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EINHELL, KRESS szerszámgépek,
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Kocsis János e.v.
8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.

Tel.: 30/610-6707
E-mail: info@kocsisweb.hu

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
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Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

Harmadik éve szervezték
meg a népszerûvé
vált disznóvágást, melyet a fa-
lubeliek már vártak, így a ha-
gyományoknak megfelelõen
november 17-én kora reggel
nekifogtak az elõkészüle-
teknek.

– Hétkor indultunk el a
disznó tulajdonosának házá-
hoz, ahol beszélgetés, pálin-
kázás után böktük le az állatot.
Szárazon nem lehet nekilátni,
mert akkor elég majd a hús! A
böllérkedés már a kultúrház-
nál zajlott, ahova kistraktorral

Zalacsében

„Minden porcikáját szeretjük!”
Hagyományos disznóvágás Zalacsében

szállítottuk a disznót, majd
mindenkinek kiosztottuk a fel-
adatokat: zsírsütés, májaprítás,
sütés… Olyan ez, mint egy házi
disznóvágás csak itt a lakosság
részére „nagyban” végezzük. A
levágott 170-180 kilós disznó
minden részét felhasználjuk,
melyet az esti vacsorára tála-
lunk. Ez a falué, így nem te-
szünk félre semmit, és min-
den el is szokott fogyni – tag-
lalta lelkesen a Kardos István
szervezõ.

A kiszemelt állatot hagyo-
mányos módszerekkel dolgoz-

ták fel a bontószékre kerülé-
sig, vagyis szalmával pörzsölve
tisztították meg. A disznót feb-
ruárban vásá-
rolta, melyet a vágás elõtt a
helyi közösség és az ese-
ményt támogató szponzorok
vettek meg.

Kámán József

– A fehér kötényesek a fõ-
nökök. Ez már egy összeszo-
kott csapat, a két fõböllért,
Farkas Sándort és Gyarmati
Tibort többen segítik. A disz-
nó minden darabját szeretem,
de fõleg azt a részét, amiben

Idén is népszerû program volt.

A elkerülõ szakaszának építése
napirenden van. Ennek elõfeltétele az építéshez szükséges
területek kisajátítása.

, Zalalövõ polgármestere arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a kisváros közgyûlése elfogadta a bonyolító
cég ajánlatát az önkormányzati területek kisajátításával kap-
csolatban.

A magántulajdonban lévõ területeknél nem ennyire
egyszerû a kép. A cég képviselõje,

lapunknak elmondta, hogy több, mint 700 tulajdonos-
nak küldtek értesítést. Mintegy háromszázzal megkötötték a
szerzõdést. 10-15 tulajdonossal nem sikerült megegyezni,
közel 400 tulajdonos azonban nem jelentkezett a megke-
resésre. Ezekben az esetekben kisajátítási eljárást indítanak a
kormányhivatalnál, ami sajnos hátráltatja a kivitelezést.

86-os fõút zalalövõi

Vertetics László

Nagy Zoltánné dr. Boros
Erika

KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig

Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

MANNOL CLASSIC 10W-40 motorolaj 4 liter
CASTROL MAGNATEC 10W-40 motorolaj 4 liter

Készleten lévõ vezérmûszíjak, fékbetétek
kedvezménnyel kaphatók!

FERROZ minõségi kipufogók versenyképes,
kedvezõ árakon!

4800 Ft
7400 Ft

20 %

Folyamatban a kisajátítások
Sokan nem válaszoltak



2 2012. novemberZalalövõ és Környéke

(Folytatás az 1. oldalról)
van egy kis nedvesség. Tarja,
karaj, pecsenye, hurka, húsle-
ves, kövesztett szalonna is
készül belõle – sorolta Kámán
József.

A kultúrház udvarát tíz órá-
hoz közeledvén asztaloknál
szorgoskodó asszonyok, fér-
fiak lepték el, s közben a gyer-
kõcök is kíváncsian figyelték a
sokak által már éves rutinnal
végzett munkafolyamatokat.

– Sütjük a májat, készítjük
elõ a káposztának a rántást,
zöldségeket, krumplit hámo-
zunk, és a reggelihez sütjük a
húst és a májat. Az elsõ két

alkalommal is itt voltam, és a
falu minden rendezvényén
részt veszek, ahogy sokan még
itt mellettem. A program a
többi rendezvényhez hason-
lóan egyre népszerûbb, ilyen-
kor mindig megállapítjuk,
hogy estére már kicsi a kultúr-
ház nagyterme – árulta el

.
A kóstolóból és a vacsorá-

ból „belépõdíj” ellenében fo-
gyasztottak a vendégek, akik
cserébe finom ízeket raktároz-
tak el. A hagyományõrzõ prog-
ramról idén lemaradók jövõre
pótolhatják.

Sipos Jánosné

Pataki Balázs

„Minden porcikáját szeretjük!”

2012. november 11-én,
napján a

gazdák pin-
céjében gyûltek össze ápolni a
hagyományokat. Ezen a napon,
a paraszti év végén fizették ki
régen a jobbágyokat, akik egy
libát kaptak ajándékba. Mind-
ez idõben egybeesett a must
kiforrásával, borrá alakulásá-
val, mely szintén okot adott az
ünneplésre.

Ezen hagyományt ele-
venítették fel a gazdák, akik a
vendéglátó pincéjébe újbort
is vittek magukkal, melyet

plébános és
hegyi gazda megáldott. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a
megáldott bort öntsék vissza a
hordóba, hogy az áldás az
egész bortermésre kitelje-
sedjen.

Már-
ton csütörtökhegyi

Galambos László

Farkas László

A borászat ünnepe
Ezt követõen

és Galambos László Zalalövõ
és környékének szõlészet tör-
ténetérõl és borászatáról tar-
tott elõadást a jelenlévõknek,
kitekintéssel az Európai Unió-
ban elfoglalt helyünkre. Ezen
elõadást és prezentációt be-
mutatták nyáron az olaszorszá-
gi , Zala-
lövõ testvértelepülésén.

Márton-nap lévén a fehér
asztalra kemencében sült liba
is került, párolt káposztával és
hagymás burgonyapürével tá-
lalva. A már több évben meg-
rendezett, – Galambos László,

és
által szervezett – hagyo-

mányos összejövetel baráti be-
szélgetéssel ért véget, melyet
természetesen egy esztendõ
elteltével megismételnek.

Novák József

Farra D'Isonzóban

Vertetics László dr. Toplak
László

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
orvoshiány miatt az alábbi napokon ügye-

leti ellátás nem lesz, a betegeknek a zalaegerszegi központi
ügyeleti ambulancián, Zalaegerszeg, Botffy u. 1. (mentõ-
állomás mellett) lesz az ellátás biztosítva.

- 2012. december 15-én 16.00 órától 2012. december 16-án
8.00 óráig,

- 2012. december 16-án 8.00 órától- 2012.december 17-én
8.00 óráig,

- 2012. december 24-én 8.00 órától 2012. december 25-én
8.00 óráig,

- 2012. december 25-én 8.00 órától 2012. december 26-án
8.00 óráig,

- 2012. december 30-án 8.00 órától - 2012. december 31.
8.00 óráig.

Kérem a lakosság szíves megértését.
Zalalövõ, 2012. november 26.

polgármester

zalalövõi há-
ziorvosi ügyeleten

Vertetics László

H I R D E T M É N Y !

Vertetics László, Zalalövõ
polgármestere arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy remélhetõen
megoldódik a krónikus problé-
ma, az orvosi ügyelet kérdése.

– Elõrehaladt tárgyalásokat
folytattunk a zalaegerszegi
közgyûlés illetékeseivel, de a
végsõ döntés a megyeszék-
helyi testület kezében van.

Megoldódik az orvosi ügyelet?

Zalaegerszegen, a Bottfy utcában lesz az ügyeleti ellátás
várhatóan.

Hardubé Judit, a zalaeger-
szegi önkormányzat népjóléti
osztályának vezetõje lapunk-
nak elmondta, hogy a legutób-
bi tárgyalások kedvezõen vég-
zõdtek, szakmai akadálya
nincs a zalalövõi kérésnek. A
döntõ szót a zalaegerszegi
közgyûlés decemberi ülésén
mondják ki.

Farkas László plébános megáldotta az újborokat.

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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Az ünnepekre való készü-
lõdésrõl tájékoztatta lapunkat

, a falu polgár-
mestere:

– mindig
jellemzõ volt a jó közösségi
élet. Sajnos az 1989-es rend-
szerváltás nem hozta meg a
várt folytatást. A település
nagyobb önrendelkezési jogai
nem az összefogást ösztönöz-
ték, hanem az önzõ verseny-
zést, ezért a kistelepülések
hátrányba kerültek a nagyok-
kal szemben.

Ez a helyzet kihatott az itt
élõ családokra is. Sorban szûn-
tek meg a munkahelyek, sokan
munkanélkülivé váltak, és egy-
re nehezebb lett a megélhetés.
Az emberek eltávolodtak egy-
mástól, mert saját gondjaikkal
voltak elfoglalva, így nem tud-
tak a közösségi munkában
részt venni, ami érthetõ is!

2002-ben az új faluvezetés
úgy döntött, hogy ezen változ-
tat. Nagy hangsúlyt fektetett a
falusi népi szokások újraélesz-
tésére. Elindította a hagyo-
mányõrzõ rendezvénysoroza-
tot. Az év eleji farsangtól az
adventi várakozás és kará-
csonnyal egybekötött nyugdí-

Luter Péter

Zalaboldogfára

Adventi készülõdés Zalaboldogfán
jas nappal bezárólag. Azóta
minden évben megismétlõd-
nek ezek a közösséget erõsítõ
rendezvények.

Kezdetben meghívott mû-
vészeti csoportokkal színesí-
tettük az eseményeket, és szó-
rakoztattuk a falu népét. Idõ-
közben kialakultak baráti cso-
portok, akik lelkes résztvevõi
és szervezõi lettek ezeknek a
rendezvényeknek. Ebben ki-
magasló szerepet vállalt a
2006-ban megalakult 7 szok-
nya 7 nadrág hagyományõrzõ
egyesület. Most már e „profi”
csoport fellépése nélkül nem
múlhat esemény Zalaboldogfán.
Rendezvényeinken nem csak
szórakoztatják az itt élõket, ha-
nem aktív résztvevõk a szerve-
zésben és a lebonyolításban is.

Az elmúlt években a „Min-
denki fenyõfája” megvilágítá-
sát az önkormányzat biztosí-
totta, a karácsonyfa-díszeket,
az adventi koszorút és a bet-
lehemet a csoport tagjai ké-
szítették. A fenyõfákat eddig
felajánlásból kaptuk. Az idei

adventre az egyesület által
beszerzett anyagokkal, eszkö-
zökkel készítik a 2 m átmérõjû
adventi koszorút, ami minden
este, éjszaka a karácsonyvárás
idején figyelmezteti a lakos-
ságot az ünnep méltó fogadá-
sára, a lelkek tisztulására, az
egymás iránti nagyobb tiszte-
letre, hiszen az advent jelen-
tése a katolikus vallásban a
bûnbánatot, a szent fegyelmet
és összeszedettséget jelképezi.

A „Mindenki fenyõfája”
alatti betlehemi barlangot –
életnagyságú alakokkal – is az
egyesület tagjai készítik. Saj-
nos a régi karácsonyfa égõsor
elavult és tönkrement. Az ön-

kormányzat anyagi lehetõsége
nem teszi lehetõvé újnak a
vásárlását. Ezért az egyesület
adventi pályázatot adott be,
amit az E.on kisközösségek-
nek, egyesületeknek írt ki.
Sikeres elbírálás esetén egy 5
méteres energiatakarékos iz-
zókkal díszített karácsonyfát
kap a település. Ezzel is fénye-
sebbé tehetjük az adventi vára-
kozást és a karácsonyt lakóhe-
lyünkön!

Ezúton is értesítjük a falu
lakosságát, hogy a Mikulást
december 7-én 16 órakor fo-
gadjuk a kultúrházban. A nyug-
díjas nap pedig december 22-
én kerül megrendezésre.

A nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani mindazoknak – kar-
vezetõnknek, kórustagjainknak, külföldi és belföldi együtt-
mûködõ partnereinknek, civil segítõinknek és az alapítvány
mecénásainak –, akiknek szakmai és közösségi munkája, tá-
mogatása hozzájárult ahhoz, hogy 2011-2012-ben (az általunk
szervezett 2011. október 8-i Páter Tamás Alajos Emlékhang-
verseny és Pál Ferenc atya 2012. október 13-i közösségi
témájú elõadása között) méltóképpen ünnepelhessük a Gyer-
tyafény Kórus és az annak támogatására létrehozott ala-
pítvány 15 éves jubileumát.

Szintén szeretném megköszönni a 2011. évi személyi jöve-
delemadó 1%-ából alapítványunk részére tett felajánlásokat.
Az összeget az alapítvány alapító okiratban meghatározott,
közhasznú céljaira – a Gyertyafény Kórus mûködtetésére és a
kisközösségi kultúra ápolására – fordítottuk.

zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus Alapítvány

Horváth Zoltán,
kuratóriumi elnök

Köszönjük a támogatóknak

Készül a betlehemi barlang.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

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

Notebook számítógépek
javítása!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!

Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

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

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Packard Bell, Samsung, Toshiba!

Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,4 GB DDR3 Ram,
500 Gb HDD, LG DVD-RW, 1333Mhz 400 W Ház

Gigabyte H67MA USB3 alaplap, Intel Core-2100 3.1 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

HD6670 1 GB DDR5 VGA

67.500 Ft

120.600 Ft

Pl.: PACKARD BELL EASYNOTE F5211-HC-232HG 15,6"
/Intel Celeron Dual-Core B820 1,7Hz/ 2GB / 3200GB / DVD író
/Fekete notebook

ASUS X55C 15,6"/Intel Core i3-2350M 2,3GHz/2GB/ 320GB/
DVD író notebook

ACER AS5742ZG-P622G32MNKK 15,6"/Intel Pentium Dual-
Core P6200 2,13Hz/2GB/320GB/DVD író notebook

OMEGA TABLET 7 fekete MID7003 tablet

85.890 Ft

95.890 Ft

121.990 Ft
25.000 Ft

Wayteq 5" WAYTEQ x960BT HD 4GB Bluetooth PNA szoftver nélküli
navigáció FM-transzmiterrel, internet csatlakozással 30.490 Ft
ADATA 16GB USB2.0 (AC008-16G-RKD) Flash Drive 4.100 Ft
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Közismert, hogy a zalaeger-
szegi esperesi kerület tanács-
adó papjainak javaslatára me-
gyéspüspök úr megszüntette a

plébániát. A volt
plébánia egyházközségének
tagjai közül ezért többen el-
határozták, hogy a plébánia
életében kiemelkedõ szerepet
betöltõ személyeknek emléket
állítanak, életüket, munkájukat
és szolgálatukat példaként ál-
lítják maguk és kortársaik elé.
Az elhatározást tett követte:

plébános
és polgármester
vezetésével és támogatásával
delegáció indult Sopronba a
Szent Mihály temetõbe

plébános úr, aranymisés
áldozópap sírjához. Az októ-
ber 21-én, vasárnap délután in-
dulók a zalaháshágyi falugond-
noki busszal tették meg az utat
Sopronig és vissza. Az utazók
nemcsak háshágyiak voltak,

és is töb-
ben eljöttek. Az emlékezõk
megkeresték Tamás Imre nyug-
helyét, ott mécseseket gyújtot-
tak és elhelyezték a magukkal

zalaháshágyi

Nagy Gábor Sándor
Büki József

Tamás
Imre

Vaspörbõl Velencébõl

Egykori plébánosukra emlékeztek a zalaháshágyiak

vitt élõvirág koszorút, csend-
ben imádkoztak a sírban nyug-
vókért, különösen azért az em-
berért, akinek életrajzát az
alábbiakban idézzük fel.

Tamás Imre 1903. május 8-
án született Sopronban, az õsi
Civilitas Fidelissima városá-
ban. A Szombathelyi Egyház-
megye papnövendékei közé je-
lentkezett, itt tanult teológiát
és itt is szentelték pappá 1925.
október 8-án. Elõször hitokta-
tó, mellette az Emberbaráti
Kórház lelkésze Szombathe-
lyen 1929-ig. Még 1929-ben rö-
vid ideig káplán és adminiszt-
rátor Oladon, de az év végét
már Kõszegpatyon búcsúztat-
ja. Innen kerül 1943-ban Sit-
kére plébánosnak, majd 1946-
tól 34 éven át, az 1980-ban be-
következett haláláig a zalahás-
hágyi plébánián teljesített szol-
gálatot.

Fiatal éveiben nagy szere-
tettel karolta fel az ifjúságot,
vezette az egyesületeiket és a
Mária kongregációkat. Külö-
nös buzgalommal tisztelte a
Boldogságos Szûzanyát, akinek

õsi, pusztacsatári kegyhelyét
felvirágoztatta. Áldozatos tevé-
kenysége, buzgósága azt ered-
ményezte, hogy a pusztacsa-
tári kegyhely nemcsak az egy-
házmegye megbecsült búcsú-
járó helyévé vált, hanem az
egyházmegyén túl is ismertté
lett. Nagyon, nagyon szerette a
zarándokok érkezését, mert
tudta, hogy a romantikus he-
lyen lévõ õsi kegytemplom fel-
keresõi testben és lélekben
építkezve és megerõsödve to-
vábbadják, továbbviszik a Szûz-
anya tiszteletét.

A zalaháshágyi plébániát is
türelemmel és szeretettel irá-

nyította. Szentmiséi alatt meg-
teltek a templom padsorai, hí-
veit szeretetre, példamutató
katolikus életre tanította. Ne-
hezen viselte el, ha valaki – ka-
tolikus létére – a vasárnapot
nem az Úrnak szentelte. Maga
köré gyûjtötte a gyermekeket,
akiknek apró ajándékokkal,
cukorkával kedveskedett.

1980. nagypéntek déután-
ján a zalaegerszegi kórházban
hunyt el. Hívei és paptestvérei
Zalaháshágyon búcsúztak tõle,
majd Sopronban a Szent Mi-
hály temetõben, szülei mellett
helyezték örök nyugalomra.

H.Gy.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Pusztacsatár megbecsült búcsújáró hely lett.

Tamás Imre sírjánál az emlékezõk…
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2012. november 10-én ke-
rült sor a hagyományos, szülõk
által az iskola javára szervezett
jótékonysági bálra.

A

nevében tisztelettel megkö-
szönjük a Katalin-bálra nyúj-
tott támogatásokat mindazok-
nak, akik munkájukkal, pénz-

Zalalövõi Általános Is-
kola Szülõi Munkaközössége

beli és tárgyi felajánlásaikkal,
részvételükkel segítették jóté-
konysági bálunk sikerességét.
Ezzel gyermekeink szabadidõs
tevékenységét tették színvona-
lasabbá, hiszen célunk egy ud-
vari közösségi tér kialakítása.

Köszönettel:
Szülõi Munkaközösség

vezetõsége

Katalin-bál az iskoláért

A meglepetés mûsorban fellépett a zalaháshágyi Dance Mix
formáció.

Lapunk többször beszá-
molt már a helyzet-
képrõl, arról, hogy milyen kö-
rülmények között került pad-
lóra az önkormányzat, a falu.

Jelenleg éppen az adósság-
rendezési folyamat zajlik a te-
lepülésen. Az eljárás megindí-
tásának elõzményei 2002. nya-
rára nyúlnak vissza. Az önkor-
mányzat nevében, de annak
tudta nélkül az akkori

megállapodást kötött egy
vállalkozóval arra vonatko-
zóan, hogy az egy pályázati
forrásból megvalósítandó

elõkészítési mun-
káiban közremûködik, megva-
lósítási tervet készít, valamint
részt vállal az engedélyezési
eljárásban 14 millió 900 ezer
Ft + ÁFA összegben, mely díjra
akkor is jogosult, ha a pályázat
eredménytelen lesz. E megálla-
podást a körjegyzõ a képvise-
lõ-testületi határozat meghami-
sítása mellett kötötte.

Az ügyben évekig tartó pe-
reskedés végén a

jogerõs ítéletében ki-
mondta: bár a körjegyzõ köz-
okirat hamisítást követett el,
ettõl függetlenül az önkor-
mányzat – tekintettel arra,
hogy a körjegyzõ annak alkal-

salomvári

körjegy-
zõ

idõ-
sek otthona

Gyõri Ítélõ-
tábla

Még egyeztetnének…
mazottjának minõsül – felelõs-
séggel tartozik a körjegyzõ ál-
tal okozott kárért. A per lejár-
tával a hitelezõ követelése az
önkormányzattal szemben mint-
egy 30 millió forintra rúgott.

(Ez az a pont, amikor záró-
jelben meg kell jegyezni: ez a
jogszolgáltatás tipikus esete az
igazságszolgáltatással szemben
– a szerk.)

Az ügyben egyébként to-
vábbi fellebbezési lehetõségre
nem volt lehetõség. Az önkor-
mányzat ugyan büntetõ felje-
lentést tett, továbbá polgári pe-
res eljárást is kezdeményezett
a volt körjegyzõ ellen, de ennek
kimenetele bizonytalan, határ-
ideje pedig kiszámíthatatlan.

A hosszan tartó egyezségi
tárgyalások során Salomvár ön-
kormányzata elkészítette javas-
latát. Ennek értelmében az
önkormányzat különbözõ üte-
mezéssel vállalta az adósság
megfizetését a követelõknek –
mondta érdeklõdésünkre

polgármester.
2012. november 18-án a za-

lacsébi körjegyzõségen tartott
adósságrendezési eljáráson gya-
korlatilag nem haladt elõre az
ügy. Az adósságrendezési ügy
240 napos határideje decem-

Ár-
vay Sándor

ber 19-én lejár (a határidõ
egyébként 30 nappal meg-
hosszabbítható), addig az idõ-
pontig mindenképpen újabb
egyezségi eljárást kíván tartani
a pénzügyi gondnok.

A korábbi körjegyzõvel kap-
csolatban – érdeklõdésünkre
– nem tudtak információkat
adni az illetékesek. Lapunk
megpróbálja majd megszó-
laltatni…

Nagy teher maradt az önkormányzat vállán…

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,

vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 3 hét!
Ingyenes szaktanácsadás !

Tel.: 06-20-336 5202

S.O.S.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Fekete Farkasné
Gizi néni

Káváson

, vagy ahogy
tanítványai ismerték ,
szeptember végén távozott az
élõk sorából, és most az égi
tantermekben okítja tudásra
szomjas diákjait. Gizi néni gaz-
dálkodó szülõk lányaként
1921-ben született .
Zalaegerszegen járt polgári is-
kolába, a Tanítónõképzõt 1940-
ben Kõszegen, a Római Katoli-
kus Tanítóképzõ Intézetben
végezte el. Az intézet szellemi-
sége és az otthonról hozott er-
kölcsi értékrend mélyen meg-
határozta szellemiségét és em-
beri tartását. Megbízhatósága,
szorgalma, a család tisztelete,
emberszeretete, hazája iránti
hûsége mind-mind olyan érté-
kek, melyeket további munkája
során példamutató módon to-
vább adott.

Férjével a második világhá-
ború végén Ausztriában ismer-
kedett meg, ahol ápolónõként
tevékenykedett. Segítette férje
magyar nyelv tanulását és a
magyar viszonyokba való beil-

Elhunyt Kávás egykori tanító nénije

Gizi néni családias hangulatot
teremtett diákjainak.

leszkedését, aki gépészmérnök
végzettsége ellenére haszno-
san végezte a család birtokain
a mezõgazdasági munkát. Az
ötvenes évek elején követte
férjét, aki az ország másik felé-
ben, a Szerencsi Csokoládé-
gyárban kapott munkát. Gyer-
mekeiket, ésLászlót Krisztinát

Káváson a nagymama nevelte
tovább, ahol nyaranta tudott
együtt lenni a család. Hazatéré-
sük után tudott a családi élet
kiteljesedni, a kávási házban
hosszú évtizedeken keresztül
három generáció élte meghitt,
de küzdelmes életét. Közben
megszületett , így az
édesanya már egy nagy család
középpontja lett.

A gazdasági szükségletek
1961-ben megkövetelték, hogy
az édesanya tanult szakmáját a
kávási általános iskolában, az 1-
4. osztályok tanító nénijeként
hivatalosan is gyakorolja. A
számára mindig örömet és el-
hivatottságot jelentõ pedagó-
gusi munkát mély átéléssel és
szeretettel 1978-ig – nyugállo-
mányba menéséig – végezte.
Odaadó pedagógusi munkája
eredményeként lett a falu taní-
tó nénije. Szakmai berkekben
az elismerést a Gyémánt okle-
vél adományozása koronázta.
Tanítványai közé tartozott

alpolgármester is:
– A mi idõnkben egy tan-

teremben tanult elõkészítõ is-
kolában a négy osztály, a taní-
tónõ egymás után osztotta ki a

Roland

Vas-
ki Csaba

feladatokat az elsõsökkel kezd-
ve a többi osztálynak. Nagyon
családias hangulat volt, a taní-
tó néni mindenkire figyelt, is-
merte mindenki családját. A
tanteremben nagy rend, fegye-
lem volt, és csak úgy léphet-
tünk be, hogy a cipõnket isko-
lai papucsra cseréljük. Barátsá-
gos, kedves, de következetes is
volt, mindenkinek a tudásához
mérten adta a feladatokat, és
úgy is kérte számon - idézte fel
tanító nénijét és az akkori idõ-
szakot.

Gizi néni nem volt hangos,
nem volt követelõzõ, szeré-
nyen, de igényesen végezte
munkáját. A hivatásának és
családjának élt. Tetteivel muta-
tott életre szóló példát gyer-
mekeinek és környezetének.
Amikor nemrégiben kiderült a
gyilkos kór, méltósággal fogad-
ta gyermekei kérését, hogy
minden gyógymódot el kell
követni a következmények el-
kerülése érdekében. Tûrte a
számára idegen életkörülmé-
nyeket, de Krisztina lánya oda-
adó és aggódó ápolása segítet-
te az ezzel való együttélést...
Fekete Farkasné Szabó Gizel-
lát, a falu „Tanító nénijét” októ-
ber 5-én kísérték utolsó útjára
a kávási temetõben.

– pb –

November 1-jén köszöntöt-
ték

. A
100. születésnapját ünneplõ asz-
szonynak pol-
gármester és

jegyzõ adta át az
miniszterelnök

által aláírt üdvözlõlapot és az
önkormányzat ajándékát.

Az egy évszázadot megélt
hölgy fiával él együtt a Zala-
parti kisvárosban. Jó egészség-

Zalalövõn Tóth Józsefné
Németh Anna Erzsébetet

Vertetics László
Gáspárné Tóth

Zsuzsanna
Orbán Viktor

100 éves asszonyt köszöntöttek
nek örvend, minimális gyógy-
szert szed, rendszeresen olvas-
sa az újságokat. Gyakorlatilag
teljesen ellátja magát, a mosás-
ban és a takarításban segíte-
nek a hozzátartozók.

Férjét a II. világháborúban
veszítette el. Egy élõ testvére van,
aki tizenhat évvel késõbb ugyan-
azon a napon született, mint az
ünnepelt. A jeles évfordulón fi-
án kívül egy unokája, két déduno-
kája, s egy ükunokája ünnepelte.

Az ünnepelt családtagjai körében.
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December 18-án lenne 74
éves. Az utolsó pillanatig dol-
gozott. A halála elõtti utolsó
percig. Egy végzetes baleset
vette ki kezébõl a szerszámot.
Végleg.

rendszerváltás utáni elsõ pol-
gármestere 15 évig töltötte be
ezt a tisztséget.

Kevés polgármesterrel ta-
lálkoztam, aki olyan szeretet-
tel, elkötelezettséggel, felelõs-
ségteljes aggódással beszélt
szülõfalujáról, mint õ.

Neki valódi tragédia volt,
amikor a nagypolitika a falvak
elsorvasztása mellett döntött.
Nem sokkal azután, hogy el-
végezte az általános iskolát,
Salomvárnak még 1300 lakosa
volt, néhány évvel késõbb
már csak 1000. Ma pedig 600.

Büszkén mesélte, hogy az
erõszakos elsorvasztás ellené-
re a falu mégis gyarapodott.
Mûvelõdési ház, szolgáltató
ház, iskola, körjegyzõség, egész-
ségház, tekepálya, sportöltö-
zõ, villany-, víz-, szennyvízhá-
lózat, s még hosszasan sorolta,
hogy mire volt képes össze-

Vásár István, Salomvár

Emlékezés Vásár Istvánra
fogással a lélekszámban egyéb-
ként fogyatkozó falu.

Aztán valami megváltozott.
A várva várt szabadsággal, de-
mokráciával együtt más is ér-
kezett az úgynevezett rend-
szerváltással. Széthúzás, mara-
kodás, irigység, zavarosban ha-
lászás. Minden olyan dolog, ami
idegen volt Vásár Istvántól.

Az utolsó ciklust már csak
sokak unszolására vállalta, s jó
szívvel és lelkiismerettel nem
is tudta kitölteni. Felállt, s az
ezt követõ évek történései
nagyon megviselték. Nem ma-
radt más számára, mint az ott-
honi munka. Egy napja sem
múlt el tétlenül.

Halála után leánya, Marian-
na egy jegyzetet adott a ke-
zembe. Édesapja ebben így
zárja a falu elmúlt néhány év-
tizedes történetét megörökítõ
visszaemlékezését:

„Elsõsorban azért írtam,
hogy a fiatalok és a faluba köl-
tözõk megismerjék hogyan is
kell egy szülõfalut szeretni és
érte minden áldozatot meg-
hozni. Sokszor erõn felüli ál-
dozatot a jövõ érdekében.

Akik ezt tették, õket nem
lehetett megfélemlíteni. Saját
maguk és családtagjaik elõre-
lépését, a gyerekek továbbta-
nulását veszélyeztetve példát
mutattak abban, hogy mekko-
ra az összefogás ereje. Gon-
doljunk tisztelettel példamu-
tató áldozatvállalásukra. Le-
begjen mindig szemünk elõtt
az õ példájuk, kitartásuk, ál-
dozatvállalásuk, falujuk iránti
szeretetük. Legyenek õk a pél-
daképeink.

Másodsorban pedig arra
szeretném ráirányítani a fi-
gyelmet, hogy ne ijedjünk
meg soha a nehézségektõl,
hiszen mindig a nehéz és le-
hetetlennek tûnõ feladatok
többszörözték meg az itt élõk
erejét. Fontos volt az a tudat,
hogy összefogás nélkül nincs
eredmény és a közösségért
mindnyájunknak tenni kell.
Meg kell találni azokat az em-
bereket, akik nem hátrálnak
meg semmitõl, ha a falu érde-
keit kell képviselniük. Olyan
emberek kellenek, akik éle-
tükkel rászolgálnak a falu bi-
zalmára. Az õ munkájukat kell

nekünk segíteni, hogy ered-
ményesen dolgozhassanak a
településért. Ne engedjük a
széthúzást. Összetartással, egy
akarattal kell dolgozni a falu
jövõjéért. Becsülni kell egy-
mást, legyen megértés, béke
és nyugalom ezen a telepü-
lésen és teremtsünk biztonsá-
got a magunk és mindnyájunk
megelégedésére. Nagyon sok
munka és alázat kell mindig
ahhoz, hogy az elõdök nyom-
dokaiba lépjünk és elérjünk
olyan eredményeket, mint ami-
ket õk az összefogás erejével
fel tudtak mutatni.”

Legyen béke és nyugalom
Neked is Pista, ott, abban a
másik világban!

e.e.

Adventus Domini

Szent And-
rás

. Az Úr
eljövetele – így magyaríthatjuk
a latin szavakat. A karácsonyt
elõzõ négy hét a várakozás
ideje. Várakozás, lelki felkészü-
lés az Úrjövetre. A keresztény
ember hitéleti gyakorlatában
ez az idõszak az elcsönde-
sedés, a befelé fordulás, az ön-
vizsgálat ideje.

Mögöttünk már
apostol napja, melyhez a

legközelebb esõ vasárnappal
kezdõdik az advent. Advent
elsõ vasárnapja, illetve annak
elõestéje egyben az egyházi év
kezdete is. Teljes harmóniá-
ban a téli álmára készülõ ter-
mészettel, a lélek is elcsönde-

A remény napjai…
sedik ebben a periódusban,
advent ugyanakkor a kezdetet
is jelöli.

Várakozás: reménykedés.
Ha várakozunk valakire, vala-
mire, annak reményében tesz-
szük, hogy meg is érkezik. A
keresztény ember számára ép-
pen ezért az adventi idõszak
nem a reményvesztettség bol-
dogtalan idõszaka, hanem jó
alkalom arra, hogy megtisztult
lélekkel készüljön az Úr el-
jövetelére, a karácsony miszté-
riumának befogadására.

Advent külsõleges kísérõje
az adventi koszorú, ami ugyan
nem tartozik szorosan az idõ-
szak liturgikus elemei közé,
ám a hetenként meggyújtott
gyertyáinak barátságos fénye
egyre erõsödõen tesz bizony-
ságot arról, hogy közel a Vi-
lágosság.

Kinn, a még alélt termé-
szetben is megszûnik a nappa-
lok fogyása, s várakozó lel-
keinkben is egyre fogy a sö-
tétség.

Advent van. A remény nap-
jait éljük.

f.l.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Viszi valamire…

– Fiacskám, kapsz egy osztályfõnökit magatartásból, de
meg is kell, hogy dicsérjelek, mert máris olyan ártatlan
képpel tudsz hazudni, mint egy vérbeli politikus!...

Megfelelõ helyen…

– Tudod, becsõdöltem a vállalkozásommal, így aztán
kénytelen voltam tanácsadóként elhelyezkedni.

Vacsoracsata recept

– Érdekes, szívem, pedig az adásban a Fekete Pákónak
nagyon ízlett…

A karácsonyi ünnepek kö-
zeledtével a

több programmal kedves-
kedik a falu lakói számára.

A rendezvénysorozat de-
cember 01.-jén adventi koszo-
rú és kopogtató készítéssel
vette kezdetét.

2012. december 09-én 16
órától a Szent István téren az

Bagodért Egyesü-
let

Adventi programok Bagodon
elõzõ évhez hasonlóan ismét
vásári hangulatot kívánunk
idézni. A programot a

nyitja és közös ének-
lésre hívja a jelenlévõket. A
gyerekek találkozhatnak a Mi-
kulással is. Az ünnepre való
hangolódást vásárral, forralt
borral, teával, mézeskaláccsal
és finom süteményekkel vala-
mint a Bagodi Énekkarral
együtt közös énekléssel szeret-
nénk megteremteni.

Várjuk helyi termelõk és
kézmûvesek jelentkezését, akik-
nek lehetõséget biztosítunk,
hogy portékáikat kiállíthassák
és árulhassák.

Szívesen fogadunk bor és
sütemény felajánlásokat.

A hagyományokhoz híven
2012. december 23-án 17 óra-
kor a római katolikus temp-
lomban a Bagodi Énekkar és a
település fiataljainak karácso-
nyi mûsorát láthatják az ér-
deklõdõk.

Bagodi
Énekkar

-be-

Bagod község Önkormányzati Képviselõ-testülete
2012. december 10-én 18 órai kezdettel

(Bagod Sport u. 4.)

tart, amelyre meghívja a Tisztelt Lakosságot.

1.Beszámoló az önkormányzat 2012. évben végzett
munkájáról és a 2013. évi terveirõl.

2.Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú társulás
tevékenységérõl.

3.A lakosság által feltett kérdések megválaszolása.

polgármester

a Sport épület nagytermében

KÖZMEGHALLGATÁST

Tervezett témák:

Mogyorósi József

MEGHÍVÓ
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A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.

családi, civil és céges

rendezvények

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

A
november

24-én, szombaton 5 órakor tar-
totta a helyi kultúrházban az
Idõsek Napjának már hagyo-
mánnyá vált rendezvényét, me-
lyen a meghívottak közül negy-
venen jelentek meg.

A program a helyi
és iskolás gyermekek (

és ) éne-
kes-verses mûsorával kezdõ-
dött, melyet az idõs emberek
nagy tetszéssel fogadtak.

Válaszképpen
elszavalta a Szeressétek

az öregeket! c. verset,
pedig megható be-

hagyárosböröndi köz-
ségi önkormányzat

óvodás
Németh

Dorka, Horváth Anna, Kozák
Rajmund, Nárai Rebeka, Pili-
se Laura, Cserkuti Regina, Zsig-
ray Luca, Zsigray Soma, Hor-
váth Aida, Nárai Dominik,
Domján Éva, Németh Raj-
mund, Simon Lolita, Zombó
Anna Simon Martina

Hodász Sán-
dorné

Baky
Kálmánné

Életet az éveknek!
szédben köszönte meg a mû-
sort a szervezõknek,

zenetanárnak (Loren-
zo) és , valamint

, aki nemrég
költözött Hagyárosböröndre, s
máris közösségi szerepet vál-
lalt. Kérte, hogy a helyi peda-
gógusok legyenek a falu „vilá-
gító lámpásai”.

Ezután pol-
gármester rövid beszédben
üdvözölte a jelenlevõket: az év
364 napján az idõsek mindig
csak adnak hozzátartozóiknak,
szeretteiknek; ez a nap arra
való, hogy õk is visszakapjanak
valamit ebbõl a szeretetbõl.
Reményét fejezte ki, hogy a
rendezvényt jövõre és az-
után is mindig meg fogják
tartani. Az idõs emberek mé-
zeskalácsszívet kaptak ajándék-
ba, szimbolikus megbecsü-
lésképpen.

Lõrincz
Kálmán

feleségének
Tompa Ágnesnek

Zsigray József

A színpadon
és dalokkal

kedveskedtek a közönségnek,
majd felszolgálták a húsfélék-
bõl, burgonyából és párolt
almából álló vacsorát, melyet
az idõs emberek vidám nó-
tázása kísért. Ezt követõen újra
a Horváth-Kozák kettõs lépett
fel, majd Baky Kálmánné mo-
nológját hallgathatták meg a
jelenlevõk, melynek címe ez
volt: Derûs szívvel megöre-
gedni...

Nemsokára táncra perdül-
tek a vendégek és késõ estig
örültek, mulattak, szórakoztak.
A rendezvény jó hangulatban
ért véget. Folytatása követ-
kezik...

Horváth Zsu-
zsa Kozák Beáta

Ács László

Színvonalas mûsorral köszöntötték az ünnepelteket.

Zsigray József polgármester
üdvözölte a szépkorúakat.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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Fõzni jó!

Készülünk a karácsony-
ra, ami nem csak az ajándé-
kozásról szól. Amíg a Jézus-
ka hozza az ajándékot, min-
ket is jobban megfog a kará-
csony hangulata.

Kisgyermekes családok-
nál ez még több szervezést
igényel, hiszen nem mind-
egy, ki hozza az ajándékot.
Így volt ezzel Péter és csa-
ládja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban el-
kezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsony-
ra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dol-
gon bukott le. Mikor hazaér-
tek, Péter meg is állapította:
mi azért ügyesebbek va-
gyunk, még nem buktunk
le a lányunk elõtt!

Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter meg-
döbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy õ gondolja. De a fele-
ségének mindig jó megérzé-
sei voltak, ezért elkezdett Õ
is gyanakodni. Úgy döntött,
ki kell deríteni, mit tud a lá-
nyuk! A döcögõsen zajló be-
szélgetésbõl lányuk érezte,
a szülei valamit nagyon ki
akarnak deríteni. Csak nem
tudják, hogyan kérdezzék
meg.

Lányuk tíz perc után rá-
jött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kér-
dés nélkül mondta: – ami-
kor óvodás lettem, már tud-
tam, hogy ti adjátok az aján-
dékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is örüljetek…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Szívesen
veszünk részt ebben a
varázslatban, és talán
azok is részt vesznek
benne, akikrõl nem is
gondolnánk.

Ti is örüljetek…

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zalalövõi Általános Iskola

az iskola titkárságán vagy a
30/3868-195-ös telefonszámon.

körmérkõzéses
teremlabdarúgó tornát rendez

A tömegsport jellegû rendezvényünkre várjuk
min. 4 fõs csapatok jelentkezését!

2012. december 7-ig

2012. december 8-tól!

„Castello” Kupa
teremlabdarúgó torna

Nevezési díj:4000 Ft

Megbeszélés

Elsõ játéknap:

:
2012. december 7-én 19 óra (iskola)

2012. december 8. szombat, délelõtt 9 órától,
További fordulók szombat délelõttönként!

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a pk ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. április

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A Zalalövõi Általános Iskola tornaterme
az alábbi idõpontokban bérelhetõ:

Hétfõ-Péntek 16.30-18.00 és 18.00-19.30
Szombat, Vasárnap 13.30-15.00, 15.00-16.30, 16.30-18.00,

18.00-19.30
A terem bérleti díja: 1500 Ft/1,5 óra

Várjuk a sportolni vágyó csoportok jelentkezését!
Teremfoglalás az iskola titkárságán!

Tel.: 30/386-81-95, 30/386-44-72

A zalalövõi

ez év szeptemberé-
ben és októberében ismét
adománygyûjtési akciót szer-
vezett a által ve-
zetett Ala-
pítvány otthonaiban élõ gyer-
mekek javára.

A Böjte Csaba ferences ren-
di szerzetes által létrehozott
gyermekmentõ szervezet célja
az Erdélyben embertelen kö-
rülmények között tengõdõ
gyermekek felkarolása. Böjte
Csaba és munkatársai áldoza-
tos munkájának köszönhetõen
mára már majdnem 2500 gyer-
mek nevelkedik az intézmény
valamely otthonában, megme-
nekülve a mérhetetlen nyo-
mor jelentette kilátástalan
sorstól.

Az egyesület tagjai az ado-
mányozók egy részével kar-
öltve szállították ki az adomá-
nyokat a dévai

Kerecsen Ha-
gyományõrzõ és Kulturális
Egyesület

Böjte Csaba
Dévai Szent Ferenc

Magyarok

Az adományok célba értek
Nagyasszonya

Kis Szent Teréz

Lenti város könyvtára

Vacka Rá-
dió
Fölnagy Csaba

Gál Zsuzsa

, valamint a to-
rockói gyer-
mekvédelmi központ számára.

Az adományok közt fõként
tisztálkodási szerek, tisztítósze-
rek voltak, illetve tartós élel-
miszereket, ruhákat is tartal-
mazott a szállítmány.

jó-
voltából rengeteg gyermek-
könyvet vihettünk ki, melyek
azonban a Gyergyó-medencé-
be került el, így az ottani gyer-
mekek veszik majd hasznukat.

Az adományszállító „dele-
gáció” tagja volt a

két szereplõje, valamint
, énekmondó,

aki maga is az egyesület alapí-
tó tagja. A Vacka Rádió az
MR1-Kossuth Rádió folytatásos
mesejátéka, mely ne-
véhez köthetõ. A szereplõk egy
felejthetetlen, élmény dús, inter-
aktív mesejátékot és dalestet tar-
tottak kicsiknek és nagyok-nak
a dévai alapítvány étkezõjében.

Az egyesület tagjai út-
juk során találkoztak Csaba
testvérrel is, valamint a dévai
intézmény vezetõjével egyez-
tették az

közösen szervezen-
dõ következõ évi nyári tá-
borozást.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az adományozók nagy-

Õrségi Nemzeti
Parkkal

lelkû hozzájárulását a gyûjtés
sikeréhez. Reményeink szerint
az elkövetkezendõ években is
hasonló, sikeres adománygyûj-
téseket szervezhetünk, segítve
Böjte Csaba testvér gyermek-
mentõ munkáját.

Köszönjük a segítséget,
hogy segíthettünk:

az egyesület

Nemes célt szolgált a küldetés.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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Pénzvisszatérítés minden vásárlás utánH-Kontakt Group Kft.
Horváth József

Tel.: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

akár 40%-al törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel. Milliókat spórolhat meg!

személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, gépjármû hitelek.
Nem sikerült eladni? és spórolja meg
az ingatlanközvetítõi jutalékot! Ingatlan fotózás és hirdetésfelvétel megrendelhetõ.
Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások

nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás.

Csökkentse jelzálog hitelének

Hitelközvetítés:
Hirdesse ingatlanát 61 weblapon

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!

Kárügyintézés,

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy

csertölgy 23 000 Ft/rakat

akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter

1
,8

m
é
te

r

Szolgáltatás:

Modern hajvágás és

hajfestés

Manikûr-Pedikûr

Kozmetikai arckezelések

Tartós szõrtelenítés Epilfree

eljárással

Kinga Szépségszalon

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla
06305072970 (az üzlet az avia benzinkút udvarán található)

Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

Minden kedves vendégemnek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Érdeklõdni: 30/478-6485

25-35 kg körüli

húsfajta süldõk eladók

Zalaszentivánon

Ár: 700 Ft/kg

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha az asszony házsártos és
mindenért leszidja az embert,
akkor az a gond. Ha túlzottan
rendmániás és ennek okán
papol az urának, az katasztró-
fa. Ha kizárólag az egészséges
életmód híve és elítéli, bírálja
párja lustálkodását, akkor az
mindig nemtetszést vált ki az
erõsebb nem képviselõibõl.
Ilyen és ehhez hasonló örök
igazságok derültek ki 2012.
november 24-én (szombaton)
a

megrendezett
elnevezéssel életre hívott

A férfiak és a nõk pár-
harcát humoros elõadásban
feldolgozott játék a
vagyis a

elõadásmódját dícsérték.
A zalaszentgyörgyi

által szer-
vezett rendezvényen a helyiek
és a teskándi csoport mellett
fellépett még a

illetve a

polgármes-
ter szerint a településen meg-
rendezett kulturális rendezvé-
nyeket minden alkalommal
óriási érdeklõdés övezi és ez
nem volt másként a színjátszók
szemléjén sem. A fellépõket
teltházas közönség várta, akik
nagy lelkesedéssel és vastaps-
sal jutalmazták az arcokra
gyakran mosolyt varázsló elõ-
adásokat.

A polgármester elmondta
azt is, hogy a létrehozott, egész

zalaszentgyörgyi kultúrház-
ban Színváltó

Ama-
tõr Színjátszók Szemléjén.

TASZACS,
Teskándi Amatõr Szín-

játszók Alkalmi Csoportjának

Falu-
rossza Színjátszók

Felsõ - Göcsej
Közmûvelõdési Egyesület Né-
metfaluból, Generá-
ciók Színjátszó Csoport Zala-
lövõrõl.

Kovács Dezsõ

Keressünk tökéletes feleséget!
Amatõr Színjátszók Szemléje

Jelenet a Falurossza Színjátszók elõadásából.

estés rendezvény megszerve-
zésében az egyik legnagyobb
szerepet a

vállalta ma-
gára, amely a falu mellett a kör-
nyéken lévõ települések életé-
ben is meghatározó szerepet
tölt be a kulturális programok
rendezését illetõen.

Az amatõr színjátszók szem-
léjével egyidõben

és mûveibõl
nyílt tárlat, amely az év végéig
megtekinthetõ a helyi kultúr-
házban.

A rendezvény vendége volt
a zalaeger-

szegi
színésze, aki vitathatatlanul nagy
hatást gyakorolt a helyi közön-
ségre és minden bizonnyal a
következõ hasonló rendezvé-
nyek állandó fellépõjeként
köszönthetik a résztvevõk.

Falurossza Köz-
hasznú Egyesület

Veress Zsu-
zsa Balázs Klára

Katona Kornél,
Hevesi Sándor Színház

Odonics Beáta


