét.
Az a gyermek, aki saját falujában kiskorától alkotó részese
az ünnepeknek, reményeink
szerint felnõttként is fontosnak tartja majd a történelmi
hagyományok ápolását.
A magyarság dicsõséges
emléknapjával párhuzamosan
a kereszténység legnagyobb
ünnepére, a húsvétra is készültünk. Húsvét vasárnapra a
sequentia magyar változatát, a
feltámadási színjátékot tanultuk meg. A gregorián dallamú,
de magyar nyelvû misztériumjáték a magyar liturgia õsi eleme, amit húsvét reggelén szoktak elõadni. Kenetvivõ asszonyok közelednek a sírhoz, akiket angyalok fogadnak. Az aszszonyok a tanítványokhoz szaladnak a feltámadás hírére, csak
Mária Magdolna marad a sírnál
az Urat keresve. Krisztus megszemélyesítõje megszólítja, majd
az apostolokhoz küldi õt üzenetével. Az egész világ átveszi
az öröméneket: Krisztus feltámada mind õ nagy kínjából!
Húsvét hétfõre a Magyar
Cantuale egyházi karénekeskönyv egyik szép miseénekét
újítottuk fel, s egy közös fotó
erejéig megemlékeztünk a 25.
igeliturgia-szolgálatunkról. 2011
márciusától minden 2. vasárnap igeliturgia van a zalaszentgyörgyi templomban, melyen dr. Bodorkós Imre lelkipásztori kisegítõ munkáját
segítjük énekünkkel. Megszólaltatjuk a mise állandó részeit,
énekelünk az olvasmány, a
lecke felolvasása után és az 5
litánia-rész között. Örömmel
tölt el bennünket, hogy hûséges szolgálatunkkal mi is hozzájárulunk a vasárnapi szertartásokhoz (képünkön).

Május hónap újabb kihívások elé állítja a kórust.
Készülünk a tornyiszentmiklósi minõsítõ hangversenyre. Egy éve itt arany minõsítést szerzett az énekkar.
2012. május 23.-án, szerdán
tartjuk a II. Örömzene Fesztivált a Zala Megyei Pedagógiai Intézettel közös szervezésben.
A zalaszentgyörgyi templomba várjuk megyénk egyházi
énekléssel foglalkozó Scoláit,
általános és középiskolás korú
fiatalokat.
Felemelõ, csodálatos élmény
volt hallgatni tavaly, s reméljük
így lesz 2012-ben is.
-s-

A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének Nagylengyeli
Szervezete 2012. június
30-án (szombaton) nemzeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét
rendez Zalaegerszegen
a Gébárti Szabadidõközpontban. A korábbi
színvonalas nemzeti kiállítás miatt a szervezet
újra megkapta a lehetõséget, melyet közös rendezvényként a szlovéniai lendvai kennellel
együttmûködve tart.
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási Kft.
a kutyakiállítás megtartására a területet rendelkezésre bocsátja. Orbán Sándor, a szervezet
elnöke elmondta, hogy
nagy az érdeklõdés a
közös kiállítás iránt, nemcsak határon belül, hanem a környezõ országokból is érkeznek nevezések. A kutyabírálatok reggel 9.30-kor kezdõdnek, melyet a délutáni Best in Show programmal zárnak. A programban fiatal felvezetõk versenye, tenyészpár verseny, tenyészcsoport
verseny, baby BIS, kölyök BIS,
junior BIS és felnõtt BIS címek
is kiosztásra kerülnek.
A kiállítással egyidejûleg
tartandó tenyészszemlén 24
fajta klub által gondozott 240

fajta kutya vonulhat fel. A szervezet vezetõsége mindenkit
szeretettel vár, mind kiállítóként, mind vendégként.
Információ:
92/314-954, 30/2603988,
csacsligeti@t-online.hu.

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek
A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. április 2. és május 15. között adhatók be a mezõgazdasági termelõket érintõ területalapú támogatások elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok – idõpont egyeztetést
követõen – a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:
körzeti iroda

falugazdász

telefonszám

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Deákné Vas Szilvia
Kötél Lajosné
Szabó Gyula

06/70/436-5315
06/70/436-5317
06/30/434-6837

Páternoszter Anna
Palkóné Hosszú Katalin
Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula
Balogh István

06/70/417-4343
06/30/663-5420
06/70/436-5322
06/30/434-6837
06/30/530-4746

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

06/30/335-4561
06/70/436-5354

Szabó Lilla
Pusztainé Fodor Ágnes
Nagy Ferenc
Ujj Aurél

06/70/436-5329
06/30/663-5419
06/30/480-2199
06/70/436-5273

Keresztes János

06/30/356-2147

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00
Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00
Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00
Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00
Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

2012. április
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A gazdálkodó zalaboldogfai önkormányzat
- A mindenkori és a jelenlegi önkormányzati vezetés és
képviselõ-testületének legfõbb
célkitûzése, hogy az ésszerû,
takarékos gazdálkodás mellett
olyan beruházásokat hajtson
végre, ami idõvel megtérül.
Ezért került sor a falut Zalaegerszeggel összekötõ út elkészítésére, 24 teljes közmûvel
ellátott házhely kialakítására,
közel 5 hektáros sportcentrum létrehozására, a faluközpont rehabilitációjára, a mûemlékek folyamatos felújítására, és minden olyan fejlesztésre, amivel a községünket vonzóvá tudjuk tenni, a helyi polgároknak, a látogatóknak, s a
faluban letelepülni szándékozóknak – fogalmazott Luter Péter, Zalaboldogfa polgármestere.
– Mi valósult meg mindebbõl?
– Az összekötõ út által
megszûnt a zsáktelepülés jelleg, közelebb kerültünk a megyeszékhelyhez. A város közelsége, de a csendes, nyugodt fa-

lusi élet egyre több letelepülõt
vonzott a községbe. A házhelyek kialakításával lehetõség
nyílt a helyiek és a más tájról
érkezõk építkezésére. A sportcentrum kialakításával, a futballcsapat megalakulásával a
boldogfai fiatalok helyben
megtalálták a sportolási lehetõséget, maradtak a falujukban
és segítik a jól mûködõ közösségeket. A struktúraváltásoknak köszönhetõen megállt az
elvándorlás, sõt folyamatosan
növekszik a település lélekszáma. A tiszta, barátságos falukép kialakításával nem csak a
látogatóknak akarunk megfelelni, hanem az itt élõknek is
jó példát szeretnénk mutatni,
hogy a rendezett környezetben még a nehéz idõszakban
is elviselhetõbb az élet.
– Hogy érinti a falut a
gazdasági válság?
– Sajnos a gazdasági válság
és a mindenkori kormányok
megszorító intézkedései miatt
az önkormányzatok is nehéz

Ringató Zalalövõn

Az eladásig sem hagyják parlagon.
helyzetbe kerültek, ezért a fejlesztések leálltak, de a jó gazdálkodó szemléletnek köszönhetõen a Zalaboldogfai Önkormányzat anyagi helyzete
stabil, a mûködése biztosított.
Az építési telkekbõl eddig 13
lett értékesítve, sajnos az említett okok és a bankok magas
kamatú hitelei miatt leállt az
ingatlanvásárlás és az építési
kedv. Ezért az önkormányzat
képviselõ-testülete gazdasági
és takarékossági megfontolásból úgy döntött, hogy a még el
nem adott 1,1 hektár építési
területet felszántja és kukoricával beveti. Az ötletnek több
hasznos következménye is van.

Az egyik az, hogy az eddig parlagon lévõ házhelyeket folyamatosan karban kellett tartani,
gaztalanítani, füvet nyírni, ami
sok munkát és pénzt igényelt,
ez éves szinten (benzin) 50-60
ezer forint kiadást jelentett. A
területhasznosítással nem csak
megtakarítjuk a karbantartási
költséget, hanem a termés bevételét fejlesztésekre tudjuk
fordítani. A föld megmunkálását és bevetését a helyi gazdák segítségével végezzük el,
ami komoly segítség a költségek szempontjából is. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik az önzetlen segítségüket!

Építési telkek Zalaboldogfán
Nagy kedvezményekkel vásárolhatók teljes közmûvel ellátott építési területek. Érdeklõdni a Zalaboldogfai Önkormányzatnál lehet. Tel.: 92/460-009, 560-080.

Felhívás!

„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”
Április 19-én 11 órától
Hochrein Judit tartott Ringató
foglalkozást a zalalövõi „Salla”
Mûvelõdési Központban. A
szõnyegen körbeülve közös
énekléssel és mondókázással
vette kezdetét a félórás játék,

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

majd elõkerült a furulya és a
triangulum is. A kisebbek és
nagyobbak egyaránt örömmel
fogadták a kodályi elveket
követõ ölbeli játékokat. A
foglalkozás végén bemutatásra
került Gállné Gróh Ilona
Ringató címû gyûjteménye,
amelynek
segítségével
az
anyukák otthon is követhetik a
Ringató mottóját: „Vedd ölbe,
ringasd, énekelj!”
A rendezvény a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával
valósult meg.

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, amelyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben 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:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke
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Zalaháshágyon õrzik a jó közbiztonságot
Beszámoló és tisztújítás a polgárõr értekezleten

Németh Károly elnök köszöntötte a falu legidõsebb polgárõrét,
Simon Vendelt (balról).
Március 31-én Zalaháshágy faluházában értekezletet
tartott a település polgárõr
csoportja. Mindjárt a bevezetõ
percekben fontos eseményre
került sor: Varga Gyula levezetõ elnök indítványára a tagság
négy új jelentkezõ felvételérõl
döntött. Németh Károly elnök
– aki egyben a regionális szervezet elnöki tisztségét is betölti – köszöntötte a szép számmal megjelent tagokat, majd
beszámolt a 2011-ben végzett
munkáról. Köszönetet mondott a polgárõröknek a rendszeres szolgálatért, amelynek
következtében biztonságos település maradt Zalaháshágy,
annak ellenére, hogy õsszel
volt néhány betörés. A vezetõség szerette volna bõvíteni a
létszámot, de az elmúlt év során ez a törekvés nem járt sikerrel. Az elnök hangsúlyozta,
hogy a csoport kitûnõ kapcso-

latot tart az önkormányzattal,
ennek révén biztosított a szervezet mûködése. A megyei polgárõr szövetséggel és a zalalövõi rendõrõrssel szintén jó az
együttmûködés.
A rendszeres bûnmegelõzési járõrszolgálat mellett a
polgárõrök minden fontos helyi rendezvényen – községi ünnepek, sportnap, temetések alkalmával – szolgálatot teljesítettek. Az elmúlt évben összesen 2100 órát áldoztak a faluközösség védelmére. Sikeres
pályázatokról is beszámolhatott Németh Károly, ezek révén összesen 393 ezer forinttal gyarapodott a pénztár. A
bevételt legnagyobb hányadban a szükséges felszerelések
beszerzésére fordították. A közös hulladékgyûjtés szintén segítette az egyesület mûködését.
A tervekrõl elmondta az elnök, hogy a bûncselekmények

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 600 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452

számát tovább kell csökkenteni, fontos a csapatszellem fejlesztése és nem utolsósorban a
lakosság bizalmának további
megerõsítése.
- Bízom benne, hogy ha
rendszeresen helytállunk és
rendszeresen szolgálatot teljesítünk, akkor a már a jelenlétünk visszatartja a kóborló
bûnelkövetõket – mondta bizakodva az elnök.
A szakmai beszámoló után
a tagság a pénzügyi helyzetet
ismerhette meg, amely stabilnak mondható.
A taggyûlés résztvevõit Németh Tibor alezredes, a területileg illetékes zalalövõi rendõrõrs parancsnoka is köszöntötte és támogatásáról biztosította. A rendõrséggel való együttmûködésrõl a hozzászólásokban elhangzott, hogy vélekedésük szerint a polgárõrök bejelentését nem minden esetben kezeli a rendõrség a súlyához mérten. Épp az õszi betörések idején gyanús idegenre
figyeltek fel a faluban, aki
azonban a rendõri intézkedés
elmaradása következtében akkor zavartalanul távozhatott. A
parancsnok ígéretet tett rá,
hogy kivizsgálja az ügyet.
A tagság ezt követõen a törvényi változásoknak megfelelõen létrehozott új alapszabályt
ismerhette meg, majd azt egyhangúlag elfogadta. Ennek értelmében a szervezet hivatalos
megnevezése Zalaháshágyért
Polgárõr Egyesület. A tagság új
tisztségviselõket is választott.
Németh Károlyt elnökként ezúttal is megerõsítették. Elnökhelyettessé Kalamár Kriszti-

ánt, titkárrá Sipos Gyõzõt, a
felügyelõ bizottság elnökévé
pedig Varga Árpádnét választotta a tagság.
Az ülés alkalmat adott arra
is, hogy a község legidõsebb
polgárõrét, 83 éves Simon
Vendelt köszöntsék, s egyúttal
felmentsék a szolgálat alól, azzal, hogy a tanácsaira a továbbiakban is igényt tart a szervezet.
A polgárõröket Büki József
polgármester is köszöntötte.
Elismerését fejezte ki a polgárõrök munkájáért, a rendszeres
szolgálatért. Hangsúlyozta, hogy
a polgárõr feleségeknek és a
hozzátartozóknak is hálával
tartozik a lakosság, hiszen az õ
türelmüknek is köszönhetõ a
biztonság, amelyet a szolgálatot teljesítõk a családjuktól való távollétük árán biztosítanak.
A polgármester a rendõri vezetõnek címezve felvetette a
kérdést, hogyan lehet a házalókat távol tartani, hiszen a képviselõ-testület határozatot hozott róla, ám a falu határában
kihelyezett, a házalás tilalmára
figyelmeztetõ táblákat leszereltette a közigazgatási hivatal. A
válaszban elhangzott, hogy mivel a jegyzõtõl a kereskedéshez
mindenképpen engedélyt kell
kérni, így „házalás” táblával
vagy anélkül mindenképpen
jogosulatlan tevékenységnek
számít, így intézkedni lehet az
efféle partizánakciók esetén.
A zalaháshágyi tisztújító
polgárõr értekezlet végül kötetlen baráti eszmecserével,
közös vacsorával és hangulatos
zenével zárult.
Farsang Lajos
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„Szárnyaló” receptek
Gombás töltött
pulykamell bundában
Hozzávalók: 4 szelet pulykamellfilé, só, bors, 2 gerezd
fokhagyma, liszt, tojás, zsemlemorzsa, étolaj. A töltelékhez:
5 dkg vöröshagyma, 1 kis
üveg gomba, 2 db fõtt tojás, 2
db fõtt burgonya, 2 db tvpaprika, 1 szelet császárszalonna, 1 csokor petrezselyem.
Elkészítés: A húst kiklopfoljuk és befûszerezzük. Az
apró kockára vágott császárszalonnát a hagymával megpirítjuk, majd hozzáadjuk a
gombát, a kockára vágott
paprikát, és puhára pároljuk.
Ezután összekeverjük az áttört burgonyával, az apróra
vágott fõtt tojással és a szin-

tén apróra vágott petrezselyemmel. A húst megtöltjük,
felgöngyöljük, végeit benyomjuk, és a szokásos módon panírozzuk. Bõ, forró olajban
aranysárgára sütjük.
Burgonyapürével vagy párolt rizzsel tálaljuk, és vegyes
gyümölcsöt adunk mellé.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:
2012. május 25. 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ
Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu

Zalalövõ Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezõi vagy állam-és jogtudományi doktori
képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
- legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
- személygépkocsi és vezetõi engedély
- felhasználói szintû számítógépes ismeret
Pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek.
Ellátandó feladatok:
- jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása (fõbb feladatok: testületi ülések elõkészítésében, döntések végrehajtásában, Ket-bõl eredõ vezetõi ellenõrzési feladatokban közremûködés, stb.)
Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete /bizonyítvány csatolandó/.
A kinevezés - 4 hónapos próbaidõ kikötésével - határozatlan
idõre szól.
Az aljegyzõ vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
Illetmény és juttatás: A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázat benyújtásának helye: Zalalövõ Város Önkormányzata (8999. Zalalövõ, Szabadság tér 1.) postai úton.
A pályázatot a képviselõtestület a pályázat benyújtására elõírt
határidõt követõ rendes ülésén bírálja el.
Az állás az elbírálást követõen 2012. július 1-tõl tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ a jegyzõtõl,
tel.: 06/92/571-032.
Zalalövõ, 2012. április 17.
Vertetics László
polgármester
Zalalövõ Város Polgármesteri Hivatala
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
Adócsoport: 30/329-5197; 30/612-0695

Hirdetmény
Tisztelt Adózók!
Ismételten 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 Ft-ot - magánszemélyek esetében 1.000 Ft-ot elérõ
adótartozással rendelkezõ adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követõ 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.
Az önkormányzati adóhatóság a közeljövõben élni fog e
törvényi lehetõséggel és rendszeresen közzé fogja tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, 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. Kérjük, hogy aki a hirdetmény közzétételét követõen rendezi tartozását, az a polgármesteri hivatal adócsoportjánál (16-os számú iroda) a bizonylatot bemutatni szíveskedjen, hogy a listában ne szerepeljen.
Zalalövõ, 2012. április 13.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyzõ
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Gyertyafény Tavaszi Fesztivál
2012. április 14én 14 órától rendezte meg harmadik alkalommal immár hagyományosnak
tekinthetõ tavaszi fesztiválját a Gyertyafény
Kórus Alapítvány a
zalaszentgyörgyi kultúrházban. A rendezvényen ebben az
évben elsõsorban
helybeli elõadómûvész csoportok adtak mûsort.
Megtelt a zalaszentgyörgyi kultúr- A Violin Kórus és a Gyertyafény Kórus közös produkciója.
ház a III. Gyertyafény Kórus sorral, mivel karvezetõjük gyer- folytathattak kellemes beszélTavaszi Fesztivál délutánjára. A meket vár, és emiatt néhány getést.
korábbi évek nagyobb lélegzet- hónapra visszavonult a kórus
A Gyertyafény Kórus Alavételû fesztiválja után ebben az szakmai vezetésétõl. A rendez- pítvány kuratóriumának elnöévben rövidebb programmal vény házigazdái a kávási Violin ke, Horváth Zoltán pozitívan
készültek a szervezõk – ennek Kórussal készültek közös pro- értékelte a délutánt:
részben oka volt, hogy több dukcióval: négy kórusmûvet
– Nagy öröm számunkra,
meghívott fellépõ nem tudta adtak elõ közösen, Matolcsi- hogy közönségünk rendszerevállalni a felkérést, valamint Béki Annamária karvezetõ ve- sen figyelemmel kíséri kóruigyekeztek a 16 órától tartott zénylete mellett – közte a 2011- sunk mûködését és rendezvéerdõbirtokossági ülésekre is es Liszt Ferenc emlékévre te- nyeinket. Szeretnénk külön kötekintettel lenni.
kintettel egy Liszt-szerzeményt szönetet mondani a Violin KóA fellépõk sorát a zalaszent- is. A programot a Zalaszent- rus tagjainak együttmûködésügyörgyi Falurossza Közhasz- györgyi Néptáncegyüttes fer- kért, valamint karvezetõjüknú Egyesület színjátszó cso- geteges hangulatú mûsora zár- nek, Matolcsi-Béki Annamáriáportja nyitotta, akik Borka asz- ta. A taglétszámában kibõvült nak, aki saját karvezetõnk tászony címmel adtak elõ tréfás néptánc csoport április 24-28. vollétében vállalta a Gyertyajelenetet egy minden áron férj- között a marosszentgyörgyi fény Kórus tagjainak felkészíhez menni akaró vénlányról és Szent György Napok vendége tését is, a közös darabok betafiatal, eszes cselédjérõl. A szin- volt, ahol erdélyi testvértele- nítását. Szeretettel várjuk az
tén zalaszentgyörgyi Margaré- pülésünk néptáncosaival közö- érdeklõdõket következõ saját
ta Dalkör mûsorában magyar sen léptek színpadra. A III. rendezvényeinkre is: május 19népdalokat, nótákat és népsze- Gyertyafény Kórus Tavaszi Fesz- én a második alkalommal megrû könnyûzenei slágereket tivál színpadi programját köve- rendezendõ levelezõs játékunk
adott elõ – megénekeltetve a tõen fellépõk és közönség gálamûsorára, október 13-án
közönséget is. A kávási Violin sütemény és üdítõ mellett pedig Pál Feri atya elõadására.
Kórus többszólamú reneszánsz,
illetve XX. századi magyar kórusmûveket szólaltatott meg.
Erre a hétvégére a Gyertyafény
Kórus nem készült önálló mû-

Kedves gyerekek!
Mindenkit várunk
2012. május 26-án,
szombat délután 14.00-tól,
Zalalövõ Város Központjában,
ahol számtalan tevékenység
közül választhatsz,
kipróbálhatod ügyességedet,
képességeidet.
Többek között:
• kézmûves foglalkozások
(gyöngyfûzés, körmön fonás,
szélforgó készítés, csuhézás)
• mozgásos játékok, horgászat,
arcfestés, hajfestés,
aszfaltrajzverseny, stb.,
• rendõrségi - technikai eszköz
bemutató, vérnyomás-,
vércukor-, súlymérés
• törpbirodalom, lufi hajtogatás,
zsákbamacska, patkódobálás,
tréfás fotózás,
• kaktusz kiállítás és vásár,
mézvásár, kisállat bemutató,
kisállat simogató
• Szivárvány Kupa labdarúgótorna,
„1 perc és nyersz”,
Zumba mindenkivel
• légvár, óriáscsúszda, élõ csocsó,
játszóház, Lufi-bohóc mûsor
…és még sok más finomság…
• Gyere és hozd el
szüleidet, nagyszüleidet, barátaidat!
Zalalövõ Város Önkormányzata

Kórustalálkozón a zalalövõiek

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!

A zalalövõi kórus fellépése.
2012. április 20-án a Zalalövõi Általános Iskola énekkara a zalai kisvárosok XVIII.
kórustalálkozóján vett részt
Zalakaroson. A zalalövõieken
és a házigazdákon kívül a

Hévízrõl, Lentibõl, Letenyérõl
és Zalaszentgrótról érkezett
általános iskolai kórusok mutatták be élvezetes mûsorukat.
A hangverseny után házigazdáink gondoskodtak a vendég-

látásunkról. A jó hangulatban
lehetõség nyílt ismerkedésre, baráti beszélgetésekre, a tapasztalatok és a kották kicserélésére.
Hideg Zoltánné
Kórusvezetõ
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A Költészet napján…
A hagyománynak megfelelõen 2012-ben is a Költészet
napján került sor a zalalövõi könyvtár szeptemberben
meghirdetett három játékának ünnepélyes eredményhirdetésére.
A rendezvény az „Így védem a környezetem” címû rajzpályázat kiállításának megnyitójával kezdõdött. Felhívásunkra 78 szebbnél szebb alkotás
érkezett a kistérség általános
iskoláiból. A kiállítást Horváth

Jenõ, az Õrségi Nemzeti Park
természetvédelmi igazgatóhelyettese nyitotta meg. A gyerekek munkái június 2-ától a Göcseji Falumúzeumban is megtekinthetõk lesznek a Göcsej
Randevú keretén belül.
Költészet-napi programunk
a konferenciateremben folytatódott, ahol dr. Csider Sándor,
a szombathelyi fõiskola docense „Európai értékek a magyar
költészetben” címmel tartott
elõadást, majd kihirdettük a

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

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

um

ik
ar

ng

Hu

A mondaíró pályázat helyezettjei, balról: Landor Liliána (különdíj), Bérczesi Nóra (3. hely), Peszleg Kata (1.), Ruszin Máté (2.).
megyei mondaíró verseny és a
helyismereti játék eredményét. Az „Üzen az ég” címmel
meghirdetett felhívásra 15 írás
érkezett, ezek közül Peszleg
Kata, a lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulójának munkája bizonyult a legjobbnak.
„Az én hazám: Zalalövõ” címû helytörténeti-helyismereti
játékot felsõs tanulóknak hirdettük meg. A résztvevõk 6
fordulón keresztül mérték öszsze tudásukat, oldották meg a

lakóhelyükkel kapcsolatos feladatokat. A feladatlapokon a
város történetére, természeti
adottságaira, látnivalóira, ismert személyekre vonatkozó
kérdések szerepeltek. A szoros
küzdelemben két ötödik osztályos tanuló: Péter Petra és Sabján Csenge végzett az elsõ
helyen.
Rendezvényünk Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával valósult meg.
K.M.
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Papírtégla készítés a bagodi suliban
papírt tépett, volt aki áztatott,
akadt aki kicsavarta és volt aki
beigazította a présbe.
Öt és fél téglát készítettünk
a rengeteg hulladék papírból.
A lányoké lassabban készült el,
mert aprólékosabban tépték a
papírt és nehezebb volt nekik
kinyomni a géppel a vizet.
Mivel a fiúk erõsebbek, nekik
könnyebben ment a préselés,
de a tépkedést kissé elna-

Érdekes, tanulságos feladat volt.
Április végén a bagodi Fekete István Általános Iskola 6.
osztályosai különleges feladatot kaptunk: hozzunk különbözõ fajtájú, színû, méretû papírokat, de ne a konténerbe,
hanem az osztályterembe.
Másnap iskolánkba érkezett két szakember. Elõször elmondták, hogy mibõl és hogyan készül a papír, mire használhatjuk, és mire pazaroljuk
el ezt a természetes anyagból
készült terméket, mennyi kárt
okozva ezzel környezetünknek, majd a papír újrahasznosításának rejtelmeibe vezettek be minket.
Azaz, az elõadás után kipróbálhattuk a papírtégla készí-

tést. Az osztályt két részre osztották a fiúk és a lányok egyegy csapatot alkottak. Az volt a
feladatunk, hogy a vitt papírt
apró darabokra tépkedjük, szabdaljuk. Nagyon jól szórakoztunk, hiszen most feladatként kaptuk, amiért máskor
szidás járt.
Ezt követõen az összes papírt vízben kellett áztatni, utána egy téglalap alakú fémformába raktuk, és mikor megtelt, ki kellett préselni belõle a
maradék vizet, amit kézzel már
nem tudtunk kicsavarni. Ezután a kész papírtéglát ki kellett nyomni a formából. A radiátorra helyeztük száradni. A
munkát szétosztottuk. Volt aki

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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Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

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

gyolták, ezért az õ téglájuk, kicsit szétnyílt.
Nagyon érdekes és tanulságos volt a program. Nagyon jól
szórakoztunk, és nem csak hallgattuk, hanem magunk is kipróbálhattuk egyik módját annak, hogyan lehet újrahasznosítani az újságokat, szórólapokat.
Krizsán Lenke és
Tuloki Martin
6. osztályos tanulók

Óvodabõvítés Zalalövõn
Sajtóközlemény
Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program
(NYDOP.5.3.1/b-09-2010-0005) pályázatán 59.790.717 forintos európai uniós támogatást nyert Zalalövõ Város Önkormányzata a 72.206.362 forint összköltségû „Óvodabõvítés
Zalalövõn” címû projekt megvalósítására
A projekt fõ célja a csoportszoba bõvítése volt komplex
akadálymentesítéssel, a meglévõ épületrész belsõ átalakítása,
részleges akadálymentesítése, valamint energiatakarékossá
tétele.
A meglévõ épület energiahatékonyságának javítása érdekében a homlokzati nyílászárókat kicserélték, a külsõ falakat hõszigetelték, a gépészeti berendezéseket korszerûsítették. Az új épületszárny megépítése a megnövekedett gyereklétszám miatt volt szükséges.
A minõségi nevelõ-oktató munka biztosításához szükséges
feltételeket a projekt megnyerésével tudtuk biztosítani. A
hátrányos helyzetû és a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek felzárkóztatásának biztosítása, a nevelés minden
területén megvalósult. Az épület felújítási, átalakítási és bõvítési munkáinak eredményeként olyan intézményi környezet
jött létre, amely minden jogszabálynak és a közintézményekre
vonatkozó energetikai, komplex akadálymentesítési elõírásoknak megfelel, illetve gazdaságosan mûködik.
A mûszaki átadás-átvételre 2012. április 27-én került sor.
Az ünnepélyes zárórendezvény 2012. május 24-én kerül megrendezésre.
A fejlesztés hosszú távon biztosítja a minõségi óvodai
nevelés korszerû, komfortos, energiahatékony és az esélyegyenlõségi szempontokat figyelembe vevõ infrastruktúráját
Zalalövõn.
Zalalövõ Város Önkormányzata
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
Telefon: 92/371-001
E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu
Honlap: www.zalalovo.hu

www.zalatajkiado.hu
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Hajrá elõtt a ZTK
Az idei bajnokság háromnegyedénél a Szerszámsziget Zalalövõi TK - Legea Sport
együttese az élen áll a megyei
labdarúgó bajnokság I. osztályában. A csapat szereplését Ostrom János edzõvel értékeltük.
– Hogyan sikerült a felkészülés a tavaszra?
– Nem igazán jól, mert sok
problémával küszködtünk. Sok
játékos hosszú ideig sérült
volt, így nem tudtam teljes
csapattal dolgozni. Hosszú felkészülés után sok edzõmeccset
játszottunk, több fiatalt is kipróbáltunk.
– Miként értékeled az eddigi szereplést?
– Az eredetileg kitûzötthöz
képest sokkal jobban szerepelünk. Jelenleg az elsõ helyen
állunk, bár a játékoskeretük
alapján vannak nálunk erõsebb állománnyal rendelkezõ
csapatok is. Nálunk nagyon jó
a közösség, a fiúk egy irányba
húzzák a szekeret. Nem adják
fel vesztett helyzetben sem, az
utolsó pillanatig küzdenek,
mint például Egerváron, ahol a
90. percen túl harcolták ki a
gyõzelmet. Erõn felül teljesítenek, bár fejben még tovább
kell fejlõdnünk.
– Még hét meccs van hátra.
Mi hoz a jövõ?
– Nagyon szeretnénk a dobogót elérni, ez talán meglesz.

Munkalehetõség!
A Zalalövõi Általános Iskola felvételt hirdet karbantartó munkakörbe. Jelentkezni a szakképesítést igazoló
dokumentumok bemutatásával és az eddigi munkatapasztalatot bemutató önéletrajzzal lehet, 2012. május 31-ig.
A munkába lépés idõpontja várhatóan 2012. július 1.
A jelentkezéseket az alábbi címen várjuk: Zalalövõi
Általános Iskola, 8999 Zalalövõ, Rákóczi u. 1.

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

Ostrom János
Ezen kívül ami sikerül, az már
ajándék. Én nem teszem rájuk
a terhet, még fiatal a csapat.
Sajnos vannak problémáink.
Akad, aki sérülten játszik, több
játékosnak van 4 sárga lapja,
egy újabb begyûjtése egy

meccses eltiltást jelent. Remélem, hogy játékban sikerül
elõbbre lépnünk, ahogy javul a
pályák állapota, talán a technikás játékosaink által jobb teljesítményre leszünk képesek.
– Melyik csapatot tartod a
legnagyobb vetélytársnak?
– A jelenlegi elsõ négybõl
bármelyik gárda megnyerheti
a bajnokságot. Mi talán még
nem vagyunk érettek rá, de
mindent megteszünk érte.
– Mit kérsz a szurkolóktól?
– Elõször is köszönjük a
támogatást, sokat segít, hogy
idegenbe is többen elkísérik a
csapatot. Azonban legyenek türelmesek velünk, most formálódik az együttesünk, még
nincsenek készen a fiataljaink.
Támogassanak, biztassanak bennünket, akkor is, ha gyengébben játszunk.
-herczeg-

Zalalövõi diákok matematika versenyeken
A Varga Tamás matematika versenyt a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára rendezik már évtizedek óta. Ebben a tanévben hat tanuló
képviselte a Zalalövõi Általános Iskolát, akikbõl négy diákot a megyei döntõbe behívtak. A 7. évfolyamon Tuboly
Dorka megyei 2. helyezett lett
(felkészítõ: Kissné Mánfai
Zita), a 8. évfolyamon Bischof
Barbara megyei 7. helyet
szerzett (felkészítõ: Pintérné
Fehér Andrea). Mindketten
bejutottak az országos döntõbe, ahol a középmezõnyben
végeztek.
A szép eredményhez a
tanulóknak és a felkészítõknek
is gratulálunk!

A Nemzetközi Kenguru
Matematika Versenyen az iskolából 38 tanuló vett részt.
A legjobb eredmények: 3.
évf.: Srágli Olivér megyei 37.
hely, (felkészítõ: Keszténé Bodó Ildikó), 4. évf.: Maurer
Kristóf megyei 9. hely, Domján Boglárka 42. hely, Sütheõ
István 48. hely (felkészítõ:
Szabó Jánosné), 5. évf.: Merth
Henrik megyei 15. hely, Takács Attila Csaba 27. hely (felkészítõ: Hideg Zoltánné), 7.
évf.: Tuboly Dorka megyei 41.
hely (felkészítõ: Kissné Mánfai
Zita), 8. évf.: Bischof Barbara
megyei 33. hely (felkészítõ:
Pintérné Fehér Andrea).
Évfolyamonként kb. 300-350
tanuló versenyzett megyénként.

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

Fõzni jó!
Nem vagy normális…
Csabát régóta ismerem,
nem a pehelysúlyú emberek közé tartozik. Öt éve
együtt mentünk egy tárgyalásra. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmeztetett – zakó – nyakkendõ
elengedhetetlen. Másnap reggel Csaba pulóverben szállt
be az autóba. Bosszúsan
mondta:
– 3 hónapja a méregdrága zakómat át kellett szabatnom, mert lefogytam.
Most meg nem tudom felvenni, mert újra meghíztam!
– Egy jó konyhára lenne
szükséged!
– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!
– Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tabletták, mozgás. A tartós eredmény elmaradt. Fogyott,
majd még többet visszahízott. A helyzet egyre aggasztóbb lett. Az orvosa szigorú
diétát írt elõ. Az elsõ hónap
után nyûgösen ment vissza
kontrollra.
– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátralévõ részében sárgarépát
rágcsáljak. Lehet fõzni, fûszerezni – válaszolta nevetve
az orvos. Ezért Csaba fõzni
kezdett. Fogyott tovább. Boldog volt. De rengeteg idejét
emésztette fel a fõzés. A
konyhája kicsi és rosszul felszerelt volt. Ezért néha
kénytelen volt ételt rendelni, fõzés helyett. Ami miatt nem fogyott tovább. Ettõl már nem lett boldog. Elgondolkodott, felhívott.
– Nekem egy jó konyhára lenne szükségem! Amiben fél óra alatt végzek a fõzéssel és a rendrakással.
Tudtok nekem ilyet tervezni
és gyártani?
– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Asus G41 alaplap, Celeron Dual Core 2,6 GHz E3400 CPU,
2 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 250 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház 58.600 Ft
Asus P8H61 alaplap, Intel Corei3-2100 CPU, 4 GB 1333Mhz
DDR3 Ram, 320 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház, 88.000 Ft
VGA kártyával mindkét konfiguráció tetszõlegesen bõvíthetõ!

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

Pl.: HP 635 A1E51EA 15,6"/AMD Dual-Core E-450

1,66GHz/4GB/320GB/DVD író notebook 99.900 Ft
ASUS Eee PC 1215B 12,1"/AMD Dual-Core E-450
1,66GHz/3GB/500GB/Win7/fekete,piros notebook 123.900 Ft
ASUS K53TA-SX140D 15,6"/AMD Dual-Core A4-3300M 1,9GHz/
8GB/750GB/HD6650 1 GB VGA/DVD író notebook 143.900 Ft

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

• 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

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCAHOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA
Máj. 18-20.
32.500,-Ft/fõ
DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái
Máj. 19-22.
68.900,-Ft/fõ
LOMBARDIA:Verona-Bergamo-Lago MaggioreMilánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)
Máj. 24-28.
72.900,-Ft/fõ
ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Jún. 5-10.
68.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja (félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500,-Ft/fõ
HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország
Júl. 3-8.
109.900,-Ft/fõ
BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
(félpanzió)
Júl. 21-31.
239.900,-Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl. 23-29.
129.900,-Ft/fõ
PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése
Aug. 20-30.
209.900,-Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete
Szept. 13-21.
189.900,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

20 BIZTOSÍTÓ ÉS BANK KÉPVISELETE EGY HELYEN!

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

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.

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

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

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalatajkiado.hu

