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Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?
A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési
Központban 2013. március 14én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet
mondott Gyarmati Antal, a
Zalalövõi Általános Iskola igazgatója. Beszédében a múlt üzenetét így fogalmazta meg:
– Amikor március 15.-re
emlékezünk, nem csupán a
múltra kell gondolnunk, hanem a jövõt is látnunk kell
magunk elõtt. Magunk elé kell
idéznünk azt a számtalan elszánt és tenni akaró arcot, akik
Petõfi, Jókai vagy Vasvári Pál
szavait hallgatták. Magunkévá
kell tennünk azt az akaratot,
amely bennük az ország, a
nemzet jobbá tételére felbuzdult. El kell hinnünk, ha jobb
lesz az országnak, akkor jobb
lesz a városunknak, településünknek, és jobb lesz magunknak és a családunknak is. Csak
közösen érhetünk el eredményt.

A zalalövõi általános iskola 6. évfolyamos tanulói emlékeztek mûsorukkal az 1848-as eseményekre.

A '48-as hõsök példát mutattak hazaszeretetbõl, melynek
a mai korban való megnyilvánulásáról így beszélt:
– Hogyan éljük meg a
hazaszeretetet?
Szeretem a hazámat, amikor gyermekként megtanulok

Közmeghallgatás Zalalövõn
Zalalövõ Város Önkormányzata 2013. évben az alábbi
idõpontokban tartja éves közmeghallgatását, melyre tisztelettel várja a város lakosságát:
Zalalövõ: 2013. április 9., 18 óra, Salla Mûvelõdési Központ
Irsapuszta: 2013. április 11., 18 óra, kultúrház (volt iskola)

egy verset, hogy a településem
közösségét gyönyörködtessem,
ünnepét szebbé tegyem.
Szeretem a hazámat, amikor pedagógusként az óvodásokat, iskolásokat felkészítjük
erre az ünnepre.
Szeretem a hazámat, ha
rendben tartom a kertemet, de
rendben tartom a házam elõtt
az utcát is, lenyírom a füvet,
megmetszem és megöntözöm
a közterületi fákat is. Szeretem
a hazámat, ha egyesületi tagként vállalom egy játszótér
játékainak újrafestését, vagy
vigyázok a lakók vagyonbiz-

tonságára, ha fát ültetek a közterekre – önként, a szabadidõmbõl áldozva.
Szeretem a hazámat, ha
felveszek egy eldobott nejlonzacskót az utcán, egy olyan
után, aki úgy látszik, még nem
tudja, hogy a hazát így is lehet
szeretni.
És végül: szeretem a hazámat, mert eljöttem erre a közösségi rendezvényre, erre a
megemlékezésre 1848 márciusának forradalmára.
Az ünnepség végén a Petõfi
emlékmûnél helyezték el a résztvevõk a megemlékezés virágait.

HIRDETMÉNY

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Bagod Község Önkormányzata

KERESKEDÉS

2013. április 10-én
ingyenes lomtalanítási akciót szervez.
Kérjük a T. Lakosságot, hogy az elszállíttatni kívánt
lomot legkorábban április 9-én, de legkésõbb április
10-én reggel 7 óráig helyezzék ki házaik elé.
A lomtalanítási akcióban nem kerülnek elszállításra a
veszélyes hulladékok (pl. akkumulátorok, festékes
dobozok, stb.), ezért kérjük, ilyen lomot ne rakjanak ki.
Továbbá csak külön térítési díj ellenében kerül
elszállításra az a hulladék, amely autóbontásból
származik vagy nagy mennyiségben
tartalmaz külföldrõl behozott lomot.

A hirdetés átadója bármely termék vásárlása esetén
április 30-ig 10% kedvezményben részesül.
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
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A helyezésnél fontosabb a tapasztalatszerzés
Közösségi borverseny Káváson
A kellemetlen idõjárás ellenére is a település lélekszámához mérten sokan vettek
részt március 14-én a már hagyománnyá vált tavaszi kávási
borversenyen. A Zsimba, Bükk,
Vaskó, Szabó, Szomi, Zsidó és
Öreg-hegy gerinceinek levét
20 borban prezentálták a
szakmai zsûrinek. Elõbb Fekete Heribert László polgármester köszöntötte a gazdákat,
vendégeket, a zsûri tagjaként
megjelent Kántor Mónikát és
Sorok Pált. A (hó)viharos idõjárási viszontagságok miatt
ezúttal dr. Pálfi Dénes nem tudott megjelenni.
A bírálók véleményeként
elhangzott, hogy a nevezett
borok minõségét átlagban jónak ítélték, és a tavalyihoz
képest meglepõen szépek a
borokban megtalálható savak
ezen a tájegységen. Az értékelés során a vörösborok voltak jobbak. Minden évjárat más,
de több év átlagában a gazdák
visszatekinthetnek saját munkájukra, boraik minõségére. A
szín, a tisztaság, az íz, az illat
meghatározásánál mind a fehér-, mind a vörösboroknál is
megmutatkozott az alapanyag
minõségében a gondos munka, az idõjárás szerepe; a munkálatoknál a szüret ideje, a darálás, a préselés folyamata.

A gazdák közös kóstolással egybekötve hallgatták az értékelést.

Az értékelés az elõzetesen
megbeszélteknek megfelelõen
idén már nyilvános volt, így a
gazdák együtt hallgatták egymás borainak a sajátosságait,
az egyediségét, akár a fajták
különbözõségeibõl adódó eltéréseket. Jelzõk között így elhangzott a szerény, vagy testes,
akár markáns illatú, zamatú
bor – savaiban elegáns, harmonikus, élénk, harsány, kellemes, bársonyos vagy visszafogott benyomású minõsítés is.
A bornál is egy alapigazság,
hogy a tõkétõl a hordóig egyformán fontos minden lépés,
mozzanat megtétele. Fontos,

hogy a szõlõsgazda fizikailag
bírja, idõben tudja ápolni a
szõlõt, kezelni a bort, a hordókat. Képes legyen tartani,
megõrizni az elért minõséget.
A szõlõ termesztés megmaradásának záloga a szõlõ szeretetének átadása, a fiatalok bevonása a munkába.
– A tavaly is megismert, tapasztalt, hozzáértõ, a zalai borokat jól ismerõ szakértõk bírálták a mintákat, a mustrán
nem a helyezéseken, hanem a
tanácsadáson volt a hangsúly.
A bírák minden bort egyedileg
értékeltek, így a gazdák egybõl
tudták milyen véleménnyel il-

letik a borukat – árulta el Fekete Heribert László polgármester.
A borminták között 11 fehér- és 9 vörösbor szerepelt,
melyekbõl idén a Nagy-hegy
borai vitték a prímet. A fehérborok között Fekete Krisztina
és Szabó László nedûi értek el
arany minõsítést, a vörösboroknál Fekete Krisztina, Bokor
János és Zöld Árpádnének
ítéltek arany elismerést. Közönségdíjat szavaztak meg Szabó László fehérborának és
Fekete Krisztina vörösborának.
A díszes, egyedi minõsítéseket
a helyezettek a következõ hetekben kapják kézhez. Az este
oldott hangulatban telt, a zsûri
tagjai szakmailag tartalmas
elemzéseket, tanácsokat adtak,
melyeket a gazdák hasznosnak
ítéltek meg, és remélhetõleg
ez még inkább erõsíti a kávási
borok minõségét. A programmal kapcsolatban kiemelendõ,
hogy a kellemetlen idõjárás
miatt ezidõtájt a megyében
több más rendezvény is elmaradt, és kávási gazdák náluk
nagyobb településékhez mérten is szép számú mintát szolgáltattak a zsûrinek. A szervezõk ezúton is köszönik mindenki részvételét és ígérik, a
mustra 2014-ben is folytatódik!
Pataki Balázs

Tehetséggondozás, felnõttképzés: Befektetés a jövõbe!
Sikeres pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak a megyében
Egyesületünk „Tanórán kívüli foglalkozások Zala Megyében!” címmel programot indít,
melyhez az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 azonosító számú pályázaton
23.600.000 Ft támogatásban
részesültünk – tájékoztatott
Rózsás Csaba, a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület ügyvezetõ
igazgatója. – A támogatásból a
megyében hét helyszínen hat
általános iskolában és egy óvodában valósulnak meg a tehetséggondozó rendezvények. Az
érdeklõdõ tanulók és óvodások – közel hatszázan – szakkörökön, versenyeken, téma és
mese heteken vehetnek részt.

A programjaink 2013. április
1.-jén indulnak és 2014. június
30-án fejezõdnek be.
Egy több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ programra is felhívta a figyelmünket az igazgató:
– Április közepén indul a
négyfordulós Öveges József
levelezõs verseny. A vetélkedés
június 1-én nagyszabású családi nappal zárul a Zalaegerszegen, ahol a legjobbak megyei döntõben mérhetik össze
tudásukat. A részletekrõl tájékozódni lehet a honlapunkon:
www.titzala.hu. Végezetül tájékoztatni szeretném az olvasókat a felnõttképzési tevékenységünk aktuális eredményeirõl. A Zala Megyei Kormányhi-

vatal Munkaügyi Központjának képzési listájára – sikeres
pályázatunk alapján – felkerült
négy képzésünkön a munkanélküliek támogatásuk esetén
térítésmentesen vehetnek részt.
A négy OKJ-s képzésen (föld-

munka, rakodó és szállítógép
kezelõ, hulladékgyûjtõ és szállító, kisteljesítményû kazánfûtõ, targoncavezetõ+raktáros) összesen 60 fõ vehet
részt a Munkaügyi Központ
támogatásával ingyenesen.

Hónaptól hónapig…
közéleti havilap

XIV. évfolyam 2012. április

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Épülõ szennyvízhálózat Hagyárosböröndön

Egy régi problémát old meg a beruházás.
Tavaly szeptembertõl indult el a „Vaspör és térsége
szennyvízelvezetése”
KEOP1.2.0/2F/09-2010-0037 projekt
kivitelezési munkálatai három
(Vaspör, Hagyárosbörönd, Ozmánbük) településen, melyre
az Európai Unió és a magyar
állam 582 milliós támogatás
nyújtott. A kétfordulós sikeres
pályázat lehetõséget ad arra,
hogy a települések szennyvízelvezetõ rendszere 84%-ban
uniós forrásból valósuljon
meg. A megvalósítási munkák
elszámolható nettó összköltsége 686 millió forint. A projektben részt vevõ településeken a keletkezõ szennyvíz korszerû elhelyezése és tisztítása
már régóta megoldatlan problémát jelentett, forráshiány
miatt azonban mindezidáig
nem kerülhetett sor a beruházás megvalósítására. Vaspör,
Ozmánbük és Hagyárosbörönd szennyvízcsatornája az
Északnyugati Regionális Fõgyûjtõre csatlakozik, majd Bagod község külterületén befogadója a B-2 jelû regionális
szennyvízátemelõ.

A települések kivitelezési
munkálataiban Hagyárosbörönd
fõút mentén fekvõ része élvez
elsõbbséget, melynek elkészülési határideje a közelgõ útfelújítás miatt is kiemelten fontos.
– Hagyárosbörönd 2005 óta
próbálkozott (közösen Vaspör
és Ozmánbük községekkel) a
szennyvízelvezetõ
rendszer
hiányának pótlásával, s a probléma azért is volt idõszerû,
mert a környékben már csak
mi maradtunk ki ebbõl. Május
középére ütemezték a fõúton
zajló munkák befejezését, így
semmiképp sem csúszunk bele a 76-os fõút tervezett felújításába. A pályázat sikerességénél fontos volt, hogy minél
többen kössenek rá a rendszerre, így például a fõút mentén várhatóan az összes lakóingatlan rákapcsolódik a hálózatra. A három település önrésze több mint 110 millió
forint, melynek 15-20 százalékára nyertünk támogatást. Háztartásonként 200 ezer forintos
hozzájárulás lett megállapítva,
melyet lehet egy összegben,
részletekben, és lakás takarék-

pénztári szerzõdés részeként
fizetni – számolt be Zsigray
József polgármester.
A hagyárosi és a böröndi
településrészeket 310 fõ lakja,
így a beruházás 93 háztartást
érint. A bagodi csatlakozási
ponttól a szennyvíztisztító telepig a Kohéziós Projekt keretében átépített szennyvízelvezetõ rendszer átemelõinek,
illetve vezetékeinek kapacitása
elegendõ a 3 település szennyvizének fogadására, illetve a
zalaegerszegi szennyvíztisztító
telepre juttatására. A kiépülõ
szennyvízcsatorna rendszer a
3 településen mintegy 900 fõ
számára biztosít megoldást a
keletkezõ kommunális szennyvíz összegyûjtésére és kezelésére a zalaegerszegi agglomerációs szennyvíztelepen. A települések 409 ingatlanán épül
ki házi bekötés, további 10
magáningatlanon házi beemelõ akna létesül, amely a csatorna folyásszintjénél mélyebben levõ ingatlanok saját szennyvizeinek a közcsatornába történõ beemelésére szolgál.
– Böröndön november közepén végeztek a munkákkal, a
gerincvezeték nyomvonala ak-

kor egy ideiglenes útburkolatot kapott. A böröndi falurész
végén még dolgoznak az átemelõ kiépítésén, Hagyároson
március elején indult el a házak bekötése, ezt követõ feladat pedig a két rész összekötése. Összességében elégedettek vagyunk a munkálatokkal,
eddig csak kisebb problémák
jelentkeztek, de azokat sikerült
a kivitelezõnek rugalmasan
megoldani. A próbaüzem éppen a nyári idõszakra esik, így
ha probléma van, akkor annak
azalatt ki kell jönnie. A mûszaki átadás szeptember közepén
várható – egészítette ki a településvezetõ.
A csatornahálózat és a
szennyvíztisztító telep építését
a kivitelezésre szerzõdött Szabadics Zrt. és Hydrocomp Kft.
várhatóan június elején befejezi, majd ezt követõen kezdõdhet a három hónapos próbaüzem. A projekt megvalósítását követõen – 3 hónap
próbaüzem után – az üzemeltetést várhatóan a településeken jelenleg is ivóvíz szolgáltatást nyújtó Zalavíz Zrt.
végzi majd.
Pataki Balázs

Méltó megemlékezés Zalaszentgyörgyön

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

www.zalatajkiado.hu

A mûsor is az összetartozást erõsítette.
Zalaszentgyörgy is méltón ként említette Zalaszentgyörgy
megünnepelte az 1948/49-es és testvértelepülései aktív
forradalom és szabadságharc együttmûködését.
A mûsor is az összetar165. évfordulóját. Kovács Dezsõ polgármester ünnepi be- tozást erõsítette, hiszen haa
zalaszentszédében kiemelte – a haza- gyományosan
szereteten túl – a magyarság györgyi óvodások együtt kéhatáron innen és túli össze- szültek az ünnepre az Örömtartásának fontosságát. Példa- zene kórussal.
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Földrajzilag is kedvezõ megállapodás
Új hivatallal indították az évet
Decemberig Hagyárosbörönddel alkotott körjegyzõséget Bagod, azonban a közigazgatásban történt változások miatt kevés volt az együttes 1600 fõs lélekszám. Az
önkormányzatnak fél éve volt,
hogy hivatalát az elõírtaknak
megfelelõen minimum 2000
fõsre bõvítse, így a szóba jöhetõ településekkel ennek
megfelelõen kezdõdtek el
õsszel a tárgyalások. A törvény
által adott lehetõség, az egy
település átlépése több variációt adott.
– Több önkormányzattal
tárgyaltunk, Ozmánbük elsõként jelezte, hogy a korábbi
körjegyzõségi hivatal magas
költségei miatt mindenképp
velünk képzeli el a jövõt. Ekkor már csak 130-140 fõ hiányzott a kétezerhez. A hosszú
távú kapcsolat miatt fontos
volt, hogy összetartó települések alkossák az új hivatalt.
Decemberben elõször döntöttünk egy Bagod, Hagyárosbörönd, Ozmánbük, Egervár, Lakhegy és Csatár alkotta közös
hivatal létrehozásáról, melynél
feltételként megszabtuk, hogy
ha esetleg külön-külön is tudunk hivatalt alakítani, akkor
nem állunk egymás útjába. Ezt
követõen 3 település is jelezte,
hogy hozzánk csatlakozna. Ezután a régi megállapodást felmondtuk, és hamar döntöttünk az új felállásról, így a
Bagodi Közös Önkormányzati
Hivatalt Bagod mellett Hagyárosbörönd, Vaspör és Ozmán-

A polgármesterek gyorsan döntöttek az együttmûködésrõl.
bük község, az Egervárit pedig
Egervár, Lakhegy és Csatár
község alkotja. Vaspör korábban másik irányba állapodott
meg, de úgy gondolom, hogy
több szempontból (csatornázás, orvosi ellátás, iskola, óvoda) is elõnyös a kialakult kapcsolat. Tárgyaltunk Zalacsébbel és Zalaháshággyal is, de végül õk Zalalövõhöz csatlakoztak – mondta Mogyorósi
József, Bagod polgármestere.
Az elõzetes tárgyalások során szóba került, hogy Egervár, Lakhegy, Csatár, Bagod,
Hagyárosbörönd, Ozmánbük,
továbbá Vaspör, Zalaháshágy,
Zalacséb alkosson egy hivatalt,
azonban az új megállapodások
minden félnek elõnyösebbek.
Egervárral a jó kapcsolat továbbra is megmarad, a két

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények
(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.
Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

önkormányzati hivatal közösen alkalmaz egy mûszaki ügyintézõt, aki mindkét helyen
azonos óraszámban dolgozik.
Az új hivatalról szóló egyezséget december végén írták
alá, és január elsejével már az
új évet is a megváltozott formával indították. A költségvetés szoros, elõször csak az
elsõ három hónapra tudtak
tervezni. A megszûnt bagodi
körjegyzõségtõl 5, a vaspöri
körjegyzõségtõl pedig 3 fõt
vettek át, a teljes hivatal nyolc
fõvel és egy részmunkaidõs
foglalkoztatással mûködik.
Az önkormányzatok már elfogadták a közös hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát és költségvetését. A kistelepülések számára nehéz helyzetet teremtett az újfajta szabályozás, mely mellett továbbra
is szeretnék a lakosságnak
biztosítani a közvetlen, helyben történõ ügyintézést. Ezért
volt fontos, hogy Vaspörben
megmaradt a hivatal, és kirendeltségként, ezután is napi
nyolc órában tudja fogadni az
ügyfeleket. A járási hivatalba
történõ dolgozóátvételek, illetve 1 fõ nyugdíjba vonulása
után, a bagodi és vaspöri
hivatal állománya fuzionált,
így alakult ki a jelenlegi lét-
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szám. A munkaköröket kialakította a hivatalt vezetõ jegyzõ,
de feltehetõen lesznek olyan
területek, melyek egy teljes év
elteltéig újdonságot hozhatnak. A decemberi gyors megállapodás után úgy gondolom
gyorsan sikerült kialakítani közös hivatalt és jól mûködünk.
Vaspör korábbi döntésének
megváltoztatása, reményeink
szerint, senkiben nem hagyott
rossz érzést. A testület szándéka nem a korábbi jó kapcsolat
lerombolása, hanem új létrehozása volt – mondta Németh
Noémi, aki jelenleg a vaspöri
kirendeltséget vezeti.
Vaspörben és Ozmánbükben a lakosság számára készült
egy tájékoztató, melyben minden hivatali dolgozó név és
szakterület szerint van felsorolva, így ügyintézéskor a lakosok már tudják, kit kell keresniük.
– Az elmúlt év vége minden hivatali dolgozó számára
nehéznek bizonyult. A közös
hivatal alakítása körüli bizonytalanság, a járási hivatalba átkerülõ dolgozók szabadságnak
kiadása, az oktatási intézmények állami fenntartás alá vétele erõsen rányomta a bélyegét a munkára. Mindenki feszített munkatempóban dolgozott és csak nagyon kevés szabadság kiadására volt lehetõség az ünnepek környékén. A
könnyebb tervezhetõség és
egyéb praktikus okok miatt a
közös hivatal januári indulása
volt a célszerûbb. Év elején a
közös hivatal indulása, iskolaátadás, új óvodai intézmény
létrehozása miatt voltak akadozások, de szerencsére ezt mindenki megértette, és a Zala
Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár
szakmai segítségével sikerült
ezeken nagyon gyorsan úrrá
lenni. A közös hivatal a jövõben is arra törekszik, hogy a lakosság elégedett legyen munkájával és a lezajlott szervezeti
változásokból semmit se vegyen észre. Az ajtóm a bagodiakon és hagyárosböröndieken túl most már az ozmánbükiek és a vaspöriek elõtt is
mindig nyitva áll – fogalmazott
Kovács Gyula jegyzõ.
Pataki Balázs
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„Elvitte õt Jézushoz”
Február 28-án, csütörtökön
dr. Veres András megyéspüspök látogatást tett a bagodi
plébánián és a hozzá tartozó községekben. Hagyárosböröndre délután 13.45 körül érkezett meg Farkas László
plébános társaságában, szívélyesen üdvözölte a templomkertben várakozókat, majd a
templomban a szép számban
megjelent hívek elõtt elmondta: jövetele célja, hogy a helyi
hitéletrõl személyesen tájékozódjon és a hívek kérdéseire
válaszoljon. Örömét fejezte ki,
hogy ilyen sokan eljöttek, hétköznap délután is.
A gyermekek egy ír és egy
ókeresztény áldással köszöntötték a megyés fõpásztort,
majd Tompa Ágnes gitárkíséretével egy dalt énekeltek. A
hallgatóság soraiból elõször
Paksa Imre, a helyi egyházközség világi elnöke emelkedett
szólásra, aki elmondta: Hagyárosbörönd kis község ugyan,
de lakóinak mindig erõs volt a
vallásos hite, amit a templomnak a lakosság számához képest viszonylag nagy befogadóképessége is bizonyít. Mivel
az önkormányzat és a templom kivételével az összes intézmény a szomszédos Bagodban van, így az Isten háza a

Dr. Veres András a helybéli gyermekekkel.
falu legfõbb, központi helye, a
közösségi élet legfontosabb
színtere. A tavalyi templomfelújítás óta jelentõsen megnõtt a rendszeresen templomba járók száma, melyhez hozzájárult, hogy már minden
vasárnap reggel fél 9-kor van
szentmise.
Filinger Ferenc, egyházközségi képviselõ szerint sajnos, a
városba költözési hullám idején éppen abból a generációból távoztak el sokan a községbõl, akiknek az idõsek átadhatták volna a vallási hagyományokat, a rózsafüzér imádkozásának közösségi élményét.
Reményt ad viszont a temp-

lomba járó fiatalok és gyermekek egyre emelkedõ száma.
A pápaválasztásra és az újra
evangelizációra vonatkozó kérdésekre dr. Veres András kifejtette: az új pápa cselekedeteit
ugyanúgy a Szentlélek fogja
majd irányítani, mint elõdjét.

Az egyház folyamatosan változik, de ez csak a külsõségekre, a módszerekre és az
eszközökre vonatkozik, a hitbeli kérdésekre nem. Európának és benne Magyarországnak is lelki megújulásra van
szüksége, ezért nevezték el a
mostani egyházi évet „A Hit Évének”. Ebben a keresztény családoknak lesz döntõ szerepük.
Fontosnak nevezte a püspök a férfiak imádságát és elmondott egy történetet arról
az emberrõl, aki akkor erõsödött meg igazán a hitben, amikor a saját apját látta térden
állva imádkozni. Látogatása végén a püspök szentképet osztott ki a hívek közt, mely Jézust
három tanítványával halászat
közben ábrázolta, másik felén
pedig egy áldás kíséretében a
püspök jelmondata szerepelt:
„Elvitte õt Jézushoz.”
Á.L.

Március 15-i ünnepség Káváson

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

• Méret utáni polgári és ortopéd
cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt
Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban.
Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.
ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

„Többgenerációs” ünnepségen vettek részt a kávásiak.
Káváson az idei március 15-i
ünnepség megrendezésekor nagy
lépésre szánták el magukat a
szervezõk. Meghívták az összes
egykori szereplõt, akik a rendszerváltás óta felléptek a falu ünnepségein, hogy idén közösen tisztelegjenek a márciusi hõsök elõtt.
Nagy örömükre sokan vállalták
ezt a „nemes” feladatot, sõt az azóta már szülõkké lett szereplõk elhozták magukkal gyermekeiket is,
így többgenerációs ünnepségen
vehettek részt a kávási lakosok. Felkészítésüket akárcsak egykor, most
is Dóczi Károlyné tanárnõ vállalta,
aki – mint elmondta – nagyon
büszke arra, hogy a fiatalok annyi
év után is ilyen lelkesen és
izgatottan készültek a fellépésre.

A bevezetõ kisfilmben megható volt látni az elmúlt több mint
20 év ünnepségeinek felvételeit.
Fekete Heribert László polgármester ünnepi köszöntõjében utalt a
haza, a szülõföld szeretetére, az
összefogás szükségességére. Az
összefogás és a lakóhely iránti
szeretet kitûnõ példája a fiatalok
közös mûsora, amely önmaguk
és az utókor számára is nagyon
fontos értékeket hordoz.
A szervezõk ezúton is szeretnék megköszönni minden szereplõnek és résztvevõnek, hogy
ilyen különleges „ajándékot” adhattak át az embereknek az
1848-49-es forradalom 165. évfordulója alkalmából.
D.A.
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Sándor-napi jótékonysági bál Salomváron
– Fehér Tamara javára

Nemes célt szolgált a bál.
Salomvár Község Önkormányzata március 16-án tartotta a 15. Sándor-napi jótékonysági bálját. Dupla a jubileum, mert a Lutter Sándor

által kezdeményezett rendezvényhez az önkormányzat 10
éve csatlakozott.
A több mint hetven vendéget Csáki István alpolgár-

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte P8B75-D2V alaplap, Intel G860 3 GHz CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 66.500 Ft
Gigabyte P8B75-M alaplap, Intel Core-2120 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
HD7770 1 GB DDR5 VGA 119.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Packard Bell, Samsung, Toshiba!
Pl.: ASUS X55A 15,6"/Intel Pentium B980
2,4GHz/2GB/320GB/DVD író/notebook 93.990 Ft
ASUS X55C 15,6"/Intel Core i3-2350M 2,3GHz
/2GB/320GB/DVD író/notebook
115.990 Ft
ASUS X55VD 15,6"/Intel Core i3-2350M 2,3GHz
/4GB/500GB/VGA/DVD író notebook 125.990 Ft
MyAudio 808DCC 8" Wi-Fi 8GB DualCore tablet 39.990 Ft

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok
Notebook számítógépek
javítása!

és tonerek!
Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

mester köszöntötte. Elsõként
Sanyi bácsi érdemeit méltatta
az alpolgármester. Megemlítette, hogy idõt, energiát nem
sajnálva indította útjára ezt a
rendezvényt, hogy szórakozva,
vigadva együtt segítsünk egy
nemes célt. Majd az ünnepek,
hagyományok fontosságára hívta fel a figyelmet, miszerint
segítenek abban, hogy megszakítsuk a mindennapok monoton világát. Más szempontból
az a közösség, amelyik ragaszkodik hagyományaihoz, és képes újakat is teremteni, az
bízik a jövõjében. Végezetül
elmondta, hogy ezek az alkalmak nem csak a testnek, hanem a léleknek is táplálékot
nyújtanak.
A köszöntõ után Árvay
Sándor polgármester adta át
Lutter Sándornak a Salomvárért díjat adományozó emléklapot, az elmúlt tizenöt év aktív társadalmi tevékenységéért.
Ezt a megható átadást követte a finom vacsora, ami
helyi asszonyok kezét dicséri.
A fergeteges hangulatot
Nagy Lóránt – a Salla Tánc-

eggyüttes tagja – által elõadott
Kalotaszegi legényes alapozta
meg. A tõle megszokott magas
színvonalú elõadás után meglepetésként, a salomvári tánckar a kánkánt adta elõ – egy
kicsit másként.
A bál bevételét minden alkalommal valamilyen nemes
cél érdekében ajánlotta fel a
rendezõség. Az idén sem történt másként, a környezõ falvak kezdeményezéséhez csatlakozva egy zalacsébi beteg
kislány. Fehér Tamara gyógyulásának elõsegítésére hirdették meg a bált.
A salomvári önkormányzat
szándékához társult sok magánszemély, valamint a Salomváron és Zalalövõn mûködõ
sportklub tagságából is érkeztek felajánlások, amik a bál
bevételét többszörösére növelték.
Az emberségnek, az összefogásnak a jó példája, ami az
elmúlt idõszakban történt a
környezõ településeken. Egy
bajba jutott család nem maradt
egyedül.
Nagy, nagy köszönet érte!

Gasztronómia az irodalomban
A „Salla” Mûvelõdési Központban harmadik összejövetelét tartotta március 23-án az Irodalmi Szalon. A 15-20 fõs
baráti közösség ez alkalommal beszélgetés témájának a gasztronómia területét választotta.
A magyar konyha reneszánszát éli: megtaláltuk régi fûszereinket, elhagyott, feledésbe merült receptjeinket. Tény, hogy
a múlt század második felében a só, bors, paprika triumvirátusán kívül nem igen próbálkoztak a háziasszonyok (tisztelet a kivételnek). A fagyasztott félkész ételek megjelenésével, a leegyszerûsített, mindig rohanós otthoni fõzéssel
még inkább eltûntek a különleges ízek.
Már Mikszáth is errõl kesereg A magyar konyha c. írásában. „Magyar vagyok, magyar maradok! Nem szabad tehát a
magyar konyhát pusztulni hagyni. Dõljön, omoljék minden a
nagy reformok és divatok mániájában, pusztuljon a vármegye
(ámbár ott egészséges jó gyomrok vannak), pusztuljon a
gentry, a szûzdohány, de az õsételek maradjanak. Azokat ne
engedjük! Pedig múlnak ám erõsen. Sok nagytekintélyû
commedentia végképp elveszett…”
A késõ estébe nyúló beszélgetés során költõk, írók mûveibõl tudhattuk meg, miként is vélekednek a gasztronómiáról, majd meg is ízlelhettük a klubtagok által feltálalt
finomabbnál finomabb fogásokat, nem csak testünk, de lelkünk gazdagodására is. Gazdag asztalhoz ülhettünk. Pirog,
francia almatorta, zakuszka, indiai köri krém, majonézes halkrém, házi készítésû bonbon, mákosguba, s egyéb különlegességek szerepeltek az étlapon.
Április végi összejövetelünk során a film és irodalom
összefonódását vizsgáljuk, melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt.
(BHK)
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Báloztak a polgárõrök Zalaháshágyon
mondottan nyugodt és csendes település. Legutóbb 2 évvel ezelõtt fordult elõ a faluban, hogy több házba is betörtek. Ekkor a polgárõrség 2
héten át megerõsített szolgálatot látott el, melynek köszönhetõen a bûnözõk eltûntek Zalaháshágyról.
A polgárõr egyesület bálján
minden esztendõben részt
vesz Büki József polgármester
is, aki kiemelten fontosnak nevezte az egyesület létezését és
elismerõen szólt a munkájáról.
A polgármester hozzátette azt
is: az önkormányzat a szûkös
anyagiak ellenére minden eszközzel igyekszik támogatni a
polgárõr egyesület munkáját
és kimondottan jónak nevezte
az önkormányzattal való együttmûködésüket is.
A zalaháshágyi polgárõr
egyesület bálján a rendõrség
munkatársai is részt vesznek
minden esztendõben, hiszen
az õ munkájukat is segíti, ha a
polgárõrök folyamatos járõrözésének köszönhetõen kiegyensúlyozott a közbiztonság
a térségben.
A zalaháshágyi összejövetelen több, mint félszázan mulattak egészen hajnalig.
Zsuppán Beáta
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A bál jó alkalom arra, hogy a polgárõrök együtt szórakozzanak
családtagjaikkal.
Zalaháshágyon 17 éve min- lentõs szerepük van. Az elnök
den alkalommal márciusban sérelmezte azt, hogy nemrégitartják meg a polgárõrök ben az Országos Rendõrkapiösszejövetelét, melynek elsõd- tányság kiadott egy olyan közleges célja, hogy az elmúlt egy leményt, amelyben értékelték
esztendõben történt esemé- a közbiztonságot az egyes falnyekrõl és a polgárõrök mun- vakban. Zalaháshágyról a vélekájáról tájékoztassák a részt- ményezésben az szerepel, hogy
a legrosszabb 100 között szerevevõket.
Németh Károly, a zalahás- pel a település a közbiztonsáhágyi polgárõr egyesület elnö- got illetõen. Németh Károly
ke, a zalaháshágyi régió veze- szerint ez nagyon rossz fényt
tõje elmondta: a hagyományos vet a településre és a helyben
polgárõr bált azért is rendezik mûködõ polgárõrségre is, mimeg minden esztendõben, vel a helyiek azt tapasztalhathogy a polgárõrök családtagjai ják, hogy Zalaháshágy egy kiis felhõtlenül szórakozhassanak egy vacsora, majd zenés és
táncos mulatság keretében,
hiszen ameddig társaik járõröznek a településen és annak környékén, addig õk nagyon sok idõt töltenek
– Bér- és kereskedelmi fõzés
egyedül.
Németh Károly véleménye
– Palackozás
szerint Zalaháshágyon a köz– Kis- és nagykereskedelmi
biztonság kimondottan jónak
értékesítés
mondható és ebben természetesen a polgárõröknek is je– Igény szerint cefrebeszállítás

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Húsvétra pár éve nagy
divat volt a csokitojáson kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket arról,
hogy ez miért rossz ötlet. A
végsõ érv mindig az volt,
hogy mit csinálnak a nyúllal
húsvét után, mert nem maradhat örökké a lakásban.
Ez az érv mûködött, a
gyerekek nem tudtak megoldást találni. A következõ
évben a gyerekek már rutinosan vágtak neki az élõ
nyuszi projektnek. Taktikát
változtattak, a nagyin keresztül indultak támadásba.
A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az unokáknak
– engedékenyebbek. A sok
könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vigyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meggyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá!
Csaba nem erre a válaszra számított. Döbbentében
csak ennyit tudott mondani: – ha a nagymama megígérte, akkor legyen. Másnap már hajnalban izgatottan készültek a gyerekek,
jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi, fehér, tarka,
még fekete is. A gyerekek
sokáig nem tudtak választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias
érvvel próbálta a döntést
segíteni:
– Ne a tarkát válasszátok! Annak nem jó a húsa ….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A takarékos gazdálkodás fontossága
Van remény a templom felújítására Zalaboldogfán
A mindenkori és a jelenlegi
önkormányzati vezetés és képviselõ-testületének legfõbb célkitûzése az volt, hogy ésszerû
takarékos gazdálkodás mellett
megfontolt beruházásokat hajtson végre. Ennek köszönhetõen jelentõs fejlesztések történtek, amivel Zalaboldogfa
felértékelõdött, élhetõbb és
vonzóbbá vált a helyieknek és
az idegeneknek egyaránt. A
nagy beruházások ellenére az
önkormányzat nem adósodott
el, nem szorult hitelre.
– Természetesen ez csak
úgy történhetett, hogy felelõsen gazdálkodtunk a közpénzzel, régi mondás szerint „addig
nyújtózkodj, amíg a takaród
ér” felfogásban. Most, hogy
mindenki számára ismert az új
önkormányzati törvény, amiben a kormány átvállalja az
eladósodott önkormányzatok
tartozásait, joggal merül fel
egyesekben, hogy mi miért
nem vállaltunk nagyobb beruházásokat, amikre hitelt vettünk volna fel, s most elengedték volna. Ez a magatartás a mi

Felújításra vár a templom.
szemléletünknek ellent mond.
Egyrészt nem lehetett tudni,
hogyan dönt a kormány, másrészt nem hazardírozunk közpénzzel! – mondta lapunknak
Luter Péter, Zalaboldogfa polgármestere, majd így folytatta:
– Ezért is tartjuk méltánytalannak ezt a döntést, mert
diszkriminatív egyes önkormányzatokkal szemben. Pazar-

Játszótér-bõvítés Zalacsében
Március 9-én reggel több
mint harminc fõ kézi szerszámokkal „felfegyverkezve” gyülekezett a zalacsébi Béke utcai
játszótéren. Az összejövetel oka,
hogy a „Zalacséb településen közösségi tér, játszótér kialakítása” címû pályázat megvalósításának aktív részesei lehessenek.
A 2011-ben benyújtott pályázat pozitív elbírálásának köszönhetõen az MVH Vidékfejlesztési Igazgatósága nettó 1
998 175 Ft támogatási összeget ítélt meg a településnek. A
projekt keretében több mint
tíz játék és térelem került elhelyezésre. A játékok legyártására, és leszállítására az önkormányzat a Játszótér 2006.
Kft.- vel kötött szerzõdést. A jó

hangulatban telt közérdekû
munkavégzésnek
köszönhetõen, késõ délutánra minden
játék a helyére került.
A játszótér végsõ arculatának elnyerésére még további
közösségi összefogásra, munkavégzésre van szükség. Mint a
település polgármesterétõl, Pecsics Zoltántól megtudtuk, e
tekintetben bízik a közösség
további helytállására, hisz már
most jelentõsen túlteljesítették azt a tervezett 110 munkaórát, amit a projekt megvalósításához a pályázatban vállaltak. Úgy tervezik, hogy a közel
3 millió Ft ráfordítással újjászületett, sok játékkal bõvült
játszóteret gyermeknapkor a
legifjabbaknak birtokba adják.

ló, felelõtlen beruházásokba
(ahol nem volt fedezet még az
önrészre sem) vágtak bele, eladósodtak, s most elengedik
az adósságukat. Akik tisztességesen gazdálkodtak, azokat
hogyan kárpótolják? A központi költségvetésbõl származó forrás csökkenésének mértéke meghaladja az önkormányzatoktól elkerülõ feladatok ellátásának korábbi költségét. A legdrasztikusabb takarékossági intézkedések bevezetésével sem tudjuk a költségvetésünket egyensúlyba hozni!
Alapvetõ feladatainkon kívül
kisebb fejlesztésekrõl és a falut
összetartó rendezvényeinkrõl
az idén sem mondunk le. Mivel mínuszos költségvetés nem
lehet, ezért önhikivel számoltunk. Régi vágyunk, a Kisboldogasszony templom felújítása
azért nem valósulhatott meg,
mert ennek a kivitelezési költsége akkora, hogy sikeres pályázat esetén az önrészt sem
tudná az önkormányzat és a
falu közössége vállalni. A helyi
hívõk és az itt élõk joggal
sérelmezik, hogy negyven éve
semmi nem történt a templom
megmentése érdekében, pedig közben az egyházközségben sorra felújították a templomokat, amihez a zalaboldogfaiak is hozzájárultak, bízva
abban, hogy ha ránk kerül a
sor, nekünk is segítenek. Több
éve próbálunk pályázati forráshoz jutni, de eddig sikertelen volt. Hogy ez megváltozzon, ahhoz szélesebb összefo-

2013. március
gásra lesz szükség. Felvettük a
helyi plébániával, a szombathelyi püspökséggel is a kapcsolatot. Február 28-án a bagodi
plébánián az egyházközség
polgármesterei személyesen is
találkozhattak dr. Veres András
megyéspüspökkel. Minden polgármester beszámolt saját falujának problémáiról. Én is tájékoztatást adtam a helyi viszonyokról, és az itt élõ hivõk jogos sérelmeirõl, a templom
érdemtelen mellõzésérõl. Kértem a püspök urat, járjon el az
ügyünkben. Õ összefogásra
buzdított, válaszomban biztosítottam, hogy ennek nem lehet
akadálya, mert a zalaboldogfai
hívek sem rosszabbak, mint a
más településen élõk, sõt, mivel régóta vezetem a falu közösségét, állíthatom, hogy az
itteni polgárokra mindig lehet
számítani! Püspök úr jó hírrel
is szolgált, ígéretet tett, hogy
közben jár az ügyünkért, és ha
a pályázat nyer, akkor a püspökség megelõlegezi azt az
összeget, amivel a munkálatokat el lehet kezdeni. Délután a
felújításra szoruló boldogfai
Kisboldogasszony templomban a hívõk is találkozhattak a
püspök úrral, kérdéseket tehettek fel neki, amiben csak
megerõsítettek abban, hogy
mennyire fontos számukra a
templom fennmaradása. Püspök úr látta az elszántságot, és
nekik is ígéretet tett, hogy
közben jár az ügyünkben. Ezek
után reménykedünk, hogy valami elindul a templom megmentésében. Az önkormányzat
és a lakosság kezdeményezi
egy közös pénzügyi alap létrehozását, ahol kikötés nélküli
összeggel támogathatják a
templom felújítását – zárta tájékoztatását a polgármester.

Tisztelt ingatlantulajdonosok!
A március elején kiküldött értesítéshez annyi kiegészítést
szeretnénk tenni, hogy a lakossági hulladék díj kiszabásánál a
tulajdonosok csak az alapszolgáltatást fizetik, mert a Zalispa
használati díját, ami jelentõs növekedést jelentene, az önkormányzat átvállalja.
Kérem a tulajdonosokat a megkeresésnél a szíves együttmûködésre, amit elõre is köszönünk!
Luter Péter
polgármester
Zalaboldogfa

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 700 Ft/db
Zalaboldogfán: 650 Ft/db

Több mint 30 zalacsébi dolgozott a játszótéren.

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217
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Együtt a vízért
A Víz Világnapjáról emlékeztek meg
A 2013-as Víz Világnapja a
nemzetközi együttmûködésre
igyekszik felhívni a figyelmet.
A Zalavíz Zrt. már tizenegy
éve ünnepli meg a jeles eseményt, idén pályázatokkal és
konferenciával kívánta felhívni
a szolgáltató a figyelmet természeti kincsünk fontosságára.
Az UNESCO a 2013-as mottó megalkotására nemzetközi
pályázatot írt ki, a nyertes az
indiai Mega Kumar „Water,
water everywhere, only if we
share” jelszava lett, melyet szabad fordításban így mondhatnánk: „A víz volt, van és elég
lesz, ha részeddel megelégedsz”.
A Zalavíz Zrt. a 2013-as Víz
Világnapja alkalmából egyfordulós pályázatokat hirdetett,
„Együtt a vízért” szlogennel. A
pályázatokkal a fiatal korosztály szemléletét igyekeztek formálni, ennek megfelelõen
négy korcsoportban mérhették össze kreativitásukat és
rajztudásukat a gyerekek.

– A Víz Világnapja ünneppé emelt nap – mondta Nagy
András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója. – Ezen a napon az
egész világ megemlékezik az
éltetõ vízrõl. Vízszolgáltató cégként elsõsorban a vízszennyezés ellen vesszük fel a harcot,
emellett a víztakarékosságra is
fel kívánjuk hívni a lakosság
figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
mindig folyjon a tiszta, egészséges ivóvíz, az elhasznált,
szennyezett víz pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba,
tavakba. Hazánk – azon belül
Zala megye – kitûnõ adottságokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. Becsülnünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont. Örömömre szol-

Tavaszváró baba-mama klub

Az idei év elsõ baba-mama
találkozójára március 22-én
került sor a „Salla” Mûvelõdési
Központban. A kisgyerekeknek és szüleiknek változatos programokat kínáltak: a
mozogni vágyó gyerkõcöket
játszóházba hívták, könyvajánlót tartottak a könyvtár

új lapozóiból, a húsvéti ünnepre készülve szebbnél
szebb színes-papírtojások készültek.
A következõ baba-játszóházra április 18-án kerül sor,
ahova szeretettel várják a babákat és anyukákat.
K.M.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke

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

Nagy András az éltetõ víz fontosságáról szólt.
gál, hogy a környezettudatos
gondolkodás hazánkban is
egyre népszerûbb, különösen
az ifjú nemzedékek körében.
A felnõtt korosztálynak második alkalommal került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési Központjában a PTE ETK
ZKK és a ZALAVÍZ közös konferenciája, „A víz az élet” elnevezéssel. Az érdeklõdõk a
víz sokrétû felhasználásáról
szóló szakmai elõadásokat hallhattak, egyebek mellett szó
esett lélektani-, élettani hatásáról, gyógyászati funkciójáról,
védelmérõl és az árvízi védekezésrõl. Az elõadás tematikája úgy
került kialakításra, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy bár a víz
látszólag mindenhol ugyanolyan,
a valóságban nincs két egyforma víz, hiszen eltérõ kémiai
tulajdonságokkal rendelkezik.
A konferenciát Doszpoth
Attila alpolgármester és Bányainé Budai Katalin, a Nemzeti Környezetügyi Intézet
Nyugat-dunántúli Kirendeltségének vezetõje nyitotta meg, a
házigazdák nevében pedig dr.
Csidei Irén igazgató és Nagy
András vezérigazgató üdvözölte a hallgatókat.
A 2013-as Víz Világnapi
programsorozat március 22én, pénteken 10 órakor zárult
a Zalavíz pályázatainak díjkiosztójával. A több mint száz
beérkezett pályamû közül ke-

rültek kiválasztásra a legjobb
alkotások, a megyeszékhelyi
intézmények tanulói mellett a
vidéki iskolákból és óvodákból
is érkeztek pályamunkák. Az
óvoda rajzpályázat gyõztese
Gergán Eszter (Kosztolányi
Téri Tagóvoda, Zalaegerszeg)
lett, az általános iskolás rajzpályázatot Koleszár Júlia (Ady
Endre Általános Iskola, Zalaegerszeg) nyerte, az általános
iskolás képregény pályázatok
közül Fehér Márta és Rónási
Réka, (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) pályamunkája bizonyult a legjobbnak. A fotópályázaton Nemes
Dóra (Nyugat-magyarországi
Egyetem) képei nyerték el a
zsûri tetszését, a képzõmûvészeti alkotások közül pedig a
Zalaszentiváni Füles Mackó
Óvoda kiscsoportosainak alkotása lett díjazott.
A Zalavíz Zrt. 2002 óta
igyekszik felhívni a figyelmet
arra, hogy ne vegyék az emberek természetesnek a csapból folyó tiszta ivóvizet, hiszen
a környezettudatos gondolkodás révén õrizhetõ csak meg
vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell tenni vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. Becsülni és
óvni kell a vízvagyont, hiszen
„A víz az élet”.

Romantik tekebajnokság Zalalövõn
A csapatverseny állása 14. forduló után: 1. Kondorfa, 2.
Rutin TK, 3. Lauf-B TK, 4. Ostrom Gumiszervíz, 5. Andi Üzlet,
6. Zalaháshágy, 7. Borostyán, 8. Irsa, 9. Press Mass, 10. Kõdobálók, 11. Kruczler Vagyonvédelem, 12. Szavanna, 13. Péposz, 14.
Szõce, 15. Sör Barát SE Pankasz, 16. Soproni Ászok, 17. Zalacséb.
Az egyéni verseny állása: 1. Járfás László (Ostrom Gumiszervíz), 2. Csurgai Anita (Lauf-B TK), 3. Járfás Szilárd (Ostrom Gumiszervíz), 4. Farkas Imre (Lauf-B TK), 5. Becze Ferenc (Rutin TK), 6. Bálint László (Andi Üzlet), 7. Takács Tamás
(Ostrom Gumiszervíz), 8. Reszneki Gyula (Zalaháshágy), 9.
Rejtli László (Andi Üzlet), 10. Bozzay Tamás (Rutin TK).

www.zalatajkiado.hu
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Az élet viharai sem tudták elsodorni szülõfalujától, Keménfától
90. születésnapja
alkalmából Keménfán Könczöl György
polgármester és Kovács Ildikó aljegyzõ
köszöntötte Tornyos
Sándort. E jeles alkalomból átadták az
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt üdvözlõlapot, és az
önkormányzat ajándékát.
Tornyos Sándor
1923. február 19-én
született egy pici zalai falu – Keménfa –
melletti portán. A Tornyos Sándor felesége és dédunokái
szülõk elsõ gyerme- körében.
ke volt, késõbb született még 1944. december 3-án Németkét fiú és két lány testvére. Az országba, Drezda mellé vitték.
ötgyerekes paraszti család saját Ténylegesen csak egy éjszaka
tulajdonú földön gazdálko- harcolt az oroszok ellen, majd
dott. Az édesapa karját az I. a harctérrõl hadifogságba kevilágháborúban ellõtték, így a rült. Kettõ hónapot Drezdától
mezõgazdasági munka neheze 36 km-re töltött, majd követ– kaszálás, kapálás, kézi aratás, kezett az oroszországi hadiszénagyûjtés – az elsõszülött fogság kilenc gyötrelmes hófiúra, Sándorra maradt. Eköz- napja.
1945. szeptember 1-ig volt
ben járta ki a kötelezõ 6 elemi
iskolát a szomszéd faluban, orosz hadifogságban. Vonattal
Salomváron. Mezítláb jártak hozták õket haza Keménfára,
iskolába csakúgy, mint a vasár- ahol nagy öröm volt, mikor a
rég nem látott szülõk, testnapi misére.
1944 szeptemberében sor- vérek, rokonok újra meglátták
köteles katona lett. Kanizsára egymást, hiszen nem tudhatvonultak be a keménfaiak, ták biztosan, hogy találkoznakahol csupán 10 napot töltöt- e még valaha.
Sándor 1950-ben, 27 évetek. Innen vonattal vitték õket
a Felvidékre, Kassára. Futó- sen megnõsült, paraszti családárkokat ástak, harckocsi csap- ból származó helybéli lányt
dákat építettek. Mikor az oro- vett el, akik heten voltak testszok jöttek, visszavonultak Esz- vérek. Miután Sándor feleségül
tergomig – gyalog – három hét vette Ilonát, otthonról elkerülalatt, majd onnan szintén gya- ve a felesége szüleihez köllog vissza Kanizsára, ahonnan tözött, õk voltak azok, akik a

Meghívó
A Bagodért Egyesület „A vállalkozói környezet komplex
fejlesztése Bagod községben” címû LEADER pályázati
projektje befejezõdött.
A pályázat keretében felújított épület ünnepélyes
átadására 2013. április 8-án 15.00 órai kezdettel kerül sor,
Bagod sport u. 4. szám alatt.
Az ünnepélyes átadást követõen a kisvállalkozásoknak
szóló pályázati lehetõségekrõl szóló elõadásra kerül sor,
amelyre szeretettel várunk minden bagodi és környékbeli
érdeklõdõt.
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi
Csoportja értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:

2013. április 26. 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

régi szülõi házban maradtak.
Ez a ház már az 1800-as évektõl a családé volt, és a mostani
ház is ezen a területen található.
Egymás után születtek meg
a gyerekek: Sándor, Géza és
Teréz. A három gyermeket felesége otthon nevelte a nagyszülõkkel együtt. Óvoda nem
volt, az iskola alsó tagozatába
Keménfára, felsõ tagozatra Salomvárra jártak át. A szülõk
nem akarták, hogy a gyerekek
otthon maradjanak az általános iskola elvégzése után, így a
továbbtanulásra ösztönözték
õket. Mindhárman ipari tanulók lettek, szakmát szereztek,
amivel könnyen munkahelyet
találtak, és rendes fizetést
kaptak. Mindhárom gyereket
egyformán, szeretettel nevelték, megpróbáltak mindegyiknek egyformán segíteni, egyikükkel sem kivételeztek.
Sándor nagyon szeret itt élni, elköltözni soha nem akart,
soha nem vágyott a városi
életre, pedig 1962-ig petróleummal világítottak, csak ezután hozták be a faluba az
áramot. Körülbelül ekkor lett
rádiójuk, és 1965-ben az elsõk
között voltak a faluban, akik-

nek TV-jük volt. 1983-ban nyugdíjba vonult, ettõl kezdve több
ideje maradt az otthoni gazdálkodásra. Soha nem érezte
fáradtságnak az állatok – tehenek, disznók, baromfi – tartásával, gondozásával töltött
idõt, mindig szívesen dolgozott a kertben, a szõlõben.
Három gyermeke öt unokával – kettõ fiú, három lány –
örvendeztette meg õket, mára
azonban már négy dédunokával is büszkélkedhetnek.
Feleségével, Ilonával 63
éve élnek házasságban, mely
sok-sok örömet hozott számukra, de sok lemondást és türelmet is kívánt mindkettõjüktõl. Különleges kívánsága
nincs. Egészsége az elmúlt
évek két infarktusa után kielégítõ, ellátja a ház körüli apróbb teendõket, a mai napig
szívesen tölti idejét a természetben, a szabadban, a szõlõben. Panaszra nincs oka, elégedett azzal, amit az élettõl
kapott. Ha újra fiatal lenne, természetesen sok mindent másként csinálna, azonban szerinte az a legfontosabb, hogy amit a sors hoz, azt
el kell fogadni, bármi is legyen az.

Amit tudni kell a földhasználónak
A termõföld törvény, valamint a végrehajtási rendelet
módosításával a jogalkotó változtatott a földhasználati bejelentés szabályain – mondta el dr. Mészáros Levente, a Zala
Megyei Kormányhivatal hivatalvezetõje.
A legfontosabb változások közül kiemelte, hogy a
földhasználati bejelentések határideje 2013. április 30. napja
azokban az esetekben, amelyekben a földhasználati bejelentési kötelezettség 2013. január 01. napján keletkezett az új
jogszabályi rendelkezés alapján. A bejelentés díj- és illetékmentes azokban az esetekben, amikor a bejelentést 2013.
január 01. napja után tette meg az érintett. A fentieken túl
azon földhasználók, akik a földhasználati bejelentési kötelezettségüknek 2013. január 01. napját követõen tettek eleget
és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, ezt a megfizetett díjat 2013. február 27. napjától számított 90 napon
belül visszakapják. A visszafizetés iránt a megyei kormányhivatalnak kell intézkednie. A visszafizetés nem terjed ki
azokra a földhasználókra, akik a bejelentésüket 2013. január
01. napja elõtt tették meg, azaz a földhasználati eljárás 2013.
január 01. napja elõtt megindult, azonban a befizetés csak
2013. évben történt meg.
Ki kell emelni ugyanakkor, hogy azon földhasználók esetében, akik 2013. január 01. napjáig már regisztráltak a földhasználati nyilvántartásban, ezt a regisztrációjukat ki kell
egészíteniük magánszemélyek esetében a személyi azonosítóval és az állampolgársággal, szervezetek esetén a statisztikai azonosítóval, aminek határideje 2013. március 30. napja.
A bejelentések és adatközlések – az elektronikus formában az
interneten is elérhetõ – formanyomtatványok kitöltésével
teljesíthetõek. Jogszabályi változás az is, hogy az osztatlan
közös tulajdonú termõföldek használati megosztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a zártkerti földekre,
illetve a halastavakra.
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Lövõi diáksikerek Asztalitenisz bajnokság Zalacsében
Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 40.
alkalommal rendezték meg
2013. március 25-én a József
Attila Városi Versmondó versenyt, ahol a Zalalövõi Általános Iskolát Szabó Dorina 6.a
osztályos tanuló képviselte.
Dicséretes elsõ helyezésével
továbbjutott a megyei fordulóra, amit április 13-án rendeznek. Felkészítõje: Horváth
Gabriella tanárnõ.

Sabján Csenge 6.a osztályos tanuló pedig a diákolimpia teke szakági döntõjében
szerepelt szép sikerrel, az országos fordulón szerzett 4. helyezésével vívta ki az elismerést. Csengét a versenyre édesapja, Sabján Mátyás készítette
fel. A tehetséges hatodikos kislányra az elkövetkezõ években
szép jövõ vár ebben a sportágban a diákolimpián, majd
akár a felnõttek között is.

Évente összemérik tudásukat.
Téli zimankó ide vagy oda,
nem maradhatott el Zalacsében a hagyományoknak megfelelõ, évente megrendezésre
kerülõ asztalitenisz bajnokság.
A helyszínt most is a kultúrház biztosította, ahol 13
vállalkozó kedvû játékos ütötte
a labdát a februári hétvégéken.
Szoros és izgalmas, de baráti és
egyértelmûen jó hangulatú
Szabó Dorina és Sabján Csenge.

CIVIL MAJÁLIS ZALALÖVÕN
2013. május 1. - Borostyán tó
PROGRAMAJÁNLAT
10.00 - Majális Kupa strandfoci bajnokság
Várjuk Zalalövõrõl magánszemélyek, cégek, baráti társaságok, civil
szervezetek jelentkezését a
MAJÁLISI ÍZORGIÁRA!
14 órától:
• sportrendezvények
- légpuska lövészet, íjászat
- játékos vetélkedõ gyermekeknek
• zumba bemutató - próbáld ki!
• borkóstoló
• kézmûves foglalkozások
• vízi sportolási lehetõség: vízibicikli, csónak
• sétakocsikázás
• modellezõ bemutató
• este: tábortûz
Szeretettel várják a település lakosságát a rendezvény
szervezõi: Borostyán Horgászegyesület, Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület, Pe-Csány csapat, Salla Diáksport Egyesület, Zalalövõ és Csöde Polgárõr Egyesülete, Zalalövõi Borbarát Kör Közhasznú Egyesület, Zalalövõ és
Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, Zalalövõi Modellezõ Klub, Zalalövõi Tûzoltó Egyesület,
Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület.

Felhívás!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskolában
mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg 238.727 Ft,
melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat - a kapott támogatási összegeket iskolai bútorzat
vásárlására kívánjuk fordítani - személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter
Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

körmérkõzések voltak ezek,
melynek eredményeként Farkas Árpád állhatott fel a képzeletbeli dobogó elsõ fokára,
míg Bicsák Lajos a 2., Kovács
Péter pedig a 3.helyen végzett.
A résztvevõk elégedetten
távoztak, reményüket fejezve
ki, hogy jövõre is összemérhetik tudásukat. Így legyen!
Rajnai Barbara

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi
Tankerülete fenntartásában mûködõ általános iskolákba
történõ beíratásra
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014. tanévre történõ
általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfõ, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések nevét
az alábbiakban közöljük:
Település: Zalalövõ
1.ZALALÖVÕI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 8999 Zalalövõ Rákóczi u. 1.
Kötelezõ felvételt biztosító intézmény az alábbi települések
vonatkozásában: Csöde, Keménfa, Zalacséb, Zalaháshágy,
Zalalövõ
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
HÉTVÉGÉKRE ÉS PÜNKÖSDRE:
Észak-Magyarország másképpen (SZÉP kártya)
Máj. 10-12.
34.500 Ft/fõ
VELENCE-Murano-Burano-Torcello
Máj. 18-20.
43.500 Ft/fõ
Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa
Máj. 18-20.
45.900 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Jún. 7-9.
39.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi
Máj. 23-27.
79.900 Ft/fõ
ERDÉLY kulturális és természeti szépségei
Máj. 28-Jún. 2.
68.900 Ft/fõ
MONTENEGRÓ (félpanzió)
Jún. 12-16.
79.500 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve
Jún. 12-16.
73.500 Ft/fõ
PROVANCE-FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei
Jún. 25-30.
112.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 5-11.
129.900 Ft/fõ
Elõfoglalási kedvezmény április 15-ig!
Zala Volán Utazási Irodák:
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

Zalaegerszeg
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

Kinga Szépségszalon!
• Manikûr-pedikûr! Új típusú gombaölõ építõ zselé
körömkorrekciókhoz, körömpótláshoz lábon és kézen.
• Modern hajvágás és hajfestés (Loreal)
• Szempilla hosszabbítás és dúsítás!
• Kozmetika! Gyantázás! Smink!
• Körömerõsítés zselével!
• Álló szolárium!
• Fogékszer felhelyezése!
• Füllyukasztás
Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla, Bagod • 06-30/507-2970
Várok mindenkit szeretettel!
Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
• Személyi kölcsön! Passzív BAR, készpénzes fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
• Csökkentse akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel. Adósságrendezõ hitelek!
• Nem sikerült eladni? Eladó ingatlanát 60 ingatlanos weblapra töltjük fel,
ráadásul megspóroljuk Önnek a drága ingatlanközvetítõi jutalékot!
• Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen! Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
• Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
• Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása biztosítóváltás nélkül is!
• Kárügyintézés, nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
• Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás
Pénzvisszatérítés minden vásárlás után
H-Kontakt Group Kft.
Horváth József
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel.: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli húsfajta süldõk,
négyesmentes állományból 700 Ft/kg
100-130 kg-os minõségi hússertések
élve: 500 Ft/kg, hasítva: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

www.zalatajkiado.hu

