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ahol
az Európában egyedülálló

valamint
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak

van nyitva.

A termálfürdõ szabadtéri strandrésze,

május elejétõl szeptember végéig

úszó-, gyógy-, gyermek-, és élménymedencék,

játszótér, sportpálya,
Szent György Energiapark,

8 hektár parkosított zöldterület

Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Bérbeadásra meghirdet

szabadtéri területén lévõ büfét és vendéglátó egységet.

Érdeklõdni: Tel: 0620/203-1322 furdo@lenti.hu•

2013. április 13-án rendez-
te a

idei tavaszi fesztiválját,
amelyen a és
a településeken
mûködõ elõadómûvészeti cso-
portok léptek színpadra és mu-
tatták be legújabb produkciói-
kat a közönségnek.

A hét fellépõ sorát a zala-
szentgyörgyi

színjátszó
csoportja nyitotta, tagjai Sza-
lóczi Dániel és Kiss Ottó kor-

Gyertyafény Kórus Alapít-
vány

zalaszentgyörgyi
szomszédos

Falurossza Köz-
hasznú Egyesület

Tavaszi Fesztivál Zalaszentgyörgyön
társ költõ szerelemrõl szóló
verseibõl állítottak össze egy
rövid jelentet Csakrádfigyelõs
címmel. Másodikként a szin-
tén zalaszentgyörgyi

lépett színpadra.
Magyar népdalokat, zalai béres
és betyárdalokat, magyar nótá-
kat énekeltek. Mûsorukat az
Azért vannak a jó barátok c.
örökzöld magyar slágerrel
zárták. Az õket követõ kávási

mûsorának elsõ

Margaré-
ta Dalkör

Violin Kórus

„A vállalkozói környezet
komplex fejlesztése Bagod köz-
ségben” címû Leader pályázat

Vállalkozói szolgáltató házat avattak Bagodban

sikeres befejezését követõen
akadálymentes vállalkozói szol-
gáltatóházat avattak .Bagodban

A helyi Sport utcában talál-
ható létesítmény az

tulajdonában van, míg
a pályázat beadását a

koordinálta, amely 6
éve aktív tagja a helyi közös-
ségnek és meghatározó tagja a
társadalmi életnek.

polgár-
mester lapunknak elmondta:
Bagod az elmúlt 10 esztendõ-

önkor-
mányzat

Bagodért
Egyesület

Mogyorósi József

ben egyre népszerûbbé vált a
helyben letelepedni kívánó vál-
lalkozások körében. Jelenleg
mintegy 132 mikrovállalkozást
és nagyobb céget tartanak nyil-
ván, ami a település nagyságát
tekintve jelentõsnek nevezhe-
tõ. A projekt létrehozásának
alapvetõ célja az volt, hogy a
helyi vállalkozások minél több

Példaértékû a bagodi kezdeményezés.
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Tavaszi Fesztivál Zalaszentgyörgyön

részében egy tavaszi dalcsok-
rot adott elõ. Az énekkar mû-
sora második részében két
énekkel kívánt a közönségnek
jó egészséget és jó erõt a ta-
vaszi munkákhoz. A fesztivál
negyedik fellépõje egy másik
szomszéd település kórusa, a

volt. Változa-
tos összeállításukban szerepel-
tek gitárral kísért magyar slá-
gerek, zenei alappal elõadott
dalok és többszólamú vallásos
énekek is. A modern zenei
vonal betetõzéseként, megle-
petés fellépõnk volt

és duója. A
zenekarból

ismert, érettségizõ fiatalok an-
gol slágereket adtak elõ: Dorka
énekelt, Bence pedig gitárral
kísérte.

Bagodi Énekkar

Kajos
Dorka Gazsi Bence
Téglagyári Megálló

A program második blokk-
jában elsõként a

mu-
tatta be vadonatúj mûsorát. Az
együttes elsõ „hivatalos” fellé-
pése a tavalyi Gyertyafény Ta-
vaszi Fesztiválon volt, a

vezette csoport renge-
teget dolgozott és fejlõdött az
elmúlt egy évben, létszámuk is
bõvült. Ezt követõen lépett
színpadra a házigazda

. Az énekkar sok-
színû profiljának megfelelõ,
változatos mûsort mutatott be,
amelynek darabjai a barokk
egyházi komolyzenétõl (Char-
pentier: Te Deum) a kortárs
musicalig (Andrew Lloyd Web-
ber: Jézus Krisztus Szupersztár)
több mûvészettörténeti korsza-
kot öleltek át. A kórust

karvezetõ

Zalaszent-
györgyi Néptáncegyüttes

Gróf
Sándor

Gyer-
tyafény Kórus

Verõ
Andrásné Melinda

vezényelte, zongorán kísérte
. A program zá-

rásaként a fesztiválon résztve-
võ kórusok közös elõadásában
hallgathatott meg egy rábaközi
népdalcsokrot a közönség.

– Évrõl évre megrendezés-
re kerülõ tavaszi fesztiválunk
egyik legfõbb célja, hogy egy-

Horváth Zsófia
szer az évben összehozzuk azo-
kat a környékbeli csoportokat,
amelynek tagjai a mindennapi
munkájuk vagy tanulmányaik
mellett hobbiként foglalkoz-
nak elõadómûvészettel – mond-
ta el a
Gyertyafény Kórus Alapítvány
kuratóriumának elnöke.

dr. Császár Zoltán,

Együtt a szereplõk…

Eladni és vásárolni lehet:
• ruhákat bébikortól
• babakocsit, autósülést
• etetõszéket, játékokat
• minden egyéb hasznos dolgokat

Asztalfoglalás elõzetes egyeztetés alapján:
Fincza Edinánál a 70/342 6518-as vagy

Petruskáné Kassai Csillánál a 30/572 6678-as telefonszámon
Jelentkezni a környezõ településekrõl is lehet.

Szolgáltató házat avattak
információval rendelkezzenek
a pályázati lehetõségek, a haté-
konyabb mûködésük kapcsán.

A polgármester hozzátette
azt is: a vállalkozói szolgáltató
házat egy olyan épületen belül
hozták létre, ami korábban
sportöltözõ és konditerem-
ként mûködött, de évek óta ki-
használatlanul állt és meglehe-
tõsen leromlott állapotban volt.

A mintegy 7,5 millió forint-
ból felújított épületben helyet
kapott többek között 2 iroda-
helyiség valamint egy oktató-
tárgyalóterem is. A szolgálta-
tásfejlesztés részeként vállalták
továbbá egy 5 egységes térfi-
gyelõ kamerarendszer kiépíté-
sét és annak mûködtetését is.

Az információgyûjtés és pá-
lyázatfigyelés mellett az új lé-
tesítményben lehetõség nyílik

a cégek számára tematikus
szakmai programok, fórumok,
valamint tréningek megszerve-
zésére is.

Mogyorósi József polgár-
mester elmondta még: a vállal-
kozói szolgáltató házban 1
fõnek tudtak munkalehetõsé-
get biztosítani.

A vállalkozások a Göcsej -
Hegyhát Leader Egyesület hon-
lapján folyamatosan tájékozód-
hatnak a projekt megvalósítá-
sának elemeirõl valamint an-
nak mûködésérõl, programjairól.

A felújított bagodi informá-
ciós bázis ünnepélyes avatását
követõen az érdeklõdõ helyi és
környékbeli vállalkozások hasznos
információkat kaphattak az ak-
tuális pályázati lehetõségrõl és
támogatási formákról a

munkatársaitól.
Magyar

Fejlesztési Bank
Odonics Zsuppán Beáta

Bababörze és játszóház
Helyszín: Bagod, Sport út 4. (sportépület)

Idõpont: 2013. május 12. 14 -18
00 00
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Kedden délutánonként össze-
gyûlnek, szorgoskodnak, csino-
sítgatják a közösségi házat és
környékét. A

heti egy alkalommal biz-
tosan találkoznak, de a faluban
sem múlhat el rendezvény nél-
külük. Amikor látják, hogy füves
az ágyás, gyomlálni, kapálni kell,
akkor nekilátnak. A focipálya
környékét már beültették dísz-
bokrokkal, s április idusán az
épület elõtti rész árvácskáktól,
nárciszoktól volt színes. Nyaran-
ta gerbera, törpedália és nefe-
lejcs díszíti a nagyik örökbefo-
gadott kertjét.

– A feladat mindig megtalál
bennünket, idén már korábban
szerettünk volna itt virágosítani,
de akkor az idõjárás közbeszólt.
Kertészkedés, sütés, fõzés, kézi-
munkázás szokott lenni az idõ-
töltés, de olykor recepteket, ve-
tõmagokat cserélgetni, névna-
pot ünnepelni jövünk össze.

kávási nagyma-
mák

Virágot ültetnek, gyomlálnak…
Szorgos Nagyiklub Káváson

Mindenki egy porszem ebben a
gépezetben. Szeretünk együtt
lenni, akinek amije van, hozza és
megosztja a másikkal – árulja el
faggatózásomra

és
.

S hogy miként alakult ki ez a
lelkes csoport? A falu nyugdíja-
sainak egy része a dalkörben sze-
repel, akik pedig nem dalolász-
nak, elhatározták, hogy össze-
gyûlnek egy kis heti klubfoglal-
kozásra, beszélgetésre. A hat-hét
fõs csapat a tavalyi Göcsej ga-
lopp idején debütált, akkor pa-
lacsintát sütöttek, kenyereket ken-
tek, idén 16 kiló lisztbõl több
mint háromszáz lángos került ki
a kezük közül. A

a sajnálatos virágirtások
ellenére is folyamatosan szépíti
környezetét, s már most téma a
falunapi fõzés, amibõl természe-
tesen idén is kiveszik a részüket.

Vaski Béláné,
Laposa Istvánné Karakai
Dezsõné

Kávási Nagyi-
klub

-pb-

Vaski Béláné, Laposa Istvánné és Karakai Dezsõné a virágoskert-
jük elõtt.

Közeledik az álom beteljesü-
lése, finiséhez érkeztek

a sportöltözõ építésének
munkálatai. Az épületet 2005
óta több pályázat által próbálták
már „felépíteni”, de törekvései-
ket nem koronázta siker. Sem
sportöltözõként, sem falusi tu-
rizmust kiszolgáló épületként,
kempingként, de szabadidõs köz-
pontként sem kapott az elkép-
zelés támogatást. Szerencsére a
helybéliek építõanyaggal és tár-
sadalmi munkával is segítették
az építkezést, nélkülük semmi se
jöhetett volna létre. A munka-
fázis most jutott el arra a szintre,
hogy már szakmunkákra van
szükség. Az épület tetõfedési
munkáit még õsszel elkezdték,
de az idõjárás miatt az ácsmun-
kák befejezése tavaszra tolódott.

Zalabol-
dogfán

A nyári rendezvényeket már kiszolgálhatja
Tetõ alatt a sportöltözõ Zalaboldogfán

– A lényeg az, hogy épület
most már nem ázik be, és bár-
milyen belsõ munkákat meg tu-
dunk csinálni. Nyáron sérülések
és részben a feltételek hiányá-
nak is köszönhetõ, hogy meg-
szûnt a focicsapat. Õsszel újra
szeretnénk indulni a bajnokság-
ban, akkor a fiúk már fedett
helyen öltözhetnek. Ránézésre
hatalmas épület, de formájában
is illeszkedik a teknõszerû táj
környezetébe. Gazdaságosan lett
megtervezve, több vizesblokk
van, mindenki igényeinek meg-
felel, falunapra legalább a mos-
dókat szeretnénk beüzemelni –
árulta el polgármester.

Az épület tényleg nagynak
tûnik, de az elõírások külön ha-
zai öltözõt, zuhanyzókat, vécéket
követelnek meg, s ugyanezeket

Luter Péter
Áprilisra sikerült befedni a sportépületet.

Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon
25-30 kg-os
négyesmentes állományból eladók.

hasítva eladók.

minõségi húsmalacok

Minõségi hússertések
Ár: 700 Ft/kg

Ár: 650 Ft/kg

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az el-
múlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõ-
szakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú
támogatása elektronikus formában.

A megyében a falugazdászok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására
kerülhet sor.

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igé-
nyelni, szíveskedjen felkeresni a falugazdászát idõpont –
egyeztetés céljából.

A területalapú támogatás ügyintézésének idõszakában az
elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjait az e-kérelem
logisztikájához igazítottuk.

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek
intézésére a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

Tisztelt Gazdálkodó!

kell biztosítani a vendégcsapa-
toknak és a játékvezetõknek is.
Emellett a létesítmény akadály-
mentesítve lesz, és külön-külön
hölgy és férfimosdók fogadják a
nézõket is. A település sokadjá-
ra, ezúttal közösségi létesít-

ményként szeretne Leader-támo-
gatást nyerni, az épület a focis-
ták mellett a sátortáborok gye-
rekseregét, a motoros versenyek
mezõnyét, és a falu szabadtéri
programjait is kiszolgálja majd.

Pataki Balázs
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Zalaháshágy domborzati
viszonyai kedvezõtlenek a rend-
kívüli, fõként csapadékos idõ-
járás esetén. Az esõzések és az
olvadások évek óta megkese-
rítik a helyiek életét, hiszen a
mezõgazdasági utakat rendsze-
rint elárasztja a víz, a víz-
elvezetõ csatornákban pedig
százezres károkat okoz – mond-

A rendkívüli idõjárás Zalaháshágyot sem kímélte

ta , a falu pol-
gármestere.

A legnagyobb gondot idén
az okozta, hogy a falu lejtõs
területének alján található árok
alig tudta elvezetni a vizet és
az attól keletre található út
padkáját szinte teljes egészé-
ben elmosta a hirtelen lezú-
duló áradat.

Büki József

Két évvel ezelõtt vis maior
támogatást kapott Zalaháshágy
és az említett 195-ös helyrajzi
számú út 50 méteres szakaszát
lelapozták. Ez a rész ellen is
állt a víz támadásának, de aho-
va már nem jutott a védõ bur-
kolatból, ott óriási károk kelet-
keztek – folytatta Büki József.

Zalaháshágyon a kimosott
útszakasz mellett a másik
probléma az volt, hogy – szin-
tén a falu közepén található
lejtõs részen – a híd melletti
meder oldalát ugyan szintén
lelapozták 40 x 40 cm-es kö-
vekkel, de azt gyakorlatilag
egytõl - egyig elmosta a víz.

Büki József polgármester
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy folyamatban van két vis
maior pályázat beadása az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság felé, amelytõl azt vár-
ják, hogy a szélsõséges idõjárás
okozta károkat maradéktala-
nul helyre tudják majd állítani.

A település vezetése évente
több alkalommal is felszólítja a
helyben élõket, hogy az ingat-

lanjaik elõtt lévõ vízelvezetõ
árkokat, vízáteresztõket tisztít-
sák ki, mert ezzel is meg-
könnyítik a víz elvezetését, fõ-
ként ha nagyobb mennyiség-
gel kénytelenek szembesülni,
mint a legutóbbi esetben is.

Az Országos Katasztrófavé-
delmi Igazgatósághoz beadott
vis maior pályázatoktól mint-
egy 1,2 millió forintot remél
Zalaháshágy, miután a pol-
gármester felmérette a kárt és
az azt igazolta, hogy ennyi
pénzre feltétlenül szükség van
a károk teljes helyreállítá-
sához.

Büki József szerint a vis
maior igényük jogosságát az is
alátámasztja, hogy a vízelveze-
tés önmagában véve is állami
feladat és nem csak önkor-
mányzati teendõ. Hozzátette
még azt is: köztudott, hogy a
kis önkormányzatok számára –
szûkös költségvetésük ismere-
tében – különösen nagy ösz-
szegnek számít egy váratlan,
milliós kiadás.

Zs.B.

Nagy károkat okozott az áradás.

Húsvét vasárnapján nem
telt felhõtlenül az ünneplés

településen. A rend-
kívül csapadékos idõjárásnak
köszönhetõen kilépett medré-
bõl a helyi
és azonnali árvízi védekezés-
re kényszerültek a települé-
sen élõk.

Ennek a sajnálatos ese-
ménynek már jóval korábban
elõzményei voltak – mondta

, Salomvár pol-
gármestere. Sok évvel ezelõtt
már kértük a hatóságokat,
hogy az áradást okozó Harkály
patakot, illetve annak medrét
tisztítsák folyamatosan.

A salomvári önkormányzat
kérését kiegészítendõ a patak

Salomvár

Harkály patak

Árvay Sándor

Példaértékû összefogás
közelében élõk külön írásos
kérvényt nyújtottak be az ille-
tékesekhez, majd aláírásgyûj-
tésbe is kezdtek – folytatta
Árvay Sándor. Legnagyobb saj-
nálatukra a többszöri megke-
resés ellenére semmilyen elõ-
remozdulás nem történt az
ügyben azóta sem – tette hozzá.

A Harkály patak vízszintje
húsvétvasárnap hajnalán tetõ-
zött. A Salomváron mûködõ

a he-
lyi karöltve 300
homokzsákot helyezett ki,
amikkel sikerült a közelben
lévõ ingatlanokat megvédeni
az áradástól.

A korábbi években is szám-
talanszor volt szélsõségesen

polgárvédelmi szervezet
polgárõrséggel

csapadékos idõjárás, de ilyen
komoly mértékû áradás még
soha nem fordult elõ Salom-
váron – tájékoztatott a polgár-
mester. A homokzsákokat a
katasztrófavédelem szállította
ki a településre. A védekezési
munkálatok többi részét több
szervezettel közösen, valamint
azokkal az önkéntesekkel
együtt oldották meg a tele-
pülésen, akik kérés nélkül is
azonnal a segítségükre siettek.

A Harkály patak megáradá-
sánál csaknem félszáz ember
segédkezett húsvét vasárnap-
ján a reggeli óráktól. Helytál-

lásuknak köszönhetõ, hogy az
árvízi védekezés során sem-
milyen anyagi kár nem kelet-
kezett sem a környezõ ingat-
lanokban, sem a hozzájuk tar-
tozó területeken – hangsú-
lyozta Árvay Sándor.

Költségként csak a kiszál-
lított homokzsákok értékét
tartják számon a településen,
ami elenyészõ tételnek számít
ahhoz képest, hogy mekkora
rombolást végezhetett volna
az áradás, ha eléri a lakó-
házakat és elárasztja a ker-
teket, a pincéket a víz.

Odonics Zsuppán Beáta

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Kilépett medrébõl a Harkály patak.
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Megtartotta 2012-es évzáró
közgyûlését a

.
A helyi polgárõrség egy sa-

játságos szerepet tölt be Sa-
lomváron – kezdte ismertetõ-
jét polgármes-
ter. A falu költségvetése ugya-
nis nem teszi lehetõvé, hogy
mûvelõdésszervezõt foglalkoz-
tassanak, ezért az ezzel kap-
csolatos feladatok ellátását is
elvállalták a polgárõrség tagjai.

Salomvári Pol-
gárõr Egyesület

Árvay Sándor

Nyugalom és jó közbiztonság jellemzi Salomvárt
Évek óta elmondható, hogy
a szervezet a járõrözés mel-
lett egyben a település fõ ren-
dezvényszervezõjének is te-
kinthetõ.

A helyben élõk a maguk
módján minden eszközzel tá-
mogatják a polgárõr egyesület
mûködését és megszokták,
igénylik is azt a fajta bûnmeg-
elõzési tevékenységet, amit el-
látnak Salomváron – tette
hozzá a polgármester.

Az elmúlt egy esztendõ
mérlegét tekintve nincs okuk
panaszra, hiszen jelentõsebb
bûncselekmény nem történt a
faluban. A korábbi esztendõk-
ben is jellemzõen inkább a
rongálás és a garázdaság volt
jelen a bûnözés tekintetében
Salomváron, például a busz-
megálló elemeinek szétsze-
dése, a szemetes edények fel-
borogatása tartozott ide. A kör-
nyéken található hegyi hajléko-
kat évekkel ezelõtt még elõsze-
retettel látogatták a tolvajok. A
folyamatos rendõri jelenlétnek
és a polgárõrségnek köszönhe-
tõen ma már ezektõl sem kell
tartania a helyieknek – mond-
ta Árvay Sándor.

, a helyi
polgárõr egyesület elnöke a
2012-es évet értékelõ közgyû-
lésen arról tájékoztatta a je-
lenlévõket, hogy jelenleg 24
fõvel járõröznek rendszeresen
éjszakánként a faluban. A kö-
zelmúltban 2 tagjuk elhalálo-
zott. Salamon Zoltánné meg-
köszönte a jelenlévõknek azt a
szervezett és precíz munkát,
amelyet nemcsak a bûnmeg-
elõzés során tanúsítanak, de a
különféle rendezvények szer-
vezése, biztosítása valamint a
helyben lezajlott temetések
kapcsán is tesznek a falu köz-
biztonsága érdekében.

A polgárõrség vezetõje
megerõsítette a polgármester
kijelentését, miszerint az el-
múlt évet teljes mértékben
nyugodt esztendõnek könyvel-
hetik el. Olyan jellegû ese-

Salamon Zoltánné

mény nem történt, ahol a pol-
gárõrség tagjainak bármilyen
módon be kellett volna avat-
kozniuk – számolt be Salamon
Zoltánné.

Az elnök hozzátette: kitûnõ
az együttmûködés a zalalövõi
rendõrséggel, tagjai rendszere-
sen jelen vannak a faluban és
ezt már megszokták a helyiek,
ahogy a polgárõrök folyamatos
járõrözéseit is. Ez véleménye
szerint távol tartja Salomvártól
a bûnözõket. Kiemelte konkré-
tumként, hogy legutóbb, ami-
kor éppen az egyik polgárõr
társuk temetése volt, akkor
kérték a búcsúztatás ideje alatt
a rendõrség segítségét, hogy
folyamatosan figyeljék a falu
utcáit és a néhány órára üre-
sen maradt ingatlanokat, mely
kérésre azonnal igent mond-
tak és a vállalt feladatukat ma-
radéktalanul teljesítették a za-
lalövõi õrs munkatársai.

Az elmúlt esztendõkben
több településen feloszlatták a
polgárõrséget, mivel szolgálati
autó hiányában saját pénzük-
bõl nem tudták finanszírozni
folyamatosan a járõrözéshez
szükséges üzemanyag beszer-
zését. Ezzel kapcsolatban a
polgárõrség salomvári közgyû-
lésén elhangzott: az esetek
döntõ többségében nem gép-
kocsival járják a település ut-
cáit és a környékbeli hegyi bir-
tokokat, hanem gyalogosan és
kerékpárral. Kizárólag akkor
járõröznek autóval, ha azt az
idõjárás indokolja.

Odonics Zsuppán Beáta

Polgárõrök az árvíz elleni védekezésnél…

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

A tavasz beköszöntével
együtt az utóbbi években egy-
értelmûen elérkezik a nap is,
mikor tiszteletük
és odafigyelésük jeléül a szer-
vezõk egy közös délutánra in-
vitálják a nyugdíjas korosztály
tagjait. Idén sem volt ez más-
ként, a hónap utolsó vasárnap-
ján a kultúrházban látták ven-
dégül a meghívásnak most is
szép számmal (képünkön) ele-
get tevõ korosztály képviselõit.

polgármes-
teri köszöntõje elõzte meg a
mûsort, melyben a

tagjai dallal, míg az
és versek-

kel, a pedig

Zalacsében

Pecsics Zoltán

Zalacsébi
Vegyeskar
óvodások iskolások

Csébi Csajok

Nyugdíjasok délutánja Zalacsében

tánccal kedveskedtek a közön-
ségnek. Ezt követõen finom va-
csora és sütemények kavalkád-
ja várta a vendégeket, akik az-
tán az esti órákig beszélgettek,
nosztalgiáztak, nótáztak.

Õket elnézve folyton belát-
juk: szükségünk van életta-
pasztalatukra, higgadt bölcses-
ségükre, amit szívesen átad-
nak, cserébe pedig nem kér-
nek mást, csak tiszteletet. Tisz-
teletet, hogy elismerjük: társa-
dalmunk hasznos tagjai õk. En-
nek és köszönetnyilvánításunk-
nak egy morzsája ez a délután,
így nem kérdés, hogy jövõre is
a megszervezésén leszünk.

Rajnai Barbara

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:

Minden tagot és vendéget szeretettel várunk!
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ

Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

2013. május 18. (szombat) 14 óra

Borostyán-tó
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Zalaszentgyörgyön
Öröm-

zene Kórus

Örömzene Ala-
pítvány

Standi Gyu-
láné

16 éve
mûködik kórus, 2011 óta

néven. A mûködés
feltételeinek segítésére 2008-
ban alakult az

. A kuratóriumi tagok,
a karvezetõ, a civil segítõk va-
lamennyien társadalmi munká-
jukkal járulnak hozzá e nemes
cél megvalósulásához emléke-
zett a kezdetekre

karvezetõ.

Ez az év is mozgalmas az Örömzene Kórusnak

A 23 kórustag zalaszent-
györgyi általános és középisko-
lás fiatal, akik a szabadidejü-
ket (szombat délelõttjeiket) ál-
dozzák a szent zenével való
foglalkozásra. Minden vasár-
nap énekelnek a szentmisén, a
fõbb liturgikus ünnepekre mû-
sorral készülnek. Bekapcso-
lódnak a falu, a kistérség kultu-
rális életébe, megyei és orszá-
gos rendezvényeken képvise-

lik szûkebb hazájukat. A kórus
minõségi munkáját a KÓTA
2011-ben arany, 2012-ben
arany diplomával, minõsítéssel
ismerte el – foglalta össze elis-
meréseiket Standi Gyuláné.

A 2013-as év eddigi szerep-
lései, rendezvényei:

2013. január 15. Kórusbál -
a 130 éve született Kodály Zol-
tán és a Magyar Kultúra Nap-
jára emlékeztünk mûsorunkkal.

2013. március 15. Közös
megemlékezés az óvodások-
kal a zalaszentgyörgyi kultúr-
házban.

2013. március 16. A zala-
szentgyörgyi faluházban jóté-
konysági esten léptünk fel egy
beteg kisgyerek megsegíté-
séért.

2013. március 24. A virág-
vasárnapi passiót olvasta a kó-
rus a zalaszentgyörgyi temp-
lomban.

2013. március 29. Nagypén-
teken a János passiót adta elõ a
kórus.

2013. március 31. A húsvéti
nagymisén latin nyelvû és ma-
gyar kórusdarabokkal szere-
pelt az énekkar.

A 2013-as év tervezett
programjai:

2013. május 5. Anyák napi
megemlékezés a mise keretében.

2013. május 23. 10 óra IV.
Örömzene Fesztivál és Egyházi
Énekes Találkozó a zalaszent-
györgyi templomban. Fõvéd-
nök: Farkas László plébános,
Szervezõk: Örömzene Alapít-
vány, Zala Megyei Önkormány-
zat Pedagógiai Intézete. Fellé-
põk: keszthelyi, hévízi, zala-
egerszegi, zalaszentgyörgyi,
nagykanizsai gyermekkarok
(kb. 100 fõ).

2013. május 26. Kórusfesz-
tivál Gellénházán az Orchidea
Kórus meghívására.

2013. június 24 – június 29.
5. jubileumi egyházzenei tábor
Salomváron általános iskolás
gyermekek részére. Cél: Ked-
vet adni az egyházzene tanu-
lásához, és lelki tartalommal,
kulturált, vidám kikapcsoló-
dást nyújtani a táborozók
számára.

2013. augusztus 19. XII.
Szent István Emléktúra Nagy-
kutason. Zarándoklat, szakrális
helyek felkeresése, versengés
Szent István életérõl és ko-
ráról, éjszakai virrasztás a ma-
gyarságért!

00

Odonics Zsuppán Beáta

Szabadidejüket áldozzák a szent zenével való foglalkozásra.

2013. április 12-én és 14-én,
zajlott a „Tiszán

Innen Dunán túl” országos
népdaléneklési verseny me-
gyei döntõje. A zalaegerszegi
területi válogatóról az Öveges
ÁMK 33 ifjú népdalénekese ju-
tott tovább 19 produkcióval.
Szûkebb hazánkat, a Zala-völ-
gyét is több fiatal dalos képvi-
selte, akik igencsak szép ered-
ményekkel büszkélkedhetnek.

Szóló kategóriában a

ezüst,
arany, a hagyárosbö-

röndi kiemelt
arany minõsítést ért el. A kö-
zépiskolások között a zala-
szentgyörgyi
énekét is arany minõsítéssel

Gyenesdiáson

zala-
szentgyörgyi Farkas Vivien

Kovács Adél, Standi
Barnabás

Zsigray Luca

Standi Szilvia

Népdalos sikerek
jutalmazták. Az 5. osztályosok-
ból álló éneklõ cso-
port kiemelt arany minõsítést
kapott. Velük énekelt a zala-
szentgyörgyi

és a hagyáros-
böröndi Zsigray Luca. A

éneklõ csoport hetedi-
kesei arany minõsítést értek el,
tagjaik között a zalaszent-
györgyi és
Kovács Adéllal. A többségében
nyolcadikosokat tömörítõ

énekegyüttes kiemelt
arany minõsítése belépõ a bu-
dapesti országos népdalének-
lési versenyre! A
énekel a zalaszentgyörgyi

, Farkas Vivien
és Kovács Adél. Ez a tanév ki-
emelkedõen sikeres a „Ka-

„Vadkörte”

Szita Dorina, Tu-
boly Andrea

„Vi-
loák”

Takács Evelinnel

„Ka-
ticák”

„Katicákkal”
Csá-

szár Krisztina
ticák” csoport számára, hisz a
IX. Vass Lajos Népzenei Ver-
seny Kárpát-medencei dön-
tõjén (Budapesten) a leg-
magasabb kitûntetést, Vass La-
jos Nagydíjat vehettek át! Két
éves versenyfolyam zárult e
szép eredménnyel! Most pedig
5 éves közös munkájuk gyü-
mölcsét arathatják le a buda-
pesti országos döntõbe ke-
rüléssel.

Az énektanítás mai mosto-
ha körülményei között nagy
büszkeség ennyi fiatal tehet-
séget megnyerni a magyar
népzene ügyének.

(Kodály Zoltán)

„És mint az ékszer is holt
kincs a láda fenekén, életet
akkor kap, ha viselik: a nép-
dal is mennél többeké lesz,
annál nagyobb lesz világító és
melegítõ ereje.”

S.Gy.

Az országos döntõbe jutott Katicák.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket

A családok életében egy-
re fontosabb szerepet tölt
be a konyha, mert nem min-
degy, hogy mit eszünk. Ez
viszont áldozatokat kíván at-
tól, aki a konyhában dolgo-
zik. Egy rosszul felszerelt és
elrendezett konyhában csak
zsonglõrködéssel lehet úrrá
lenni a helyzeten. Persze ez
elég frusztráló és idõt rabló.
Ha nincs, aki felvállalná ezt
az áldozatot, akkor jönnek a
szükségmegoldások, amik
idõvel csak a gyógyszerek
mennyiségét növelik. Mert
nem mindegy, hogy mit
eszünk.

Egyre több család látja
be, ezt a helyzetet jó konyha
nélkül nem lehet megolda-
ni. Ezért, amikor felhívnak
bennünket, idõpont egyez-
tetés után a helyszínen fel-
mérjük a lehetõségeket. Kü-
lön figyelünk arra, hogy mi-
lyen problémákat kell meg-
oldani, amikre megkeressük
a megoldást. Fontosnak tart-
juk, hogy megmutassuk,
hogy fog kinézni az új kony-
ha. A számítógépes, 3D-s lát-
ványterveknek köszönhetõ-
en minden részletet ponto-
san lehet látni, így könnyen
lehet dönteni. Lépésrõl lé-
pésre megmutatjuk, milyen
elrendezésben és vasalatok-
ban érdemes gondolkodni
azért, hogy a családnak egy
jó konyhája legyen.

– Egy jó konyha mennyi-
vel jobb? Erre azt tudom
mondani, hogy olyan, mint
amikor a Trabantból, vagy a
Ladából átülünk egy most
kapható autóba. Egészen
más érzés, és közben azon
gondolkodunk, hogy ezt mi-
ért nem tettük hamarabb….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mert mi a fontos…

Zalaháshágyon

Belügymi-
nisztériumhoz

Büki József

néhány év-
vel ezelõtt rövidebb idõre meg-
szaporodtak a betörések és a
lopások. A helyben jól szerve-
zett polgárõrségnek köszönhe-
tõen a tolvajokat viszonylag
hamar sikerült elijeszteni a
környékrõl. Azóta a falu nyu-
godtnak és csendesnek mond-
ható, de a polgárõrök a folya-
matos járõrözést ennek ellené-
re sem hagyták abba, sõt min-
den eddiginél szervezettebben
mûködnek a helyben élõk nyu-
galmának, értékeinek védelme
érdekében.

A falu vezetése most mégis
úgy döntött, hogy a

ad be pályáza-
tot, melynek lényege: a falu
frekventált pontjain térfigyelõ
kamerákat állítanak fel, mely-
nek segítségével a rendõrség
munkatársai hamar akadhat-
nak a „gyanús elemek” nyo-
mára – nyilatkozta ,
Zalaháshágy polgármestere.

A falu elsõ embere szerint
azok ellen, akik kimondottan
arra rendezkedtek be, hogy
mások értékeit, ingóságait el-
lopják, nem lehet úgy védekez-
ni, hogy valamennyi ingatlan
mellé egy-egy polgárõrt állítanak.

A pályázat tartalma szerint
a faluba két irányból bemenõ
utak mellé, az önkormányzat
és környékére, a labdarúgó pá-
lya mellé, valamint temetõ
több pontjára helyezik majd ki
a figyelõ kamerákat.

Büki József tájékoztatott ar-
ról is, hogy a kamerák elhelye-

zését az alapján határozták
meg, hogy elõzetesen szakem-
berekkel felmérték Zalahás-
hágy fokozottan frekventált
pontjait. Ezek alapján úgy dön-
töttek, hogy a pályázatban 12
kamerára adnak be igényt, me-
lyek beszerzése, felszerelése és
beüzemelése mintegy 7 millió
forintba kerül.

Egyelõre arra pontos válasz
nincs, hogy a térfigyelõ kame-
rákat mikor tehetik ki a telepü-
lés központi helyeire, ugyanis
az egyik elbírálási idõpont
2013. június 10-én, a másik pe-
dig 2013. december 20-án lesz.

Amennyiben az elsõ elbírá-
lás pozitív eredményt hoz Za-
laháshágy számára, akkor nyár
végén, de legkésõbb az õsz ele-
jén már éjjel – nappal készen-
létben lesznek a figyelõ beren-
dezések. Ha a decemberben
esedékes – második – elbírálá-
son szerepel sikeresen a falu
pályázata, akkor jövõ tavasszal
szerelik fel a 12 térfigyelõ
kamerát a faluban – mondta
Büki József polgármester.

Odonics Zsuppán Beáta

A közbiztonság érdekében
Kamerák felállítását tervezik Zalaháshágyon

Zalaháshágy békés település, s további intézkedést terveznek,
hogy ez az állapot ne is változzon.
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A

1994. óta mûködik a

. Azóta minden esztendõ-
ben egyszer bált rendeznek a
helyi oktatási intézményben –
tájékoztatott

a tagintézmény
vezetõje. Az elmúlt 10 eszten-
dõben jellemzõen 120-180 fõ
között mozgott a résztvevõk
száma.

A bál elsõdleges célja –
folytatta a tagintézmény veze-
tõje –, hogy évente legalább
egy alkalommal egy olyan kö-
zösségi összejövetelt szervez-
zenek a szülõknek, pedagógu-
soknak és az iskola támogató-
inak, ahol kötetlenül beszél-
gethetnek, ismerkedhetnek és
közvetlen kapcsolatot alakít-
hatnak ki egymással.

Mindszenty József Ál-
talános Iskola Gimnázium és
Kollégium Salomvári Tagisko-
lájában
Salomvári Iskoláért Alapít-
vány

Gergely András-
né, Rácz Éva

Jó hangulatú alapítványi bál
Az sem elhanyagolható

tény, hogy az alapítvány forrá-
sai is rendszerint gyarapodnak
a bál kapcsán, hiszen vannak
olyan támogatóik, akik éppen
ennek a rendezvénynek apro-
póján juttatnak forrást az ala-
pítvány számára. A szülõk és a
helyi vállalkozók támogatása
mellett nagyon fontos kiemel-
ni, hogy a salomvári lakosok és
a helyben élõ nyugdíjasok tá-
mogatói jegy megvásárlásával
mindig nagy számban járulnak
hozzá az alapítvány mûködésé-
hez. A támogatói jegyeket 500
Ft-ért azok az idõskorúak is
rendszeresen megvásárol-
ják, akik már semmilyen mó-
don nem érintettek az iskola
mûködésének kapcsán – hang-
súlyozta a tagintézmény ve-
zetõje.

Az idei bálon több mint
100-an mulattak egészen a haj-

nali órákig. A jó hangulatú ze-
ne mellett a tombolasorsolás is
nagyon népszerû program volt
a résztvevõk körében.

A tagiskolának jelenleg 95
tanulója van. Az intézményben
van alsó és felsõ tagozat, tehát
a 8 osztályos oktatási rendszer
a tagiskolává válás után sem
változott meg.

A tagintézmény vezetõ hoz-
zátette: nagyon fontos kihang-
súlyozni azt, hogy a Salomvári

Iskoláért Alapítvány bevételi
forrásai az intézmény mûköd-
tetési költségeire nem használ-
hatók fel. Azt kizárólag a ne-
velési lehetõségek kiszélesí-
tésére fordíthatják. Ezen belül
például mûvészeti szakköröket
indítanak, megoldják a gyer-
mekek utaztatását, ha verse-
nyekre kell menniük vagy
éppen a jutalomosztásokat fi-
nanszírozzák az összegbõl.

Zs.B.

A tavaszi kerti munkálatok
mindenütt elkezdõdtek. A hosz-
szan tartó csapadékos, télies
idõjárást követõen a vetemé-
nyes és virágoskertek tulajdo-
nosai már alig várták, hogy
megejthessék a szántás, majd
a veteményezés aktuális mun-
kálatait. 2013. április 9-én az
ezzel kapcsolatos tudniva-
lókról hallhattak hasznos in-
formációkat a résztvevõk a
kertbarátkör
összejövetelén.

, Zalaszent-
györgy polgármestere elmond-
ta: egy különleges elõadáson
megismerkedhettek azzal a ma-
gyar szabadalommal, amely-
nek segítségével bárki olyan
kertet varázsolhat magának,
amilyenrõl mindig álmodott.
Ez vonatkozik a veteményes,

zalaszentgyörgyi

Kovács Dezsõ

Gyökéritató a csodálatos kert titka
Magyar szabadalommal ismerkedtek a kertbarátok Zalaszentgyörgyön

valamint a virágoskertek egy-
szerû, de szakszerû gondozá-
sára is.

A gyökéritató feltalálása
halásztelki mér-

nökember nevéhez fûzõdik,
aki személyesen mondta el an-
nak „mûködését” a kertbarát-
kör tagjainak és a jelenlévõ ér-
deklõdõknek.

A gyökéritató nem más,
mint egy félkörívû csõ, ami ha
a nyílásával felfelé áll a ta-
lajban, akkor az esõvíz, öntö-
zõvíz egy része a cellában (csö-
vecskék belsejében) „csapdába
esik”, mint egy tálka, úgy visel-
kedik – hangzott el az elõ-
adáson.

Endrõdi László tájékozta-
tott arról is: ilyenkor a bennre-
kedt víz a cella falából táp-
anyagot old ki és a keletkezett

Endrõdi László

oldat a cellán belül ott is ma-
rad. Maga a gyökéritató csö-
vecske, mint egy táprúd, foko-
zatosan adja le magából a táp-
anyagot, de a táprúddal ellen-
tétben, itt jóval kisebb a táp-
anyag „kimosódás” sebessége,
azaz a mûtrágyával ellentétben
hosszú távon fejti ki hatását a
vízforgalomtól és a talajban lé-
võ mikroorganizmusok (bacik,
gombák) számától függõen. A
gyökéritatóval ellátott gyökér-
környezetben egy bacilusokkal
teli „lakópark” létesül a talaj-
élet számára. A laza, levegõs
szerkezetben a növény és a
mikroorganizmusok versenge-
nek a tápanyagért. A növény
gyökérzete behálózza ezt a „la-
kóparkot” és a bacilusok, gom-
bák áldásos tevékenysége foly-
tán a növények számára felve-
hetõ állapotba hozzák a nehe-
zen felvehetõ makro- és mikro-
elemeket.

Ha a nyílásával lefelé áll a
talajban a cella, akkor levegõz-
tet. A talajban, térállástól füg-
getlenül, víz hatására tápanyag
oldódik ki.

A gyökéritató gyártástech-
nológiája teszi lehetõvé, hogy
fokozatos tápanyagleadás való-
sul meg. A cellák több éven ke-
resztül biztosítják a morzsa-
lékos, laza szerkezetet. A cellák
gyártása során felhasznált ter-
mészetes anyagok a talaj kilú-
gozódását hatásosan lassítják.

A gyökéritató alkalmazá-
sával jóval kevesebb vízfelhasz-
nálás érhetõ el. Amennyiben

hosszabb idõn keresztül elma-
rad a csapadék, a locsolás, ak-
kor a gyökerek bizonyítottan a
nedvesség irányába növeked-
nek. Szárazságkor a cellákban
rekedt víz mentõöv a növé-
nyek és a talajélet számára. A
talaj egészének vízáteresztõ
képessége túlzott vízterhelés
esetén megmarad. Csak a cel-
lák fogják vissza a vizet. Száraz
talajban a növények gyökere
nehezen fér hozzá a tápanyag-
hoz. Ha hozzá is jut, akkor azt
a növény a gyökérzete növe-
kedésére fordítja. Túl nedves
talajban, levegõ hiányában, a
növények nehezen táplálkoz-
nak. Túl tömör, kötött talajban
is levegõhiánnyal küszködik a
növény, a víz nehezen talál
járatokat magának. Levegõtlen
talajközegben a mikroorganiz-
musok élettere korlátozott és
„átalakító” tevékenységük nem
szolgálja a növényt. Óriási je-
lentõséggel bír a talajoldat
kémhatása. Egyes kivételektõl
eltekintve a tapasztalat azt bi-
zonyítja, hogy a növények a
tápelemeket akkor tudják fel-
venni, ha a gyökérkörnyezet
pH értéke 6-6,5. A kísérletek a
pH ingadoztatását ígéretesebb-
nek találja.

A zalaszentgyörgyi kertba-
rátkör legutóbbi összejövete-
lén az elõadást követõen az ér-
deklõdõk kedvezményes áron
vásárolhattak is a teljes mérték-
ben magyar szabadalomként
számon tartott gyökéritatóból.

Odonics Zsuppán Beáta

Nagyszerûen hasznosítható a szabadalom a veteményesker-
tekben is.
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2013. április 11-én, a Költé-
szet napján hirdették ki a könyv-
tári játékok eredményét a

. A
Megszólal a föld címû monda-
író pályázatot a megyei általá-
nos iskolák felsõ tagozatos ta-
nulóinak hirdették meg, a ki-
írásra 21 monda érkezett. A pá-
lyázaton elsõ helyezést ért el

(Sümeg-
csehi, 6. osztály), második
helyezett lett

(Zalalövõ, 8. osztály), har-
madik (Türje, 6.
osztály). Különdíjat kapott

és
(Hevesi Sándor Álta-

lános Iskola, Nagykanizsa, 6.
osztály).

A rajzpályázatot Álmaim vá-
rosa címmel írták ki, a Zala-
egerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulással közösen,
a környék alsósai számára. A
felhívásra összesen 60 rajz ér-
kezett, a

, a
és a

iskolákból. A beérkezett alko-
tások közül tízet díjaztak. A raj-
zok május 25-én kiállításra ke-
rülnek a zalaegerszegi Falumú-
zeumban is, a Göcsej Randevú
rendezvény keretén belül.

Április 18-án került sor az
idei év második baba-mama ta-
lálkozójára. A kellemes tavaszi
idõt kihasználva szép számban
vettek részt a programon a ba-

„Sal-
la” Mûvelõdési Központban

Lugosi Csenge Anna

Gyenese Dáni-
el

Fáner Csenge

Domján Regina Takács
Natasa

bagodi, baki, hegy-
hátszentjakabi, teskándi za-
laegerszegi Ady, zalalövõi

bák és az anyukák. Délelõtt új
játékokat, sátrat, csúszdákat,
ugráló állatokat próbáltak ki a
kicsik, a kézmûves foglalko-
záson
védõnõvel színes só-liszt gyur-
ma figurákat készítettek. A kö-
vetkezõ babaklubba május 9-
én várják az érdeklõdõket.

Az óvodások versmondó
délelõttjét április 23-án tartot-
ták a mûvelõdési központ elõ-
adótermében. A versenyre 30-
an jelentkeztek a zalacsébi, ba-
godi, hegyhátszentjakabi és za-
lalövõi óvodákból, és a gyere-
kek tavaszi témájú versekkel
készültek. A zsûriben

, a Zalalövõi Általános
Iskola nyugdíjazott igazgatóhe-
lyettese és magyar szakos pe-
dagógusa, , a He-
vesi Sándor Színház tagja és

mûvelõdésszervezõ foglaltak
helyet. Mindegyik kis vers-
mondót emléklappal és a mû-
velõdési ház ajándékával jutal-
mazták. A zsûri értékelõje
alapján a következõ eredmény
született: az elsõ helyen

végzett (Bagod), második
helyezést ért el
(Bagod), a harmadik pedig

lett (Za-
lacséb). Különdíjban részesült

(Zalalövõ), bá-
torságdíjban
(Zalalövõ).

Takácsné Nagy Ágnes

Radics
Rozália

Jurina Beáta

Bischofné Hesinger Katalin

Vass
Elõd

Fincza Levente

Kulda Marcell Martin

Lukács Anna
Horváth Edmond

K.M.

Könyvtári tavaszköszöntõ

Az ovis versmondó verseny helyezettjei, balról: Kulda Marcell
Martin, Lukács Anna, Fincza Levente, Vass Elõd, Horváth
Edmond.

A
tanulói több tanulmányi

és sportversenyen vettek
részt az elmúlt hetekben,
ahol dicséretes eredménye-
ket értek el:

1.
:

(5. b) me-
gyei 3., országos 61, Felkészí-
tõ: .

2. A Zalalövõi Salla Mûv.
Központ és a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás rajzpályázatot hirde-
tett címmel
az általános iskolák alsó tago-
zatosainak. Iskolánkból ösz-
szesen 14 tanuló készített raj-
zot. Az április 11-én tartott
ünnepségen díjazott lett.

és
1. osztályos tanulók. Fel-

készítõ: .
3. A

országos népdal-
éneklési minõsítõ verseny
megyei fordulóján szóló kate-
góriában arany minõsítést ka-
pott (3. b)
Felkészítõ:

4. Április 12-én rendezték
Nagykanizsán a

me-
gyei fordulóját. A hatodik év-
folyamosok között két tanuló
képviselte iskolánkat,

4., 16.

Zalalövõi Általános Is-
kola

Kenguru matematika
verseny

Maurer Kristóf

Pintérné Fehér Andrea

„Álmaim városa”

Molnár Sára Nagy Veroni-
ka

Szabó Jánosné
„Tiszán innen – Du-

nán túl”

Vass Dominika
Vassné Horváth

Marietta, Horváth Istvánné.

Kaán Károly
országos természet- és kör-
nyezetismereti verseny

Merth
Henrik Nolle Patrik

Zalalövõi diákok sikere
helyezést ért el. Felkészítõ:

.
5.

Nagyon szépen szerepel-
tek tanulóink, tovább jutot-
tak a megyei döntõre, ame-
lyet május 7-én és 8-án ren-
deznek. Többpróba, II. kor-
csoport, fiúk 1. helyezés

(5.b),
(5.b),

(5.b), (4.b),
(4.a),

(3.a). Felkészítõ:
Többpróba,

II. korcsoport, lányok 1. he-
lyezés (4.a),

(4.a),
(4.b),

(4.b), (4.
b), (4. b). Fel-
készítõ: Több-
próba, III. korcsoport, fiúk 1.
helyezés
(5.a), (6.a),

(6.a),
(6.a),

(6.a), (6.a). Fel-
készítõ: Szabó Józsefné. Több-
próba, III. korcsoport, lányok
1. helyezés
(5.a), (6.a),

a (6.a),
(6.b), (6.b),

(6.b). Felkészí-
tõ: Novák Nóra Többpróba,
IV. korcsoport, fiúk – egyéni
1. helyezés . Felké-
szítõ:

Némethné Jakab Ilona
Városkörnyéki Atlétika

Diákolimpia

Õr
Máté Horváth Zsom-
bor Leidl Dominik

Keszte Dániel
Németh Gyula Gyar-
mati Márk
Szabó Józsefné.

Herczeg Sára
Szekér Szabina Keszte
Julianna Szücs Inez

Kulcsár Amanda
Tóth Szabina

Novák Nóra.

Paucsa Krisztián
Czendrei Péter

Gál Károly Grózinger
István Kurucz József

Tóth Benedek

Lancsár Bettina
Sabján Csenge Bau-

er Bettin Lancsár Kitti
Mihályka Karolina

Németh Beatrix
.

Elek Gergõ
Gyenese István.

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

mûködõ 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 bú-
torzat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ának felajánlásával!

A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
Bitbúvár Alapítvány
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán

kapható!)
Köszönettel:

Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Zalalövõi Általános
Iskolában Bitbúvár Alapítvány

Herman Eszter

Felhívás!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Március 26-án,
kedden

polgármes-
ter és

jegyzõ virágcso-
korral és ajándék-
kal köszöntötték

két
szép kort meg-
ért lakóját:

– akinek ép-
pen születésnapja

Zsigray
József

Kovács Gyu-
la

Ha-
gyárosbörönd

Farkas
Ernõné Agg Sarol-
tát

volt – és , aki
március 18-án született. Mind-
ketten most töltötték be 90.
életévüket.

Sári néni került
Hagyárosböröndre. Elemi isko-
lát végzett, utána a magángazda-
ságban, háztájiban, majd a téesz-
ben mezõgazdasági munkával
foglalkozott. A köszöntõt népes
családja körében fogadta: 3 gyer-
meke, 6 unokája és 3 déduno-
kája van. Örömmel vette át a
miniszterelnök aláírásával ellá-
tott emléklapot. A hosszú élet

Gaál Sándort

Vaspörbõl

titkát firtató kérdésre azt fe-
lelte, hogy elõre senki sem tud-
hatja, hány év adatik még neki.

Sándor bácsi családja a
Bács-Kiskun megyei
származik, de õ már a Vas me-
gyei született. A
hét testvér közül õ volt a má-
sodik. Elemi iskolát végzett.
1952-ben felesége révén költö-
zött Hagyárosböröndre. Elõ-
ször a zalaegerszegi vízmûnél,
majd a gépállomáson, végül
1970 áprilisától a helyi té-
eszben dolgozott, innen is

Garáról

Nagymizdón

„90 év – nagy idõ!”

ment nyugdíjba. A szükséges
ismereteket egy kehidai tanfo-
lyamon sajátította el. 2 gyer-
meke, 3 unokája, 4 déduno-
kája van. Véleménye szerint az
értelmes, fegyelmezett munka
megedzi, megerõsíti az em-

bert, de nem biztos, hogy ér-
demes ilyen sokáig élni. mert
90 év – nagy idõ!

A falu lakói nevében mind-
kettejüknek jó egészséget, bol-
dog további éveket kívánunk!

Ács László

Zsigray József polgármester köszönti Gaál
Sándort.

Farkas Ernõné családja körében.

A
már hagyományosan

minden év áprilisában meg-
rendezzük a magyar nyelv he-
tét a Költészet napjához kap-
csolódóan.

Az alsósok kínálatában sze-
repelt nyelvi rejtvényfejtés, készí-
tettek illusztrációt kedvenc mesé-
jükhöz, olvasmányukhoz, s vers-
mondó délutánon szerepeltek.

Az 5-8. évfolyamosok szá-
mára hirdetett lehetõségek kö-
zül a játékos nyelvi vetélkedõ
délutánja volt az egyik legked-
veltebb. Az osztályok 4 fõs csa-
patokkal képviselték magukat.
A felsõsök elõadásában is
hallgathattunk szép verseket,
amely kellemes élményt nyúj-
tott az érdeklõdõknek.

Zalalövõi Általános Isko-
lában

Magyar nyelv hete
Zalalövõ Város Önkormány-

zatának Oktatási, Kulturális és
Népjóléti Bizottsága támogatá-
sával a programokon szereplõ,
részt vevõ tanuló jutalomban
részesült.

A program zárásaként mû-
sorral emlékeztünk meg a Köl-
tészet napjáról a 6. évfolyamos
tanulók közremûködésével,

tanárnõ fel-
készítésével.

Új színfoltja volt a dél-
elõttnek, hogy a 4-8. évfolyam
tanulói megtanulták, s közö-
sen mondtuk el József Attila:
Aki szegény, az a legszegé-
nyebb címû versét.

Humán munkaközösség
vezetõje

Horváth Gabriella

Gyarmatiné Erdei Elvira

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

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

rendezését.

családi, civil és céges
rendezvények

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

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, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

Gigabyte P8B75-D2V alaplap, Intel G860 3 GHz CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

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

66.500 Ft

119.990 Ft

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Kedves gyerekek!
Mindenkit várunk ,

Zalalövõ Város Központjában,
ahol közül választhatsz, kipróbálhatod

ügyességedet, képességeidet. Többek között:

kézmûves foglalkozások
mozgásos játékok, horgászat, arcfestés, hajfestés,
aszfaltrajzverseny, stb.,
rendõrségi technikai eszköz bemutató, Vérnyomás-, vércukor-,
súlymérés
törpbirodalom, lufi hajtogatás, zsákbamacska
kaktusz kiállítás és vásár, mézvásár, kisállat bemutató, kisállat
simogató
Szivárvány Kupa labdarúgótorna, „1 perc és nyersz”, Zumba
mindenkivel
légvár, óriáscsúszda, sumo, rodeó bika, Lufi-bohóc mûsor,
KRESZ-park

és szüleidet, nagyszüleidet, barátaidat!

2013. május 26-án, vasárnap délután 14.00-tól

számtalan tevékenység

…és még sok más finomság…(pl.: palacsinta)
Gyere hozd el

•
•

•

•
•

•

•

A
és a németországi

mûkö-
dõ

között immáron 18. éve
mûködik a cserediák kapcsolat,
amely az évek során egyre szo-
rosabbá fûzte a két település éle-
tét, nem csak a diákok, de a fel-
nõttek körében is – ismertette
az elõzményeket

, az intézmény igazgatója.
A bagodi iskola minden év-

ben 8. osztályos diákok számára
hirdeti meg az 1 hetes német-
országi látogatás lehetõségét,
míg testvériskolájuk a helyi ok-
tatási rendszerhez igazodva 5.
osztálytól egészen a 10. osztá-
lyos korú tanulókig teszik lehe-
tõvé a magyarországi – ugyan-
csak egyhetes – színes progra-
mokkal tarkított kirándulást. Meg-
érkezésük után nem sokkal a
helyi önkormányzatnál hivatalo-
san is fogadta a delegációt

polgármester.
Idén 10 bagodi diák kelt útra

április derekán Heilbad-Heili-
genstadba és az egyhetes láto-
gatás után közösen tértek vissza
Bagodba a németországi csere-
diákokkal, akik ugyancsak 10-en
érkeztek a zalai település isko-
lájának meghívására.

A bagodi iskolások testvéris-
kolai programjai közül a legjob-
ban a német újraegyesítés és
szétválasztás múzeumának láto-

bagodi Fekete István Ál-
talános Iskola
Heilbad-Heiligenstadtban

Tilmon Reimenschnei - der
Schule

Péterné Fatér
Edit

Mo-
gyorósi József

Sikeres cserediák kapcsolat Bagodban
gatása tetszett, valamint a gokar-
tozás, a termálfürdõzés és a
bowlingozás. Nagy élményként
említették meg a közös grill par-
tizást is, ahol a diáktársakkal, ta-
nárokkal és szponzorokkal közö-
sen készítettek ételeket a helyi
önkormányzat pihenõházának
udvarán, egész napos sportve-
télkedõkkel egybekötve.

A bagodi testvériskola által
szervezett programok között sze-
repelt többek között a zalaeger-
szegi termálfürdõ, a Gyöngyös-
újfaluban található kalandpark
meglátogatása. Nagyon élvezték
az egyik szülõ által felajánlott
különleges idõtöltést: az általuk
mûködtetett hagyárosböröndi
tájházban a diákok megismer-
kedhettek a fafaragással és az
ebédjüket is közösen készítették
el a magyarországi társaikkal
együtt. Kemencében sült langal-
ló, bográcsos finomságok kerül-
tek a programon résztvevõk asz-
talára. A németországi diákok
egy napon szabadprogramjukon
felfedezhették a megyeszékhely
nevezetességeit is. Az elutazás
elõtt családi és sportnapot is
szerveztek a gyerekek számára,
majd az utolsó estén búcsúva-
csorával látták vendégül õket a
házigazdák a bagodi iskolában,
ahol meglepetésként az intéz-
mény volt tanulója,

elektronikus gitárkoncerttel
lepte meg volt diáktársait, peda-

Horváth Mi-
lán

gógusait és a németországi dele-
gációt is.

harmadik al-
kalommal jár hazánkban a csere-
diák kapcsolat keretében. El-
mondása szerint nagyon sokat
olvasott hazánk történelmérõl,
hagyományainkról és nagyon
sok kapcsolatot gyûjtött már a
látogatásai során.

elõször
vett részt a bagodi és a Heilbad-
Heiligenstadt-i iskola közös prog-
ramján. Az tetszett neki a legjob-
ban, hogy a tinédzserek ugyan-
olyan zenéket és közösségi olda-
lakat szeretnek, mint Németor-
szágban és nagyon barátságos-
nak, vendégszeretõnek tartja a
helyi diákokat, pedagógusokat
és vendéglátóikat.

Max Leibeling

Nikolas Kaufhold

A gyermekek egyik kísérõje
tanárnõ rendsze-

resen jár magánemberként is
hazánkba. Úgy érzi, valahány-
szor Magyarországra és Bagodba
jön, egy kicsit haza is érkezik –
fogalmazott a tanárnõ.

szintén a
németországi testvériskola taná-
ra, aki az idén második alkalom-
mal vett részt a cserediák prog-
ramban kísérõ tanárként. Véle-
ménye szerint az egész együtt-
mûködés legfontosabb célja és
alappillére, hogy a gyerekek – a
pedagógusokkal közösen – meg-
ismerjenek egy másik országot,
annak minden hagyományával,
életvitelével, kultúrájával és sajá-
tosságával együtt.

Monika Gran

Gabriele Hellmund

Odonics Zsuppán Beáta

18 éve mûködik a kapcsolat…

Pl.: LENOVO G580 59-366456 15,6"/Dual-Core B960
2,2GHz/4GB/500GB/DVD író/fekete notebook

DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-2375M
1,5GHz/4GB/500GB notebook

Samsung NP300E5C-S04HU 15,6"/Intel B970/4GB/750/
GT620/DVD író/Win8/Ezüstnotebook

MyAudio 808DCC 8" Wi-Fi 8GB DualCore tablet

99.990 Ft

129.990 Ft

119.990 Ft
39.990 Ft

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat
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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

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424

Vállalunk:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.
• Szõnyegtisztítást is vállalunk.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig

szombaton 7.00- 12.00-ig

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
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek már nettó 65 000 Ft/hó jövedelemtõl. Passzív BAR,
készpénzes fizetés, meglevõ hitel nem akadály. 75 éves életkorig, rokkantnyugdíjasnak is!

akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel.
Nem sikerült eladni? ,
ráadásul megspóroljuk Önnek a drága ingatlanközvetítõi jutalékot!
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
Adósságrendezõ hitelek!

Eladó ingatlanát 60 ingatlanos weblapra töltjük fel

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

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása biztosítóváltás nélkül is!
Kárügyintézés,

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

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Kinga Szépségszalon!

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla, Bagod • 06-30/507-2970
Várok mindenkit szeretettel!

Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

•

•
•
•
•
•
•
•

Manikûr-pedikûr! Új típusú gombaölõ építõ zselé
körömkorrekciókhoz, körömpótláshoz lábon és kézen.
Modern hajvágás és hajfestés (Loreal)

Kozmetika! Gyantázás! Smink!
Körömerõsítés zselével!
Álló szolárium!
Fogékszer felhelyezése!
Füllyukasztás

Szempilla hosszabbítás és dúsítás!


