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Csödei falunap
Tartalmas ünnepi programmal megtöltött rendezvénysorozatra invitálta a falu népét és
elszármazottait Csöde Önkormányzata május 20-a és 27-e
közt a XIII. alkalommal megtartott falunapok alkalmából.
A falunapi ünnepségre május 27-én, vasárnap délután került sor a település központjában, a második világháborús
emlékmûnél. A Himnusz hangjainak felcsendülését követõen
Reszneki Gyuláné polgármester köszöntötte a vendégeket,
köztük dr. Boros Imre egykori
minisztert, Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzõt, Vertetics László zalalövõi polgármestert, a
környezõ településekrõl érke-

zett önkormányzati vezetõket,
s nem utolósorban Csöde lakosságát. Beszédében a testület nevében is köszönetet mondott a végzett közös munkáért
és összefogásért. Az ünnepségen további részében Magyar
Boglárka, Fábián Ádám népdal összeállítását hallhatta a
közönség, majd dr. Boros Imre
mondott ünnepi beszédet. Az
ismert politikus – aki az elsõ
Orbán-kormányban a Phare
ügyekért felelõs miniszteri
tisztséget töltötte be – a múltba tekintéssel kezdte az emlékezést és feltette a kérdést: „tudunk-e a múlt tapasztalataiból
táplálkozni?”

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330
LYONESS

Megkoszorúzták a csödei hõsök emlékmûvét.
Dr. Boros Imre emlékezett
az egykori közös falusi munkákról, amelyek során a családok egymással összefogva végezték a munkájukat, amelyek
során sosem a pénzrõl, az elõnyök és hátrányokról volt szó,
hanem egymás segítésérõl, közösségrõl, összetartozásról. Apai
ágon székely családi gyökerei
lévén e szálról sem feledkezett
meg s méltatta a megmaradás
általuk tanúsított példáját.
– Ma kívülrõl befurakodott
az életünkbe valamiféle közösséget bomlasztó erõ, amely ezt
a normát mûködésképtelenné
teszi. Ezen a vidéken, ezen a
településen a mezõgazdaság, a
rét, legelõ, erdõ adott a népnek szép megélhetést. Ám az
elmúlt húsz évben azt tapasztaltuk, hogy aki megtermeli a
gabonát, attól valaki olcsón
megveszi, megkeveri, aztán a
táp drágán megy tovább a sertéstenyésztõnek. Õtõle valaki

szintén olcsón megveszi a sertést, ám amikor levágják és a
boltba kerül, ismét drága lesz!
Ezek a fajta közvetítések tették
tönkre a közösségi életet, mert
hagytuk, s néha még örültünk
is neki, hogy a multinál megkaphatjuk, s nem kell vele veszõdni... Csak éppen azt nem
tudjuk, hogy mit kapunk, mit
eszünk meg, s hogy mindez az
életünkre és az egészségünkre
megy! Mindezek miatt ment
tönkre a közösségi élet, mindezek miatt vannak szakadékok
a korosztályok között és ezeken a dolgokon kell elgondolkoznunk és megváltoztatni! Soha nincs késõ, nagyon idõben
vagyunk, ha meg akarunk újulni!
Van rá igény, akarat, ezt látom
a nagyobb közösségekben és az
itt megjelent közösségbõl is ezt
érzem! Ha összefogunk, elõbbre jutunk – hangoztatta dr. Boros Imre ünnepi beszédében.
(Folytatás a 2. oldalon)

Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

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

További kedvezmények

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!
• Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Rövid határidõ,
• Röntgendiagnosztika
magas minõség,
• Fogászati kezelések
megfizethetõ ár!
• Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
• Zirconium
Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u. 34. Bejelentkezés: 06 70398 1569
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Mozgalmas gyermeknap
Gyermek és ifjúsági napra
várta a helyi aprónépet a
Zalaháshágyi Önkormányzat
Képviselõ-testülete május 27én, vasárnap délután a sportpályára és környékére. A derûs
idõben nagy számban meg is
érkeztek a kisebb és nagyobbacska gyermekek és szülõk,
hozzátartozók.
A rendezvény egyik fénypontja a Zalaegerszegi Városi

Rendõrkapitányság bûn- és
balesetmegelõzési bemutatója
volt, s ugyancsak nagy érdeklõdés kísérte a TÁMASZ szolgálat játszóházát, a kézmûves
programokat, a gyöngyfûzést,
hajtogatást és a további érdekes lehetõségeket. Minderrõl –
miközben zajlottak a mozgalmas nap eseményei – Büki József polgármester és Vass Mónika, a polgármesteri hivatal

Pünkösdi vigasság
Május 25-26-án V. alkalommal rendezte meg a Kerecsen
Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület a pünkösdi vásárt és
kulturális bemutatót.
Pénteken a Zalalövõi Általános Iskola aulájában Gyarmati
Szilárd amatõr fotós kiállítását
tekinthették meg az érdeklõdõk. Szombaton a Táncsics utcai emlékpark adott otthont a
rendezvény lebonyolításához.
Délelõtt pünkösdi király és
királynéválasztás zajlott, melynek nyertesei Tomor Vanda
(Salomvári Általános Iskola) és
Erdei Márk (Zalalövõi Általános Iskola) lettek.
A kulturális bemutatót lovas felvonulás elõzte meg. A
rendezvényt Markovics Tibor,
az Õrségi Nemzeti Park igazgatója nyitotta meg.
Délután a Vacka rádió Az
eltûnt vonyítás címû interaktív
meséje, a szakonyfalui néptánccsoport, a domokosfai Petõfi Sándor Kulturegylet (képünkön) népdalköre és citerazenekara, a Rábavirág táncegyesület, majd a Csángálló

Mozgalmas pillanat a célbadobó versenyen.

zenekar szórakoztatta a közönséget.
A vásárban körültekintve
egyedi ékszereket, házi készítésû joghurtot, sajtot, kerámiát
vásárolhattak a kikapcsolódásra vágyók.
Köszönjük a támogatók segítségét!

volt munkatársa számolt be,
aki nagyrészt az elõkészítõ
munkát végezte és tulajdonképpen a rendezvény helyszínén is társadalmi munkában
végezte a vállalt feladatait. Neki ezért Büki József polgármester külön is köszönetet
mondott. Természetesen a helyi civil szervezetek és polgárok is kivették a részüket a
feladatokból, az asszonyok például százával sütötték a palacsintát a sátorban, az aprónép
– na és a nagyobbak – örömére.
A délután legizgalmasabb
programjának a vetélkedõsorozat bizonyult. Ügyességi versenyek sora: célba rúgás és dobás, csokievés és más próbatételek követték egymást, ame-

lyek teljesítésére csapatokat alkottak a gyerekek. A megmérettetésben végül a Fürge lábak csapat bizonyult legjobbnak, ezzel elnyerte a hatalmas
Zala kocka tortát. A második
helyezést a Rablók csapata
nyerte el a harmadik helyezett
Quadosok csapata elõtt. A
programsort lovaglási lehetõség, kocsikázás, arcfestés, dobozdobáló, kerékpáros akadályverseny és kamionhúzás tette
még érdekesebbé. A mozgalmas napot tábortûzgyújtás,
szalonnasütés, zene, tánc zárta.
A képviselõ-testület ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a gyermeknap sikeres rendezéséhez.
Farsang Lajos

Ingyenes angol nyelvoktatás Bagodon
2012. június 25-tõl - 2012. július 13-ig ismét megrendezésre kerül a három hétig tartó angol nyelvi tanfolyam
Bagodon.
00
Elsõ foglalkozás: 2012. június 25. 17 . A csoportbeosztás
és az idõpontok megbeszélése az elsõ foglalkozáson történik.
Helyszín: Közösségi ház (egészségház emelet)
Várjuk minden angol tudását gyarapítani vágyó diák és felnõtt jelentkezését.

Csödei falunap
(Folytatás az 1. oldalról)
Az emlékmûnél megtartott
ünnepség befejezéseként dr.
Boros Imre, Reszneki Gyuláné,
a meghívott vendégek és a falu
népe a háborúkban elesett
katonák, az életüket nemzetünkért, szabadságunkért
feláldozó hõsök emlékére koszorúkat helyeztek el az emlékmûnél. Végezetül Horváth
Andrea elõadásában hallhatták a megjelentek Móra Ferenc
gondolatait a faluról és a
városról.
A nap további részében a
közösségi tér épületében folytatódott a falunapi program. A

népes vendégsereg a babgulyás és pörkölt mellett, az ünnepi héten megtartott tekeverseny és a meghívásos kispályás labdarúgó-torna eredményhirdetésén tapsolhatott a
gyõzteseknek és dobogósoknak. Ezt követõen az Iglice
Néptánccsoport, a Zalalövõi
Modern Tánccsoport, Jolly és
Suzy, a Hegyhátszentjakabi
Apácák és a Galaxy RRC Rock
and roll akrobatikus tánccsoport elõadását láthatta a közönség. A tartalmas hetet bállal zárta Csöde és a környék
fiatalsága.
(farsang)
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Itthon is látható lesz

Újabb állomásához érkezett
a testvértelepülési kapcsolat,
amely már tizenharmadik éve él
a két Szentgyörgy között. Ezúttal a Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes látogatott el a
mintegy 10 ezer lakosú községbe, Marosszentgyörgyre. Mivel
Kovács Dezsõ polgármester maga is aktív részese a munkának,
így az önkormányzat is képviseltette magát a találkozón.

– Elõször az önkormányzati
képviselõ-testületek közt jött
létre a testvértelepülési kapcsolat, majd a kialakult együttmûködés kiszélesedett a késõbbi
esztendõkben a civil szervezetek területén, az egyház vonalán, valamint természetszerûleg
a személyes és családi kapcsolatok vonatkozásában egyaránt.
Tavaly létrejött a mi néptánc
együttesünk is, a Zalaszentgyör-

gyi Néptánc Együttes. A helybeli Gróf Sándor szakmai vezetésével tanulja a táncokat a
hat felnõtt és egy gyermek pár
alkotta csoportunk. A két települést ezen a területen is
összeköti a közös munka.
– Milyen különlegessége volt
a két együttes találkozásának?
– Még a télen ellátogattunk
Marosszentgyörgyre és a gróf
Petky Dávid cserkészcsapat
néptáncegyüttesével közösen
megtanultunk egy koreográfiát,
amelyet aztán itthon alaposan
begyakoroltuk. Ezt a produkciót mutattuk be a testvértelepülésünk együttesével együtt a
marosszentgyörgyi falunapon,
pontosabban a Szent György
Napok alkalmával. Volt rá módunk, hogy összepróbáljuk a
darabot, s végül az egymástól
850 kilométer távolságban begyakorolt táncot kitûnõ összhangban adhattuk elõ – ismer-
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tette Kovács Dezsõ polgármester. Elmondta, hogy Sófalvy
Szabolcs polgármesterrel folytatott beszélgetése alatt szóba
került a két település fejlõdése,
a jövõre vonatkozó tervek és
nem utolsósorban a közelgõ
ottani, helyi hatósági választás,
amelynek a mintegy felerészben magyar lakta Marosszentgyörgyön különösen nagy jelentõsége van. Zalaszentgyörgy
a Vajdaságban is fenntart testvértelepülési kapcsolatot. A délvidéki testvértelepülés, Oromhegyes és Zalaszentgyörgy küldöttsége õsszel kölcsönösen látogat el majd egymáshoz.
Marosszentgyörgy
önkormányzata és kulturális együttese még a nyáron viszonozza a
látogatást. A két tánccsoport
július 20-21-én, Zalaszentgyörgy
falunapján szintén együtt adja
elõ a közös produkciót.
Farsang Lajos

III. Örömzene Fesztivál

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Zöld iskolai napok a bagodi
Fekete István Általános Iskolában
2012. május 31.
A bagodi Fekete István Általános Iskola és Óvoda prioritásként kezeli a környezetvédelem, valamint a fenntartható
fejlõdés és fenntartható életmódok alapjainak megismertetését mind a fiatalabb, mind az idõsebb diákokkal. Jelen
projekt keretében két iskolai nagyrendezvény megtartására
kerül sor az iskola összes tanulójának bevonásával.
Fekete István Általános Iskola és Óvoda a Környezeti és Energia Operatív Program, „A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) „A” komponens” pályázat keretében „Zöld iskolai napok a bagodi Fekete István Általános Iskolában” címû KEOP-6.1.0/A/11/2011-0154 azonosító számú pályázaton 3.518.800 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert.
Az iskola felmérte, hogy napjainkban mennyire fontos, hogy a
környezettudatosságot szem elõtt tartva alakítsa maga körül a
környezetét, és ennek megfelelõen kívánja az iskola tanulóinak
személetét is formálni.
A projekt során a bagodi iskola négy szemléletformáló,
fenntartható életmódról szóló, egésznapos rendezvényt tart az
intézmény minden tanulójának, melyen a témához kapcsolódó
• filmet néznek,
• elõadást hallgatnak a gyerekek, majd
• kiszámolják az ökológiai lábnyomukat is.
Csoportfoglalkozások keretében
• megismerkednek az alternatív energiákkal
• az újrahasznosítással, valamint
• megbeszélik, milyen apró ötletekkel, környezettudatosabb
viselkedéssel tudnak otthon és az iskolában energiát és ezzel
pénzt is megtakarítani.
Az elsõ két rendezvény helyszíne és idõpontja:
2012. május 31. csütörtök 8 órától - Fekete István Általános Iskola és Óvoda (8992 Bagod, Kossuth Lajos út 15.)
Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod
8992 Bagod, Kossuth Lajos út 15.
Tel.: 92/560-003
www.bagod.hu
bagod.iskola@gmail.com

Az idén az alapítványunk
alapító okiratában foglaltaknak
megfelelõen tovább bõvítettük
a kiírást. Célunk a magyar és
egyetemes egyházzenei kultúra
ápolása, megõrzése. A kórusoktól ezért 1 latin nyelvû, gregorián dallamot, 1 magyar népéneket, s egy egyházi kórusmûvet kértünk bemutatkozásra.
Nagy örömünkre újabb zalai
városokból is érkeztek énekkarok Zalaszentgyörgyre. Nagykanizsáról, a piarista gimnáziumból a Citerácska Éneklõ csoport Szentgyörgyi Ildikó tanárnõ vezetésével. Keszthelyrõl a
Csány-Szendrey ÁMK kiskórusát Palágyiné Szõnyi Judit karnagy irányította. A hévízi Illyés
Gyula Általános Iskolából 2
kórus is érkezett, a Kicsinyek
Kórusa és a Harmónia Kórus,
akiket Holczerné Szabó Ágnes
készített fel. Sajnos, a zalaegerszegi zeneiskola és a keszthelyi
Ranolder Római Katolikus Iskola énekkarai nem tudtak
eljönni.
Az egyházi dallamok bemutatásához stílusos környezetet
nyújtott „Zalavölgy gyöngyszeme”, Zalaszentgyörgy román
kori, õsi temploma. Megnyitó
beszédet Farkas László plébános, a rendezvény fõvédnöke

mondott. Ezután került sor a
kórusok bemutatkozására a zsúfolásig megtelt templomban, a
szakemberekbõl álló zsûri elõtt.
A Zala Megyei Pedagógiai Intézetet az ének-zene szaktanácsadó, Csordásné Fülöp Edit képviselte. A zsûri elnöke Balás
Endre, gimnáziumi énektanár, a
lenti Szent Mihály arkangyal
templom kántora volt. Munkájukat segítette még Guerra Gusztáv, a zalaegerszegi zeneiskola
volt igazgatója, a KÓTA tagja.
Hamarosan sor került a zsûri értékelésére, amit már nagyon vártak a csapatok. A zsûri
elnöke úgy ítélte meg, hogy az
arany minõsítést valamennyi
kórus kiérdemelte, bármelyik
énekkart szívesen látná Lentiben, a templomban. A hévízi
nagykórus mûsora pedig kiemelt arany minõsítést kapott.
Gratulálunk!
A szép délelõttöt Kovács
Dezsõ, zalaszentgyörgyi polgármester köszöntõje zárta, aki
virággal és ajándékokkal kedveskedett a zsûritagoknak és a
karvezetõknek. Búcsúzáskor pedig megfogadtuk: jövõre ugyanekkor, ugyanitt találkozunk, reméljük újabb csatlakozókkal kibõvülve.
-s-
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Zumbától a karatéig
Egyre többen sportolnak Salomváron, s mint Árvay Sándor polgármestertõl megtudtuk, az örvendetes folyamatot a
megfelelõ szemléletmód és a
meglevõ lehetõségek célszerû
kihasználása indukálta.
– A legnagyobb eredményünk az utóbbi idõszakban a
konditermünk önerõbõl való
létrehozása. Az önkormányzat
és ki-ki magánemberként is
hozzátette a maga részét. A
mûvelõdési ház egyik – gyakorlatilag kihasználatlan – termét
szemeltük ki. Rendezvények tartására kicsi volt, kisebb gyûlésekhez pedig nagy… A helyi
fiatalok végül elhozták a saját
felszereléseiket, amelyeket azóta közösen használnak. Fekvenyomó pad, súlyzókészlet, felülõpad, s evezõpadot és futógépet is magába foglaló többfunkciós kondicionáló gép alkotja a kis konditermünk felszereltségét. A fiatalok számítógépet is hoztak, amely internet-elérési lehetõséget is biztosít. Nagyon jó közösségi színtérré alakult az eddig kihasználatlan helyiség! A kulcsát a
szomszédos presszóban helyeztük el, ahonnan aláírással vihetik el a klubtagjaink. Mindenki
saját riasztó-kóddal rendelkezik,
amelyet a számítógépes kóddal
utólag is visszaellenõrizhetünk,
ki mikor járt a helyiségben. Így
nem szükséges, hogy valaki felügyeljen a teremre, hiszen mindenki felelõsséggel tartozik önmagáért, a másik biztonságáért,
valamint a terem és a felszerelések állagmegóvásáért egyaránt. Egy konditermet nagyon
jelentõs összegbõl lehet megvalósítani, s mi most gyakorlatilag nulla forintból létrehoz-

tuk. Nagyon büszke vagyok
rá, hogy már második hónapja mûködik ez a szinte semmibõl létrehozott közösségformáló érték!
– Mekkora csoportot hozott
össze a közös sportlehetõség?
– Mintegy hat-nyolc fiatal
jár rendszeresen, elsõsorban
férfiak, de a többfunkciós gép a
hölgyek számára is megfelelõ
edzési lehetõséget nyújt. Magam is részt veszek a munkában. Nincs korhatármegkötöttség, s a sportklubunk nyitva áll
mindenki, a falu minden lakója
elõtt – ismerteti Árvay Sándor
polgármester, s mutatja a beállított gépeket.
– A hölgyeknek milyen lehetõséget kínál a konditerem?
– Körülbelül egy hónapja
„bejelentkeztek” a zumbások,
hogy õk is szeretnének élni a
lehetõséggel. Nagy iránta az érdeklõdés, mintegy húszan vesznek részt a rendszeres foglalkozásaikon. Ugyancsak a kultúrházban a gyerekek számára
tánccsoport mûködik, õk is heti
egy alkalommal próbálnak. Így
szép lassan feltöltõdik programokkal a mûvelõdési ház…
– Kiket dicsér a közös
munka?
– A konditerem Pintér Tamás
javaslata nyomán jött létre. A
zumbások munkáját Gyõrfi Barbara fogja össze, a táncosok
mozgatórugója pedig Havranek Tímea, a helyi polgárõr
egyesületünk elnökhelyettese.
– Karateklub is mûködik
Salomváron…
– Valóban, a végére maradt,
talán mert ez a legrégebbi…
Jómagam 1980-tól foglalkozom
küzdõsporttal és 1998 óta oktatom itt, Salomváron. Meg kell

Szivárvány gyermeknap
Nagy sikerrel lezajlott május
26-án Zalalövõn a „Szivárvány
Gyermeknap”, melyet Zalalövõ
Város Önkormányzata intézményei, valamint a támogató
cégek, magánszemélyek segítségével szervezett meg. A már hagyománnyá vált, és a kicsik, nagyok, felnõttek körében is igen
népszerû rendezvény nagyszámú résztvevõt vonzott. Az ügyességi, logikai játékok, sportolási
és egyéb szórakozási lehetõségek gazdag kínálata biztosította
a felhõtlen, egész délutánt betöltõ kikapcsolódást.
Az iskolában, iskolaudvaron
a gyerekek többek közt kipróbálhatták a légvárat, élõcsocsót,
óriáscsúszdát, simogathattak állatkákat, és számos vetélkedõn
próbálhatták ki magukat. Ügyességüket az „Egy perc és nyersz”
televíziós vetélkedõ feladataival

tehették próbára, a legügyesebbek korosztályonként díjazásban részesültek. A fõtéren
kézmûves foglalkozások, zsákbamacska, arcfestés, fodrászat
és még megannyi más lehetõség közül lehetett válogatni.
Sok résztvevõ bizonyította
bátorságát, hogy részt vett az
egészségügyi vizsgálatokon (vérnyomás, vércukor-mérés). A
Napfény Családi Napközi munkatársai fáradhatatlanul sütötték a palacsintát mindenki nagy
örömére.
A rendezvény végén tíz nyertest sorsoltunk ki azon kitartó
gyerekek közül, akik a pontgyûjtõ akcióban részt vettek.
Köszönet minden támogatónak és önkéntes segítõnek,
aki egész délután azért fáradozott, hogy emlékezetessé tegye
ezt a szép napot!

A salomvári konditermet a közösség önerõbõl hozta létre.
említeni, hogy nagy hálával tartozunk a mindenkori iskolaigazgatónak, aki '98 óta rendelkezésünkre bocsátja a tornatermet,
ahol megtarthatjuk az edzéseinket. A kívülállók számára: nem a
TV-ben néha látható hatásvadász jelenetekrõl beszélünk. Ez
egy kyokushin rendszeren alapuló kick-boksz jellegû munka,
ám mi nem versenyszerûen,
csakis a magunk kedvére edzünk! Nagyon jó a nevelõ hatása. A szorgalomról, kitartásról,
kemény munkáról szól ez a
sport, amely erõnlétet ad, jó
mozgáskoordinációt alakít ki
bennünk, önfegyelemre nevel…
Sok az érdeklõdõ, gyerekek is
meg-megjelennek, de a sportág
a jellegébõl adódóan bizonyos
korhoz kötött. Szeptembertõl
Zalalövõn is alakítottunk egy
csoportot, tagjai átjárnak edzeni, tegyük hozzá: futva jönnek a
40-45 éves emberek, köztük
hölgyek is! Ki kell emelni
például Gyõrfi Jánost, aki 45
évesen kezdett el sportolni, s

évek óta minden edzésünkön
jelen van. Említhetjük még
Bába Rozáliát, aki hónapok alatt
több, mint 30 kilót leadott, tavaly szeptembertõl rendszeresen velünk sportol a barátnõjével, Könye Katával együtt, de
Baksa Balázst is említhetjük a
legszorgalmasabbak közt. Ha a
salomvári sportról beszélünk,
nem hagyhatjuk ki Lutter Sanyi
bácsi teniszpályáját, amelyet
szintén szívesen igénybe vesznek az emberek. Úgy gondolom, nagyon jó, ha egy kis
faluban ennyi lehetõség nyílik a
sportra, az egészséges életmódra! A sportolóink közül többen
atléta-, futóversenyeken is részt
vesznek. Nyáron, Németfalu irányában, Mikó György üzemeltetésében mûködõ erdei nyári táborral is színesedik a sportéletünk. Mindez számunkra életmód, amely biztosítja a jó erõnlétet, egészséget és jó közérzetet - mondja végül Árvay Sándor
polgármester.
Farsang Lajos

Az édesanyák köszöntése

A Zalalövõi Általános Iskola tanulói 2012. május 6-án vasárnap köszöntötték az édesanyákat az intézményben. Kedves és megható mûsort állított
össze a rendezvényért felelõs
két osztályfõnök – Hideg Zol-

tánné és Tóthné Szigeti Erika
tanárnõk – a többi osztályfõnök
segítségével.
A szép számban megjelent
szülõk szemébe sok esetben
csaltak könnyet az alkalomhoz
illõ, szívhez szóló versek, dalok.
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Nyugdíjasok délutánja Zalacsében
A tavalyi találkozó hangulatát látva, illetve a rengeteg pozitív, hálás visszajelzést hallgatva nem lehetett kérdés a szervezõk számára, hogy idén is
megrendezik a nyugdíjasok
délutánját Zalacsében. A meghívásnak most is szép számmal
eleget tettek a nyugdíjasok,
akik ezen a kellemes, meleg
délutánon megtöltötték a kultúrház nagytermét. A köszöntõt Pecsics Zoltán polgármester mondta el, rávilágítva, hogy
mennyit köszönhetünk ennek
a korosztálynak, Szakály Éva
Alkudozás címû versével is
szemléltetve, hogy a rohanó
évekbõl sosem elég, mindig
akad tennivaló, amihez egészséges, nyugodt, boldog életet
kívánt mindenkinek.
Színes és változatos mûsor
került összeállításra: a sort a
Zalacsébi Vegyeskar kezdte,
õket követték az óvodások,
majd az általános iskolások és

bár terv szerint a Csébi Csajok
zárták volna a sort, a nyugdíjasok egy csoportja köszönetképpen meglepetésként elénekelte a Nyugdíjasok himnuszát
társaik és mindenki örömére.
Ezt követõen a szervezõk finom vacsorával és süteményekkel kedveskedtek a vendégeknek, akik a vacsora után
még láthattak egy régi, fotókból összeállított vetítést is,
mely képeken csodálkozva fedezték fel gyerek vagy fiatalkori önmagukat, a szomszédokat, a barátokat, a családtagokat, a szerelmeket, vagy az egykori színi társulat tagjait. Az így
megörökített pillanatok felidézése aztán alapjául szolgált a további kötetlen beszélgetéseknek, összekapcsolva a múltat a
jelenig megtett hoszszú, élményekkel teli, fáradtságos, de
mindenképpen példaértékû és
egyénenként csodás élettel.
Rajnai Barbara

„Szárnyaló” receptek
Alufóliában sült
csirkemell kolbásszal
Hozzávalók: fél csirkemell, 3 karika parasztkolbász,
fél evõkanál ételízesítõ, 2 vékony szelet szalonna.
Elkészítés: A csirkemellet
megmossuk, szárazra töröljük. A vastagabb részén nyílást vágunk a húsba, és bedugjuk a kolbászkarikákat. A
csirkemellet bedörzsöljük az
ételízesítõvel, betekerjük a
szalonnaszeletekbe, és lazán
alufóliába csomagoljuk. Tüzet rakunk, majd amikor már
csak parázslik, beletesszük
az alufóliás batyukat, és kb.

Megtelt a nagyterem az ünnepeltekkel.

A Föld napjához kapcsolódva
Április 23-án, – a Föld napjához kapcsolódva – több éves
hagyományhoz híven, ismét
zöld mellénybe öltözött csapat
lepte el a Zalacsében átvezetõ
utak szélét. Lelkesen dolgoztak
azon, hogy megtisztítsák környezetünket a meggondolatlanul kiszórt szeméttõl. A gyermekek mellett több felnõtt is
szorgoskodott és közben „morgolódott” a felelõtlen szemetelõk miatt. Mindannyian fáradhatatlanul hajlongtak és hordták a zsákokba a le nem bomló
hulladékot.
Az aprónép közben sorra
tette fel a kérdéseket: mindezt
miért nem a kukákba szórják,

miért nem otthon gyûjtik?…
Meg kell jegyezni, hogy nem
csokipapír volt a szemét zöme.
A munka eredményességét
bizonyítja a sok megtelt zsák.
Elégedetten néztek végig a
megtisztított szakaszon, s közben fel-fel vetõdik a kérdés,
hogy mikor tanulunk már meg
környezettudatosan élni, vigyázni a Földünkre.
A megfáradt sereg – hagyományokhoz híven – a kultúrházban pizzát falatozva fejezte
be az akciót. Jó lenne azzal
szembesülni, hogy évrõl évre
kevesebb zsák telik meg egy
ilyen alkalommal.
Sné Gyöngyi

30 perc alatt megsütjük. Kivesszük a parázsból, óvatosan kibontjuk, és kenyérrel,
uborkával, esetleg alufóliában sült burgonyával fogyasztjuk.
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

Lelkesen dolgoztak, hogy összeszedjék más szemetét.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Felavatták a megújult, kibõvült zalalövõi óvodát

Az óvodások ajándékmûsora.
Az avatóünnepségen – az
„Óvodabõvítés Zalalövõn” címû Európai Uniós projekt záró
rendezvényén – amelyre május 24-én, csütörtökön került
sor, Vertetics László polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket és mondott
beszédet. Ismertette a városban több évtizede mûködõ
óvoda „elõéletét”. Jelenleg a
több önkormányzat által közösen fenntartott zalalövõi intézménybe mintegy 120, a hegyhátszentjakabi tagintézménybe pedig további mintegy 20
gyermek jár.

Az elmúlt idõszakban – részint már a rendszerváltást követõen – kerítésépítés, KRESZpark létesítés, belsõ felújítás,
fûtési rendszer és tornaterem
kialakítása követte egymást. A
gyermeklétszám örvendetesen
magasnak bizonyult, ám a jelentõsebb felújítási munkálatok egyre sürgetõbbnek bizonyultak, mígnem elérkezett a
jelenlegi projekt, amelyrõl Pintér Krisztián, a VÁTI Nonprofit Kft. osztályvezetõje adott
ismertetõt.
Az önkormányzat 2009ben nyújtotta be a pályázatot,

a Nyugat-dunántúli Operatív
Programba, amelyen 2010-ben
közel 60 millió forintos támogatást nyert a város a projekt
megvalósítására. A munkálatok
összköltsége 72,2 millió forintot tett ki. Az önerõ biztosításához az EU önerõ alaptól a
város közel 5 millió forintot
kapott, az önrész további hányadát, a fennmaradó 7,3 millió forintot az önkormányzat a
szûkös költségvetésébõl biztosította. A munkálatok tavaly
május végén kezdõdtek el a
munkaterület átadásával. A két
szakaszban véghezvitt kivitelezés során az elsõben átalakították és felújították a meglévõ
épületet, ennek során akadálymentessé tették és energiatakarékos rendszerrel is ellátták
a házat. E munka magában foglalta a régi fa ablakok cseréjét
korszerû hõszigetelt mûanyag
nyílászárókra, valamint a bejárati és udvarra nyíló ajtók cseréjét is. A belsõ átalakítás
során az óvónõk, dadák és
konyhai dolgozók részére öltözõt és vizesblokkot alakítottak
ki. Az energiatakarékosság jegyében a fûtési és melegvízrendszer cseréjén túl a falazat
külsõ hõszigetelését is elvégez-

ték. A projekt második fázisában megépítették az új, energiatakarékos, komplex akadálymentesített épületrészt. Az
új szárnyban egy csoportszobát is kialakítottak, amelynek
révén az eddigi létszámnál kisebb, mintegy 20-25 fõs csoportokkal mûködhet az intézmény. A bõvítés során egy
csoportszoba, öltözõ, vizesblokk, raktár és egy iroda kialakításával is gyarapodott az
intézmény, amelynek a mûszaki átadására április 27-én került sor.
Az ünnepélyes avatás során
a megjelent vendégeket, a
munkában résztvevõ szervezetek és cégek képviselõit, szülõket és dolgozókat színes mûsorral ajándékozták meg az
óvodás gyerekek. A nemzeti
színû szalagot Pintér Krisztián
és Vertetics László vágta át. A
város polgármestere virággal
köszöntötte a nyugdíjas Kánya
Rezsõné volt óvodavezetõt, a
rendezvény díszvendégét. Végezetül Németh Éva intézményvezetõ bemutatta a megújult óvodát a vendégeknek és
köszönetet mondott a munka
valamennyi részesének.
Farsang Lajos

Sikeres közmunkaprogram
Káváson sikeres a közfoglalkoztatási program, amelynek révén egyre inkább szépül
a falu. Ennek miértjérõl Fekete
László polgármesterrel beszélgettünk az önkormányzati tulajdonú Dombi-pincénél, amely
közösségi és turisztikai célokat
egyaránt jól szolgál.
– A közfoglalkoztatás egy
olyan, központilag az állam
által finanszírozott, az önkormányzat és a település számára hasznos tevékenység, amelynek során a résztvevõk már kikerültek a munkaügyi központ
által finanszírozható körbõl,
bár ezt nem mindenütt így
gondolják. Sokhelyütt negatívan bírálják a közfoglalkoztatásban résztvevõket, a tevékenységüket, mondván, hogy
csak az árokpartot kaszálgatják, rosszabb esetben hûsölgetnek, egyszóval, hogy
nem igazán hasznos a tevékenységük – vezeti be Fekete László.
– Mi minden valósul meg e
tevékenység során?

– Még nem kezdõdött meg
a közfoglalkoztatási munka
ideje, ám mi már összeállítottunk egy programot, amelynek
elsõsorban nem az volt a célja,
hogy a köztéri és az útszéli fûnyírás megtörténjen, hanem
ennél jóval komplettebb, értékesebb feladatsor megvalósuljon. Az értékalkotó tevékenység során elsõsorban az önkormányzat tulajdonában levõ boronapincéknek, a tájházaknak
és további kávási épített értékeknek a felújítása. Ilyen például a Kossuth Lajos utcáról, a
haranglábtól a tájházakhoz felvezetõ, 66 lépcsõfokot tartalmazó lépcsõsor teljes felújítása, a ravatalozó épületének
rendbe tétele és lehetne sorolni. Ehhez hozzá kell kellett
rendelni olyan személyeket,
akik részint megfelelnek az
elõbb jelzett kitételeknek, másrészt képesek ezeket a feladatokat szakszerûen elvégezni. A
faluban szerencsére vannak
olyan hölgyek és férfiak, akik
nem válogatnak a munkában, s

Fekete László polgármester a közmunka során felújított
Dombi-pincénél.
Fábián János személyében van
egy olyan szakember, aki kõmûves mesterséggel rendelkezik.
A feladatokat megbeszéltük és
ismertettük az emberekkel a
Közmunkások Feladattervét,
amely pontokba szedve tartalmazza a tennivalóikat, hogy
mikor, mit kell elvégezniük.
Elsõ lépésben a Dombipince tavaszi felújítását végez-

ték el, a külsõ-belsõ vakolatjavítást, a tradícionális sározási módszerrel, a falak hófehérre meszelése, a nyílászárók zöldre mázolása. Rendbetették a bútorokat is, gombaölõ és szúirtó vegyszerrel
és zsíros higítós kezeléssel
végezték el az állagmegóvásukat.
(farsang)
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Felújították a hídat
A Borostyán Horgász Egyesület példát mutatott

A jól végzett munka eredménye és öröme.
A Borostyán Horgász Egyesület tagsága közösségi munka
keretében 2012. május 19.-én
elvégezte a Borostyán-tavat
tápláló Szõce patakon átívelõ
elöregedett, balesetveszélyes
híd újjáépítését.

A munka fél nyolckor a régi híd elbontásával kezdõdött.
Ezután az ép hídfõre felhelyezték a polgármesteri hivataltól
kapott, elfekvõ készletben szereplõ vasgerendát, ami kellõ
stabilitást ad a hídnak. A ge-

rendára idõjárásálló akácból
készítették el a híd járó felületét, majd a korlát szintúgy idõjárásálló, dekoratív vörös fenyõbõl készült. A korlát alapozó festése és lazúrral történõ
bevonása után fél egyre kész is
volt a híd.
A munkában 14 fõ egyesületi tag vett részt, és az egyesületnek mintegy 250 000 forintjába került. Ezzel a tó ismét biztonságosan körbejárhatóvá vált a
természetet kedvelõ helyi és idegen sétálni, kocogni, kerékpározni vágyó turisták számára.
Az egyesület vezetése eddig is, és ezután is szívügyének
tekinti a település tulajdonában lévõ tó környékének takarítását, kultúrált állapotban tartását, fejlesztését. Az õszi közösségi munka keretében tervezik a tó nyugati oldalán található, szintén elöregedett
híd felújítását is.

Bográcsos májusfaállítás Keménfán

A faállítás pillanatai.

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

Keménfa „fiataljai” április
utolsó délutánján a hagyományoknak megfelelõen gyülekeztek a májusfa felállításához.
E délután sok rendkívülit hozott, mivel ez alkalommal hölgyek is erõsítették a csapatot.
Míg az alpolgármester által
ajándékozott és helyszínre
szállított fát a férfiak lekérgezték, addig a hölgyek a díszítését végezték és a vacsoráról
gondoskodtak. Mire a fát felállították, a pincepörkölt is elkészült.
A finom vacsorát hajnalba
nyúló beszélgetés és mulatság
követett. Az este nagyon jó
hangulatban telt el, összekovácsolta a kis község lakosságát.

www.zalatajkiado.hu

Fõzni jó!
Mimi-mimi-mimi mí…!
Barátom meghívott a születésnapjára. Egy kerti partin ünnepeltük meg ezt a jeles idõpontot. A grillezéseknek és a bográcsban fõzéseknek adott a koreográfiája. Akik értenek hozzá,
azok csinálják, míg a többiek aggódnak. Több szempont
alapján
csoportosulnak.
– Elég fûszeres lesz?
– Ne legyen túl erõs!
– Mikor lesz már kész?
Mivel a fenti kérdésekre
nem adható egyértelmû válasz, egy újabb csoport alakul ki. Õk a bizonytalanságból adódó stresszhelyzetet
nagyobb mennyiségû alkohol elfogyasztásával próbálják feloldani. Ennek egyenes következménye a nótakör kialakulása. Ekkor már
az ünnepelt kezd el aggódni, mert ha délután 5 órakor
itt tart a társaság, mi lesz
késõbb?
Elõkerülnek a szendvicsek. A nótakör szendvicsek
hatására eltûnik, az ünnepelt megnyugszik. Fél óra
múlva elkészül minden.
Akik készítették, elégedetten figyelik, hogy többször
újra megtelnek a tányérok.
Akkor jót fõztünk!
A nótakör kezd újra feltámadni, mert az étel csípõs
lett, ezért oltani kell a tüzet
nagyobb mennyiségû alkohollal.
Mimi-mimi-mimi
mí…
Állj! – kiállt a nótafa. Emlékeztek a tavalyi bulira? Mikor hazafelé mentünk hajnalban, a fõutcán cikkcakkban? Azt hittem, csak mi vagyunk ilyen állapotban.
Aztán a távolban megláttam, hogy nálunk még nagyobb cikkcakkban megy
valaki.
– Ki volt az? – Hát a postás! Hordta ki az újságokat…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Tartalmas iskolai események Bagodban

Péterné Fatér Edit nyitotta meg a kétnapos programot.
A bagodi Fekete István Általános Iskola eseménysorozata május 10-11-én zajlott, magába foglalva a színes mûsorszámokat és a tudásbéli, valamint
az ügyességi megmérettetést is.
– Iskolánk színes programot kínál az intézményünket
támogatók számára, akik felé
köszönetünket szeretnénk kifejezni a ma délelõtti ünnepi
mûsorral. A Forest Hungary
75.000 Ft értékû étkezõ garnitúrával, a bagodi Frigo-system Kft. 150.000 Ft értékû klímaberendezéssel, illetve a bagodi Mezõgép és az LG Hungary is hozzájárultak tárgyi és
pénzügyi gyarapodásunkhoz.
Említést kell tennünk az Ollár
Gastronóm Bt.-rõl, amely iskolánk étkeztetését szolgáltatja. Úgy gondoltuk, hogy nem
csak kérünk, hanem mi is szeretnénk adni. A bagodi iskola a
felsorolt vállalkozásoknak és a
fenntartó önkormányzatoknak
köszönhetõen nem küzd anyagi gondokkal, sõt technikai felszerelések bõ lehetõségével
rendelkezünk. Nekik szánjuk a
mai zenés-verses összeállításunkat, majd fehérasztalos fogadás zárja a köszönet ünnepi
perceit – kaptuk a tájékoztatást Péterné Fatér Edit igazgatónõtõl.
Elsõként az igazgató aszszony köszöntõ szavai hang-

zottak el, majd a tanulók produkciói következtek Így a közönség néptánccal, verssel,
színjátékkal, gitármuzsikával
találkozhatott, végül ismertetõt kaptunk a bagodi diákok
közelmúltban elért helyi és országos sikereibõl, amelyek a tanulmányi versenyeket épp úgy
érintették, mint a sportban
elért eredményeiket.
– A héten iskolai cserekapcsolatunk révén német diákvendégeket fogadunk a Heiligenstadt-i
iskolából,
akik
sportmeccsen mérik össze tudásukat a magyar tanulókkal,
mindeközben jelképes ajándékkal kedveskednek egymásnak. Az említett együttmûködés lényege, hogy kulturális
szempontból, valamint sportversenyek útján együtt tudunk
játszani, örülni, mindezt a kapcsolat erõsítése érdekében –
tette hozzá az igazgatónõ.
A bagodi iskolában a második nap történései egy szlovén
EU-s pályázatba való bekapcsolódás eredményeként zajlottak, amelyeknek középpontban a Bio-Experrience szemléletformáló rendezvény eseményei álltak.
– Ez a pályázat a bioélelmiszerekrõl szól. Tanulóink az iskola területén lévõ állomások
elérésekor feladatokat kapnak.
Tervünk, hogy a helyi és kör-

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke

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

nyezõ kistermelõkkel karöltve
az egészséges életmódot helyezzük a központba és e téma
köré szervezünk programokat,
amelyet forgószínpaddal és
egyéb eszközeinkkel szemléltetni, támogatni tudunk majd
– fûzte hozzá a tanintézmény
vezetõje.
A hat állomásvezetõi szerepet az osztályfõnökök töltötték be, akik kiadták és ellenõrizték a feladatok elvégzését,
melyeknek egyike a gyógynövények, fûszernövények, gabonák felismerése volt, majd totó
kitöltése jelentette a további
tudáspróbát. A témához csatolt találós kérdések megfejtését játékos formában kérték a

pedagógusok. Kreatív megpróbáltatásnak bizonyult csapatonként egy-egy gyerek beöltöztetése krepp-papír segítségével, az osztály által kihúzott
zöldségnek vagy gyümölcsnek.
A számos ötletes feladat egyike
az ízlelés alapján történõ eldöntése annak, hogy mit kóstol a versenyzõ. A hatodik állomás a gyümölcsök, zöldségek
képrészletekrõl történõ felismerését tûzte ki célul.
A versenyekben az iskola 8.
osztálya nyert, jutalom egy
gyümölcsös kosár volt, melynek tartalmát jóízûen fogyasztották el a vetélkedõt követõen.
Török Irén

Egyre jelentõsebb a szerepe
– a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak
Az elhúzódó nemzetközi
gazdasági válság hatásai érzékenyen érintik a zalai vállalkozásokat is. A kialakult helyzet
miatt a bankok hitelezési kedve jelentõsen csökkent, emiatt
más támogatási forrás után kell
nézni. Ebben játszik jelentõs
szerepet a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
– Az elmúlt esztendõ sikeres idõszak volt az alapítvány
életében árbevétel és eredmény tekintetében is. Ezt három terület hatékony tevékenységének köszönhetjük. Egyrészt az egyre népszerûbb
mikrohitelnek, másrészt annak, hogy egyre nagyobb a szerepünk a nemzetközi pályázatokban, harmadrészt pedig
egyre több vállalkozó és önkormányzat veszi igénybe tanácsadói szolgáltatásunkat – mondta Nagy András, az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója.
– Nehéz évük volt 2011-ben
a vállalkozóknak, s a helyzet
idén sem lesz könnyebb. Sõt…
– Ezért is folytatódik a
kombinált mikrohitelezési akció, egyelõre továbbra is csak a

Nagy András
városi vállalkozások számára.
Jó hír viszont, hogy várhatóan
õsszel egy újabb kombinált
mikrohitelezési formában a
falusi vállalkozások is igénybe
vehetik ezt a lehetõséget. Ráadásul nem csak hitelt, hanem
támogatást is jelent ez majd, s
kezdõ vállalkozások is kérhetik. A forgóeszköz hitel rendkívül kedvezményes kamatozású, 5-8 %-os lesz. Ugyancsak
õsszel várható egy teljesen új
hitellehetõség, ami a 35 év
alatti fiatal vállalkozókat segíti.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
kapcsolatos részletek, tudnivalók:
8790 Zalaszentgrót, Szabadság tér 4.
Tel./Fax: 36 30/396-6806
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
Telefon: 92/316-033, 92/310-800, www.zmva.hu
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel./Fax: 93/312-605
8360 Keszthely, Bercsényi u. 2/A. Tel./Fax: 83/510-905
8960 Lenti, Deák F. u. 4. Tel/Fax: 92/352-285
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Cserediákok a tájháznál
Az idén ismét egy vidám,
kreatív napot töltöttek el Hagyárosböröndön a Fekete István Általános Iskola és Óvoda
felsõs tanulóiból és a német
társintézménybõl érkezõ diákok.
A nyelvi különbségek leküzdésében, az egyes foglalkozások lényegének ismertetésében a Hagyároson letelepedett
német ajkú házaspár, mint tolmács is segített, mivel a házaspár hölgy tagja már kitûnõen
ért és beszél magyarul. Örömmel tapasztaltuk azonban,
hogy a gyermekek több esetben tolmács nélkül is nagyon
jól elboldogultak, aktívan törekedtek az egymással való
kommunikációra.
A hagyárosi településrész
tájházánál már reggel nagy
volt a jövés-menés, készülõdés.
A nap programjaként a gyermekek elõször a tájhoz és a
környezethez illõen egy-egy vidéki porta makettjét készítették el. Négy csoportban folyt a
munka kizárólag természetes
anyagok felhasználásával. Veszszõ, agyag, kukorica, rafia, csu-

hé, békarokka, termések, virágok, nád, kavicsok stb. kompozíciójából épültek az udvarok.
Csinos kis porták formálódtak
házzal, kúttal, kacsaúsztatóval,
köves úttal, kerítéssel.
Harangszóra megsült a kemencében a langali és a pizza.
Az ínyencek megkóstolhatták
a házi készítési lekvárokat,
aszalványokat.
Szomjoltónak
gyógyteák, házi szörpök kínálták magukat.
A délután kézmûves tevékenységgel folytatódott. A nemezelés technikája a legtöbb
gyermek elõtt ismeretlen volt,
így több ízben a tanulók türelmetlensége gyõzött és a siker
elmaradt. Aki azonban jól figyelt és kitartó volt, a tisztított
gyapjúból nemezlabdát, kis batyut és karkötõt gyúrt. Az
ügyesebbek több tárgyat is vihettek haza.
A tájház elõtt padokon a
bõrmûvességbe is belekóstolhattak a diákok, ennek során
szakmai segítõk útmutatása
alapján leszabták a karkötõkhöz szükséges szíjakat, lukakat

Élményekben gazdag nap volt.
készítettek és nekiláttak a szíjak bõrcsíkkal való díszítõ fûzésének. A feladat nem volt
könnyû, de aki nekiveselkedett, pár óra múlva már a karján viselhette a karkötõt.
A gyerekek a kötetlen program alatt szabadon ismerkedhettek az állatokkal, az udvarban kecskéket simogathattak,
találkozhattak a közelben élõ
lovakkal és más háziállattal.
A program zárásaként a
szalonnasütõ helyen izzó pa-

rázs felett kürtös kalácsok sültek. A gyerekek örömmel és
lelkesen készítették, majd fogyasztották az édességet.
A nap jó kedvvel, élményekben gazdagon telt, melyhez hozzájárultak az önkéntes
segítõk, akik nélkül ez a program nem lett volna teljes és
zökkenõmentes. Ezúton is köszönetemet fejezem ki nekik
és a pattogatott kukorica felajánlóinak is.
V.K.

Gyertyafény levelezõs játék

Színpadon az andráshidai versenyzõk.
dóan – Liszt Ferenc életét és
munkásságát bemutató tablót,
a népzenei fordulóban pedig
népi játékokat készítettek a
csapatok.
A vetélkedõ gáláját és díjkiosztó ünnepségét 2012. május
19-én délelõtt rendezték a zalaszentgyörgyi kultúrházban.
Ebbõl az alkalomból ellátogattak Zalaszentgyörgyre a vajdasági testvértelepülés, Oromhegyes levelezõs játékon részt
vett diákjai is, így a hétvége
testvértelepülési találkozó is
volt egyben. A gálamûsor keretében a csapatok rövid színpadi produkcióval szórakoztatták társaikat és a közönséget. A
bemutatót követte az eredményhirdetés: a 3-4. évfolya-

jesítõ csapatokat különdíjjal
jutalmazták.
– Gratulálunk a diákoknak
és felkészítõiknek, minden
csapatot dicséret illet, hiszen
nagyon szoros volt a verseny. A
gyerekek lelkesedése és a csapatokat felkészítõ pedagógusok szakmai visszajelzései arra
bátorítanak bennünket, hogy a
következõ tanévben folytassuk
a sorozatot – értékelte az idei
kiírás eredményeit Horváth
Zoltán kuratóriumi elnök.

Nagylengyel

um
ik
ar
ng
Hu

A Gyertyafény Kórus Alapítvány a 2011/2012-es tanévben már második alkalommal
hirdette meg zenei témájú levelezõs vetélkedõjét. A „Gyertyafény” zenei levelezõs játékra 3-4., illetve 5-6. osztályos diákokból álló csapatok jelentkezhettek. Az idei tanévben a
tavalyinál is több, összesen 28
csapat nevezett. A verseny három fordulója során klasszikus
zenei, népzenei és könnyûzenei feladatsorokat oldottak
meg a gyerekek, a kompetencia alapú vetélkedõ feladatainak megoldásához egyéni és
csapatmunkára, önálló kutatásra és kreativitásra volt szükség. Kreatív feladatként – a
2011-es Liszt-évhez kapcsoló-

mosok között 1. helyezést értek el a Zenei Akrobaták csapata (Öveges ÁMK) a 2. Dallam (Bagod) és a 3. Cinkék
(Oromhegyes) elõtt; az 5-6.
évfolyamosok mezõnyében 1.
helyezett lett a Kottafejek csapata (Zrínyi), 2. a Hangadó
(Zrínyi) és 3. az Öt csillag (Zalalövõ). A nyertesek Liszt Ferenc legismertebb szerzeményeit tartalmazó CD-kel, könyvekkel gazdagodtak. Az egyes
fordulóban legügyesebben tel-

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

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

Remélik, hogy õszre tetõt kap a leendõ sportöltözõ.
Zalaboldogfa egyik legnagyobb kincse a község csodálatos természeti környezete, és a
virágos, nagyon sok zöldterületet megtartó barátságos falukép. A községet földes utak, erdõk, mezõk és rétek ölelik
körbe. A bel- és hatalmas külterület folyamatos karbantartást
igényel.
– Harcolunk a gaz, a parlagfû és a környezet szennyezése ellen – mondja Luter Péter polgármester. – A természet védelme és a falu tisztán

tartása rengeteg feladatot jelent. Jelenleg négy közmunkást (2 férfi és 2 nõ) foglalkoztatunk napi 6 órában a közmunkaprogram keretében. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat
el tudják látni, nagyon sokat
kell dolgozniuk.
– Mi a konkrét munka
jelenleg?
– A jó idõ beálltával megnõtt a munka a település és
környékének tisztán tartása
miatt, mivel a gyorsan növekvõ
füvet, gazt folyamatosan ka-

szálni kell. A fejlesztések (öszszeköt út, sportcentrum, építési telkek) által kb. 10 hektárral
nagyobb zöldterületet kell karbantartani. Amikor a férfiaknak nincs kaszálni valójuk, a
lányok nem parkosítanak vagy
takarítanak, akkor a sportöltözõ építésénél segítenek. Nekik
is köszönhetõen már a födém
is helyére került. Következik a
zsaluzás és már önthetjük is a
koszorút. Remélhetõleg õszre
már a tetõ is a helyére kerül. A
futballisták nagy örömére a
mostoha körülmények megszûnnek, ezentúl nem a szabad
ég alatt öltöznek és a tisztálkodásuk is biztosítva lesz. Természetesen mindenki igénybe
veheti a több funkciónak is
megfelelõ létesítményt.
Luter Péter felhívja a tisztelt zalaboldogfaiak és a községhez tartozó ingatlantulajdo-

nosok figyelmét, hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggõ tevékenységrõl szóló I/1986.
(II.21.) ÉVM-EüM rendelet 6.§a úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az
ingatlan elõtti járdaszakasz,
járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület
karbantartásáról.
– A település önkormányzata komolyan veszi a környezet védelmét és természeti értékeire építkezik. Kérjük a lakosságot, hogy támogassák a
törekvéseinket, ahogy eddig is
tették, mivel a zalaboldogfaiak
példaértékû magatartásukkal
bizonyították, hogy szeretett
falujukért érdemes a jó ügy
mellé állni – mondta befejezésül a polgármester.

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 650 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Újdonságok, változások a versenykiírásban
Strandlabdarúgó, old boys bajnokság, mûfüves pályaépítés
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége elfogadta a
2012/13. évi megyei felnõtt
labdarúgó bajnokságok versenykiírását. Többek között errõl is beszélgettünk Józsi
Györggyel, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõjével.
– Alapvetõ változás, hogy
az I. és a II. osztályban kötelezõ lesz az elektronikus jegyzõkönyv készítése a helyszínen. Ugyancsak kötelezõ az I.
osztályban az U13-as csapat indítása. Emellett változatlanul
részt kell venni a Bozsik programban (U7, U9, U11). Az
MLSZ törekvése volt, hogy a
következõ bajnoki évre meghirdetett TAO egyesületi támogatással biztosítsa ennek fedezetét. A III. osztályban annyi
változás lesz, hogy az Északi- és
a Déli-csoportban kötelezõ a
tartalékcsapatok indítása, így
öt csoportban zajlik majd a
pontvadászat ebben az osz-

tályban. A Keleti-, a Nyugati- és
a Közép-csoportban nem kötelezõ tartalékegyüttest indítani.
Az Északi- és a Déli-csoportból
az elsõ helyezett közvetlenül
feljut a második osztályba, a
másik három csoport gyõztesei osztályozót játszanak. A változások érintik az utánpótlásversenykiírást is. Ez azt jelenti,
hogy az U14-es helyett U13-as
bajnokságot rendeznek. Itt a
megyei I. osztályban szereplõ
egyesületeknek kötelezõ csapatot szerepeltetni, de benevezhetnek csapatot a II. és III. osztályban szereplõ egyesületek is.
Józsi György elmondta,
hogy szeretnék beindítani az
U44-es, úgynevezett old boys
bajnokságot megfelelõ érdeklõdés esetén. A résztvevõ csapatokkal a szövetség közösen
kívánja kialakítani a bajnokság rendszerét. Jelentkezni a
zala@mlsz.hu címen lehet.
– Strandlabdarúgó megyei
bajnokságot szervezünk július-

Bagod község Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt és kedves családját a
2012. június 16-án megrendezésre kerülõ

falunapra
Program:
13.00 óra: Borverseny a bagodi gazdák boraival.
13.00 - 17.00 óra: Kispályás labdarúgó torna.
13.00 - 19.00 óra: Ugráló vár a gyermekeknek.
13.00 - 17.00 óra: Játékos, ügyességi versenyek,
kézmûves foglalkozások és bemutatók
gyermekeknek és felnõtteknek.
14.00 óra: Szabadtéri fõzõverseny.
14.30 óra: Véradás
15.00 óra: A borverseny eredményhirdetése.
15.00 - 17.00 óra: Ingyenes egészségügyi
szûrõvizsgálatok.
17.30 óra: Fõzõverseny értékelése.
17.45 óra: Kulturális mûsor (a Fekete István
Általános Iskola és Óvoda diákjainak mûsora, a helyi
és a környezõ települések amatõr mûvészeti
csoportjainak mûsora)
19.30 óra: Eredményhirdetések (labdarúgó torna,
fõzõverseny)
20.00 óra: A Hevesi Sándor Színház mûvészeinek
mûsora (a mûsor megtekintése ingyenes)
21.30 óra: Bál a sörsátorban. Zene: FORTE együttes,
a belépés ingyenes
A falunap helye a település sportpályája és annak
környéke.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
rendezvényünkre.

Józsi György: – 62 egyesület
adott be pályázatot.
ban – folytatja Józsi György. –
A területi selejtezõket Lentiben, Zalaegerszegen, Zalakaroson és Vonyarcvashegyen szeretnénk megrendezni július
hónapban. A területi selejtezõk idõpontjai közül a vo-

nyarci július 20-22.-e között
lesz. A többi tervezett helyszínnel még tart az egyeztetés. A döntõre Vonyarcvashegyen kerül sor július 27-29én. Jelentkezni ugyancsak a
zala@mlsz.hu címen lehet.
Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõje elmondta, hogy lezárult a TAO egyesületi pályázat a 2012/13-as
bajnoki évre. 62 egyesület
adott be pályázatot utánpótlásnevelésre és tárgyi eszközök
beszerzésére.
Mûfüves pályaépítésére hirdetett pályázatot az önkormányzatok részére az MLSZ.
Ennek keretében nagy, kis és
grund mûfüves pályák épülhetnek 70 %-os támogatás mellett.
A Magyar Kupa megyei
selejtezõjébõl Zala megye
négy csapatot ad az országos
táblára. Ezek a következõk:
NTE 1860 Nagykanizsa, Borsfa, Csács-Nemesapáti, Zalaszentgrót.

Állásajánlat
A Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda
dajka állást hirdet.
Az állás betöltésének feltétele:
szakirányú végzettség, rugalmas munkaidõhöz való
alkalmazkodó képesség.
Az állás 4 órában tölthetõ be.
Az állás betöltésének ideje:
2012. 08. 15-tõl esedékes.
Bérezés: a Kjt. alapján.
Jelentkezni kézzel írott önéletrajzzal a
Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda vezetõjénél
2012.06.25-ig lehet.
Elõny: zalaszentgyörgyi vagy kávási állandó lakcím.
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Kinga Fodrászat!
Szolgáltatás:
VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

• Fodrászat,
• Kozmetika,
• Mûkörömépítés, • Manikûr-pedikûr,
• Szolárium.
Tartós szõrtelenítés Epilfree eljárással.

Júniusi ajánlat:
Minden vendég, aki hajfestést vesz igénybe, hajápolót kap ajándékba.
Minõség kedvezõ áron!

Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla 06 30-507-29-70 Bagod (Avia benzinkút udvarán).

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.

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500 Ft/fõ
BENELUX KÖRÚT, a három varázslatos ország
Júl.3-8.
109.900 Ft/fõ
VÁG VÖLGYE és a FELVIDÉK történelmi városai
(félpanzió)
Júl.12-15.
48.500 Ft/fõ
ALBÁNIA, egy ország, melyet látni kell (4* hotel)
Júl.16-22.
104.900 Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl.23-29.
129.900 Ft/fõ
LENGYEL KISKÖRÚT: Zakopáne-Krakkó-Auswitz
Aug.2-5.
47.900 Ft/fõ
PRÁGA - kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug.2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
ÜDÜLÉS DÉL-DALMÁCIÁBAN:
Dubrovnik-Montenegró (félpanzió)
Aug.19-25.
102.900 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi szigete, 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

• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
• Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
• Vállalkozói vagyon, és felelõsségbiztosítás, Ipari biztosítás,
• Mezõgazdasági, növény, állat és õstermelõi biztosítások
• Biztosítását weboldalunkon online is megkötheti
• Kárfelvétel helyben, nem nálunk kötött biztosításokra is
• Hitelközvetítés: Személyi kölcsönök, Építési,- Vásárlási és Szabad felhasználású
jelzáloghitelek, Gépjármû hitelek
• Ingatlan közvetítés közvetítõi jutalék és kizárólagos közvetítõi szerzõdés nélkül!
20 hazai és 13 külföldi weblapon hirdetjük ingatlanát
• Ingatlan értékbecslés, Lakás takarékpénztári szerzõdések
• Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás
H-Kontakt Group Kft.
Horváth József
8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Tel / Fax: 92/371-371
Mobil: 06-30-9373-789
Web: www.h-kontakt.hu
e-mail: horvath.jozsef@h-kontakt.hu

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

BANK, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN KÖZVETÍTÉS

Zalaegerszeg

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 P8H61 alaplap, Intel G530 2,4 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 250 Gb HDD, LG DVD-RW,
400 W Ház 62.600 Ft
Asus P8H61 alaplap, Intel Core-2120 3.3 GHz CPU, 8 GB
1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 430 W Ház,
HD6670 1 GB DDR5 VGA 129.600 Ft

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

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

Pl.: ASUS X54HY-SO120D 15,6"/Intel Core i3-2330M

2,2GHz/2GB/320GB/DVD notebook 124.900 Ft
ACER Aspire One AOD270-26DKK 10,1"/Intel Atom N2600
1,6GHz/1GB/320GB/Win7/Fekete fekete, fehér notebook 79.900 Ft
ASUS X54HY-SO120D 15,6"/Intel Core i3-2330M
2,2GHz/2GB/320GB/DVD piros, pink notebook 159.900 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

