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Tüzek éjszakája
Gazdag program várta június 22-én Zalalövõn a Szentiván éj rendezvény résztvevõit.
A Zalalövõ és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért Alapítvány 24 Város (City Cooperation) programjának és a „Salla” Mûvelõdési Központ és

Könyvtár közös szervezésének köszönhetõen számos mûfaj szerepelhetett az esti kulturális mûsor palettáján.
Keszthelyrõl érkezett a
Boombatucada ütõsegyüttes
már a rendezvény eleji felvonuláson megalapozta a hangu-

Játszótéravatás Zalacsében
Az idõjárás szeszélyessége
miatt többször is el kellett halasztani Zalacsében a gyermeknapi játszótéravatást, június 9én így mindenki örült, amikor
gyermekekkel és kísérõikkel
telt meg a helyi pihenõpark.
Az apróságok élvezték, hogy
ez a nap róluk szól, és számos
általuk fûzött lánc, egyedileg
leszabott táska és pénztárca
került ki a kezük közül. Az új
mászóvár, hinták, csúszda, libegõ mindenkinek izgalmasnak
bizonyult, miközben tanítóikkal sorversenyeken vettek részt.

XV. évfolyam 2013. június

– A gyerekekkel korábban
már eljöttünk megnézni a félig
kész játszóteret, és nagyon
várták, hogy elkészüljön. Közel
van az óvoda, így szeretnénk
minél többször igénybe venni
az új játékokat. Aki ritkábban
jön le, az ovis társaival napközben is tud itt játszani. 44 gyermekünk van, a nyári idõszakban 25-30-an maradnak, akikkel talán minden nap eljövünk ide – mondta örömmel
Cséberné Varga Zsuzsanna
óvónõ.
(Folytatás a 2. oldalon)

Bedics Erika, a Táncoló Lángok csoport vezetõje.
latot. Eközben a boszorkánykonyhában már illatoztak a
bográcsokban felkészített különféle ételek, melyek helyi
civil szervezetek, baráti körök
közremûködésével készültek.
A Generációk színjátszó csoport, Pecsány utca, gyógyszertár dolgozói, Zalalövõ és Csöde Tûzoltó Egyesületének csapata, a „Gondoskodás” Alapítvány finom ételeikkel nagymértékben hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

Számos fellépõ, közel 110
szereplõ mutatkozott be a sörsátor színpadán, köztük a 24
város projekt településeinek
mûvészeti csoportjai: Vasvárról, Szentgotthárdról, Letenyérõl, az Ausztriai Weiz-bõl, a
szlovéniai Ljutomerbõl, Muraszombatból, Körmendrõl és
természetesen Zalalövõrõl. A mûsor közti szünetben rövid táncházra is volt lehetõség Henczi
Dávid és zenekara élõzenei
(Folytatás a 2. oldalon)

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
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Játszótéravatás Zalacsében Mûvésztelep
Zalaszentgyörgyön
(Folytatás az 1. oldalról)
A Darányi Ignác Terv keretein belül 2011-ben írták ki a
játszótéri pályázatot, melyre a
pályázó önkormányzatnak az
Európai Unió és Magyarország
Kormánya közel 2 millió forintos támogatást ítélt meg. Az
EU szabványnak megfelelõ tíz
játék mellé kerítés, padok és
kockaelemek is kerültek. A korábbi években kialakított régi
játszótér részei a sportpálya
mellett kaptak helyet.
– Az eszközbeszerzéshez
közel 1 millió forint értékû
saját erõ, illetve társadalmi
munka is párosult. Tavasszal
kezdtük a tereprendezési munkákat, melybõl apukák, anyukák, mamák és papák is kivették a részüket és májusra lett
kész a játszótér. A gyermeknapra idelátogatókat a faluház udvarán és Marika néni

kemencéjében sült kenyérlángossal vendégeltük meg –
árulta el Pecsics Zoltán polgármester a gyermeknapi délutánon.
A település augusztus elsõ
hétvégéjén tartandó falunapja
az elmúlt években többnapossá nõtte ki magát, mely tavaly
már péntektõl vasárnapig zajlott. Idén a program felnõtt
korba lép, a 18. falunapon már
4 napra kínálnak szórakozást a
falubelieknek. Csütörtökön mozigéprõl történõ retro filmvetítés, pénteken szabadidõs programok lesznek, szombaton az
idén 125 éves templomot ünneplik meg, vasárnap a sportpályán és környékén zajlanak
az események.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

A tíz játék mindenkinek szórakozást nyújt.

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

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

Nyolcadik alkalommal nyílt
mûvésztelep Zalaszentgyörgyön. Az ünnepélyes megnyitóra június 28-án került sor.
Felvételünkön Buday Mihály
festõmûvész köszönti a résztvevõket.
A részletekre következõ számunkban visszatérünk.

Az Összetartozás dala
1920. június 4-én Trianonban kimondták a történelmi
Magyarország halálos ítéletét: egy nemzet borult gyászba
határon innen, s határon túl. A történelem viharaiban hol
hangosan, hol csak titokban siratta elvesztett területeit, odaát
ragadt véreit.
Június 4.-nek a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítása errõl a tragédiáról volt hivatott más irányba terelni a
magyarság figyelmét. Idén a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium felhívást tett közzé az erre az alkalomra írt dal
közös eléneklésére. 2013. június 4-én 18 órakor a parlamenti,
s számos határon túli megemlékezéshez lehetett csatlakozni a
közös dalolással.
Az Örömzene Kórus tagjai is úgy gondolták, hogy kiveszik
a részüket az eseménybõl. Meghallgattuk a sztárok által
készített eredeti verziót, kottát nyomtattunk, s megalkottuk a
magunk olvasatát a Dalról.
Helyszínnek a zalaszentgyörgyi apostoli keresztet választottuk, hátunk mögött a zöldellõ kávási dombokkal. A felvételt elküldtük a minisztériumba, a legjobbakból készült videoklip jelenik majd meg különbözõ médiákban.
Balatoni Mónika, a Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
államtitkár köszöntötte levelében a kórust:
„Ezúton is gratulálunk minden felvételen szereplõ közösségnek értékteremtõ alkotó munkájához, kreativitásához, valamint a felvételen szereplõ valamennyi résztvevõnek a személyes szerepléshez, és a videoklip összeállítóinak a technikai megvalósításhoz…
Standi Gyuláné

Tüzek éjszakája
(Folytatás az 1. oldalról)
kíséretében. Igazi látványosság
volt a Táncoló Lángok csoport
tüzes produkciója, melyet éppen hogy sikerült befejezni az
érkezõ esõ közepette.
Sötétedés után lehetõség
nyílt egy kis csillagászati vizsgálódásra is a Hegyhátsáli Csillagvizsgáló Egyesület jóvoltából, bár ekkor már felhõk gyülekeztek az égbolton.
Az éjszaka záró programjaként szerepelt az õsi hagyo-

mánynak számító tûzugrás,
melyre a csapadékos idõjárás már nem sok lehetõséget
biztosított, de így is akadt egykét bátor vállalkozó fiatal, aki
adózott Szentivánéj hagyományának.
A rendezvény szervezõi
ezúton szeretnék megköszönni a rendezõk, segítõk, mûvészeti csoportok és az önkormányzat karbantartóinak
munkáját.
(BHK)

www.zalatajkiado.hu
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7 szoknya 7 nadrág - 7 éve…
2006-ban alakult meg Zalaboldogfa tánccsoportja azzal
a nem titkolt céllal, hogy tovább színesítse a helyi kulturális életet a rendezvényeken
való fellépésekkel – emlékezett a kezdetekre Szabó Zoltánné, a csapat vezetõje.
A 7 szoknya 7 nadrág
tánccsoport tagjai kizárólag
helyi lányok és asszonyok. Úgy
fogalmaz, hogy a csapatuk egyfajta generációs találkozó is

egyben, hiszen táncosaik között éppúgy megtalálható az
egyetemista korú, mint akár a
20 évvel idõsebb. Természetesen az idõk folyamán egyfajta
családi és baráti társasággá is
kovácsolódtak a több száz próba és fellépés alatt.
Különféle népek zenéjére
táncolnak – fogalmaz Szabó
Zoltánné. Repertoárjukban szerepel többek között orosz, görög és tiroli koreográfia is.

Befejezett ésfolyamatbanlévõLeader-projektekZalalövõn
Befejezett tanfolyamok, folyamatban a közösségi gazdálkodás

A közfoglalkoztatottak a tökültetvényt gyomtalanítják.
A Bitbúvár Alapítvány az Európai Unió és Magyarország
kormánya pénzügyi támogatásával, a Leader képzés jogcím
keretén belül a „Képzés és kompetenciafejlesztés a helyben
maradásért” célterületen a „Digitális és nyelvi kompetenciafejlesztés Zalalövõn” címû pályázatának keretében képzéseket
indított 2012. október 24-én. A támogatásból kezdõ német és
angol nyelvtanfolyamok, és számítástechnika tanfolyam indult a Zalalövõi Általános Iskolában. Az angol tanfolyamon
15 fõ, a németen 16 fõ, a számítástechnika tanfolyamon pedig
14 fõ helybeli, illetve környékbeli felnõtt vett részt, melyek
májusban a vállalkozási ismeretek modullal és a tanúsítványok
átadásával zárultak.
A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület
szintén Leader-pályázaton nyert az alternatív szociális típusú
foglalkoztatás keretében támogatást, mely segítségével az önkormányzat tulajdonában levõ 1,7 hektáros területen indult
gyümölcs és növénytermesztés. A télen elkészült a kerítés,
majd tavasszal a szerszámtároló. Számos szerszámot és munkagépet szereztek be a minél hatékonyabb munkavégzéshez.
A munkát az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban lévõ
személyek végzik és a diákmunka program keretében is foglalkoztatnak fiatalokat, július 3-tól 6 diák foglalkoztatására
nyertek támogatást 1-2 hónapos idõtartamra.
A megtermelt terményeket az általános iskolában mûködõ
konyhára és a hamarosan induló helyi termelõi piacra viszik
értékesíteni.

Hét szoknya hét nadrág - apácashow.
Minden esztendõben megvan- volt alkalom, hogy bárki is
nak azok a fõbb események, hiányzott. Ez különösen a
amelyekre immáron 7 éve tanév idõszakában igényel
rendszeresen készülnek. Ilyen pontosabb szervezést, hiszen
a farsang, a karácsony, az idõ- több csapattag a településtõl
távol tanul, ezért nehézen tudsek napja és a falunap is.
Bár alapvetõen azért ala- ják megoldani a folyamatos
kultak, hogy felpezsdítsék Za- próbákon való részvételt, de ez
laboldogfa kulturális életét, idáig legtöbb esetben mégis
azonban sikereiket jól mutatja, sikerült.
Nagyon szeretnének még
hogy már az elsõ évtõl számos
fellépésnek tettek eleget a kör- hosszú idõn keresztül közösen
nyezõ településeken. A legkö- készülni a fellépésekre és szízelebbi fellépésük Hagyáros- nesíteni táncaikkal a különféle
böröndön lesz, nemrégiben rendezvényeket Zalaboldogfán
Nagykutason is bemutatták éppúgy, mint a többi esemélegújabb mûsorukat. Külön ké- nyen, ahova hívják õket. Három
szülnek a július utolsó heté- esztendõ múlva pedig minden
ben megrendezendõ zalabol- bizonnyal valami különleges
meglepetéssel készülnek fenndogfai falunapra.
Szabó Zoltánné büszkén állásuk 10. jubileumára.
Különösen nagy örömükre
említi meg, hogy a farsangi
mulatságra saját apácashow- szolgál az is, hogy a falu polval készültek és szerveztek gármestere, Luter Péter elkötelezett támogatója a táncmár divatbemutatót is.
A tagok elkötelezettségét csoportnak és a falu vezetése
jól mutatja, hogy szabadidejük is mindenkor gratulál az elért
terhére próbálnak és lépnek sikereikhez.
Odonics Zsuppán Beáta
fel, ennek ellenére szinte alig

48 ballagó diák vett búcsút a Zalalövõi Általános Iskolától,
helyüket õsztõl 40 elsõs kisdiák veszi át.
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Szivárvány gyermeknap
2013. június 9-én, az idõjárás szeszélye miatt két hetet
csúszva került megrendezésre
Zalalövõn a Szivárvány Gyermeknap.
A már hagyománnyá vált,
és a kicsik, nagyok, felnõttek
körében is igen népszerû rendezvény nagyszámú résztvevõt
vonzott. Az ügyességi, logikai
játékok, sportolási és egyéb
szórakozási lehetõségek gazdag kínálata biztosította a felhõtlen, egész délutánt betöltõ
kikapcsolódást.
Az iskolaudvaron a gyerekek többek közt kipróbálhatták a légvárat, a rodeo bikát, az
óriáscsúszdát, a szumózást és

számos vetélkedõn próbálhatták ki magukat. Ügyességüket
az „Egy perc és nyersz” televíziós vetélkedõ feladataival
tehették próbára, a legjobbak
korosztályonként díjazásban
részesültek. A fõtéren kézmûves foglalkozások, zsákbamacska, arcfestés, fodrászat és még
megannyi más lehetõség közül
lehetett válogatni (képeinken).
Sok résztvevõ bizonyította
bátorságát azzal, hogy részt
vett az egészségügyi vizsgálatokon (pl.: vérnyomás, vércukor-mérés).
Köszönetet mondunk a
Szivárvány Gyermeknap sikeres lebonyolítása érdekében

végzett tevékenységéért a szülõknek, a Zalalövõi Közös Önkormányzati Hivatal, a Zalalövõi Általános Iskola, a Védõnõi Szolgálat, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársainak, valamint mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Támogatóink: Szalai Kft.,
Edelholz Kft. Elanders Kft.
Zalalövõ Város Önkormányzata, Bitbúvár Alapítvány, Salla
Diáksport Egyesület, Zalalövõi
Általános Iskola Szülõi Munkaközössége, Zalalövõi Általános Iskola Diákönkormányzata, Gyõrfi János, Gyõrfi Barbara, Zalalövõi Városszépítõ és
Környezetvédõ Egyesület, Zalalövõi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Kerecsen Hagyo-

mányõrzõ és Kulturális Egyesület, Zalalövõi Rendõrõrs, Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület,
Zalalövõi Borostyán Vadásztársaság, Csöde és Zalalövõ Települések Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány, Németh
Zoltán, SALLA-Comp Bt., Hong
Kong Kínai Üzlet, Pesti Mónika, Páthi Gáborné, Szivárvány
Butik, Borostyánkõ Gyógyszertár, Kandikó Optika, Fezó Kft,
Forrás Coop Élelmiszer Üzlet,
Mecsek Fûszért Zrt., Györe
János, Tóth Sándorné, Krizsai
István, Toplak László, Kanizsa
Pékség, Tuti-Turi, Gödörházi
Norbert, Szabó Adrienn, Balaskóné Szkladányi Annamária,
Csillagvirág virágüzlet, Natural
Clean Kft.
szervezõk

Növeli az elhelyezkedés esélyeit
Nyelvtanfolyam Zalacsében
Nyelvtanfolyamok indultak a zalacsébi mûvelõdési
házban nemrégiben. Az angol
tanfolyamra 10-en, míg a német nyelvûre 12-en jelentkeztek.
Horváth József, a ház üzemeltetõje, egyben a tanfolyam
szervezõje lapunknak elmondta: a tanfolyamok közül az angol nyelvûre jellemzõen a 20
és 30 év közötti korosztály
jelentkezett, míg a német nyelvûre inkább a 30 és 40 év
közöttiek.
A részvevõknek csupán
4.550 Ft-ot kell fizetni az oktatásért, a többit a Nemzetközi
Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft. finanszírozza. Egyébként a 100 órás képzés öszszesen 90.000 Ft-ba kerülne.
A Zalacsében zajló oktatás
alapvetõ célja, hogy a képzésen tanulók elhelyezkedési

A tanfolyam szeptember végén fejezõdik be.
esélyeit növeljék a munkaerõ- hogy jobbára alapfokon tudpiacon. Hazánkban a felnõtt nak kommunikálni és nem
lakosság alig több, mint 10 tárgyalási szinten.
százaléka beszél valamilyen
A 100 órás tanfolyam végéidegen nyelvet. Jellemzõ az is, re társalgási szintet érnek el a

hallgatók – mondta Horváth
József.
A zalacsébi oktatásra jelentkezõk közül a német nyelvet választók elsõsorban ausztriai munkalehetõségben bíznak, míg a fiatalabb generációba tartozók azért választották az angolt, mivel õk még
hajlandóságot mutatnak akár
Angliában is munkát keresni.
Az idõsebb korosztályba tartozók ekkora mobilitást már
ritkán vállalnak – nyilatkozta a
hallgatók körében végzett felmérés alapján a tanfolyam
szervezõje.
Az angol és német nyelvi
képzés várhatóan 2013. szeptember 30-án fejezõdik be. A
hallgatók a tanfolyam elvégzését követõen tanúsítványt vehetnek át a zalacsébi mûvelõdési házban.
Odonics Zsuppán Beáta
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Több százan buliztak a kávási Bagolytúrán
A kávási szõlõhegyen izgalmas Bagolytúrán találkoztak
a generációk – óvódás korú
gyermekektõl a nagyszülõkig –
2013. június 15-én 5 órától.
A túrának alapvetõen két
szlogenje van: kellemes élményt
adni a látogatóknak Kávásról, valamint egy csodás környezetben
csinálni egy jó bulit – fogalmazott Fekete László polgármester.
A Bagolytúra útvonala a
Kávás községet körbe ölelõ 7
szõlõhegyen körbefutó Boronaút, amely körülbelül 5,5 km
hosszú. A környezet varázslatos az év minden szakában, de
különösen szép tavasszal! –
tette hozzá a polgármester
– A Borona úton 34 helyi
védettség alatt álló boronapince sorakozik, melyek nagy
része jelenleg is használatban
van. Ez a boronapince gyöngyfüzér a mi régiónkban egyedülálló, ezért önkormányzatunk fontosnak tartja állag-

Generációk találkozója volt a felhõtlen kikapcsolódás jegyében.
megóvásukat. Terveink szerint
ebben az évben indul egy Leader pályázati pénzbõl finanszírozott állagmegóvó építkezés,
melyet augusztusban 8-10 fõbõl álló építõtábor is támogat.
Az elsõ lépésben 12 boronapince állagmegóvását tudjuk
majd a pályázati pénzbõl megoldani, melyeket a többi 22
pince is követ – tette hozzá a
polgármester.

A túra sikerességét Eke
Lászlóné Mariann koordinálta. Tuloki László résztvevõ szerint a 6 állomásból álló „megpróbáltatások” mindegyike hangulatos volt. Számukra a találós kérdések elmutogatása és a
gumicsizmában való célba lövés jelentette a legélménytelibb programokat. Tuloki László hozzátette azt is, hogy nagy
örömükre szolgál, miszerint a

településen immáron 13. alkalommal rendezték meg a Bagolytúrát. A legtöbben az éjszakába nyúló túráról éjfél
után érkeztek otthonukba.
– A Bagolytúra ebben az
évben valóban egy jó buli volt,
mert az idõ is támogatott
bennünket. A résztvevõk száma körülbelül 280-ra tehetõ –
emelte ki Fekete László.
Odonics Zsuppán Beáta

Ötéves az egyházzenei tábor
Június 24-29. között újra
gyermekzsivajtól volt hangos a
salomvári iskola épülete. 60
gyermek és 3 kísérõjük népesítette be a tantermeket, az
iskola szépen gondozott udvarát. Az idén itt ünnepelte 5
éves jubileumát az egyházzenei tábor.
Születésnaphoz méltón extra csokitortával, gyertyával, a
különleges alkalomra készült
pólóval tettük emlékezetessé az évfordulót. A 2009-ben
Káváson tartott elsõ tábor
óta eltelt évek, a növekvõ
gyermeklétszám bizonyítják,
hogy szükség van a hasonlóan
tartalmas szünidei elfoglaltságra.
Az idei év tematikája a
húsvéthoz és a „Hit évéhez”
kapcsolódott. A délelõtti foglalkozásokon – a hangképzés
után – húsvéti népénekeket,
gregoriánokat, gitáros dalokat
tanultak a gyerekek. A délutánok is a tartalmas kikapcsolódásról szóltak. Rendeztünk
sportversenyt, focikupát, fürödtünk a termálfürdõben Zalaegerszegen. Kimerítõ túrát
tettünk Kurta majoron át a
kávási tájházakhoz, közben
„Csipkerózsika kastélyát” is felfedeztük. Egy délután a kéz-

mûveskedés jegyében telt. Japán segítõvel készültek az
origami papírfigurák, a kitartóbbak a kosárfonás rejtelmeibe is belekóstolhattak. Még az
esték sem a TV vagy a számítógép bûvöletében teltek! A
csapatok hitbéli és zenei tudásukról adtak számot az ismerkedési estén tartott vetélkedõn. Éjszakai bátorságtúrán
teljesítették a 4 állomás játékos
feladatait: „emberhalászokká”
váltak, jártak a „keskeny úton”,

„égi” kincseket kerestek, énekeltek az Úrnak! Egy este a
Szent Fülöp életérõl szóló filmet nézték a mozivá változott
tornateremben. Utolsó nap pedig a Mindszenty Gimnázium
fiataljaiból álló keresztény ifjúsági zenekar adott koncertet
Sziráky Péter tanár úr vezetésével. Vastaps, fergeteges
hangulat…
A szép hetet hatalmas tábortûzzel és természetesen
énekkel koronáztuk meg.

Szombaton a salomvári
templomban tartott táborzáró
szentmisén Stróbel László kerületi esperest, apátplébánost
tiszteletbeli táborozóvá avattuk szerény ajándékainkkal.
Egy dalos füzettel, egy jubileumi pólóval, s egy vesszõbõl
font kereszttel…
Köszönet
mindazoknak,
akiknek hathatós segítsége
nélkül ez a sok szép program
nem valósulhatott volna meg.
Az Örömzene Alapítványnak,
a KDNP zalaszentgyörgyi szervezetének anyagi segítségéért.
A zalaszentgyörgyi Örömzene
Kórus szülõi közösségének a
bátorságtúrán való közremûködésért, a finom vacsorákért.
Molnár Andrásné drámapedagógusnak a táborvezetésben
nyújtott segítségéért. Frigyes
Mariann hitoktatónak a templom és az orgona bemutatásáért. Szekér Jánosnénak a
tábori méretû tortáért. A MÁV
kalauzainak a kézmûves foglalkozásért, a bagodi konyhának
az ebédért, a salomvári iskolának a nyugodt környezetért.
Reméljük, jövõre is számíthatunk támogatásukra a 6. tábor szervezésekor!
Standi Gyuláné
táborvezetõ
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Levelezõs játék és testvértelepülési látogatás
A 2012-2013-as tanévben
harmadik alkalommal hirdette
meg a zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus Alapítvány zenei témájú levelezõs játékát. A
verseny gálarendezvényét és
díjkiosztóját 2013. május 18-án
tartották a zalaszentgyörgyi
kultúrházban. Az eseményre –
a korábbi évekhez hasonlóan –
idén is érkeztek vendégek Zalaszentgyörgy testvértelepülésérõl, a délvidéki Oromhegyesrõl.
A „Gyertyafény” Levelezõs
Játékra a 2012-2013. tanévben
is többtucat 3-4. illetve 5-6. évfolyamos csapat jelentkezett. A
versenyzõknek a játék három
fordulója során elõbb komolyzenei, majd a népzene és a
néphagyomány
témakörébe
tartozó feladatokat, végül pedig könnyûzenei feladványokat kellett megoldaniuk. Az
elsõ és a második fordulóban
kreatív feladat is szerepelt a
tesztsorban: a komolyzenei
forduló feladatai között a 130
éve született Kodály Zoltán
életét és zenei munkásságát
bemutató tablót állítottak öszsze a csapatok, a második
forduló keretében pedig népmûvészeti motívumokat átve-

A felvétel az Oromhegyesrõl érkezett diákokról készült a
zalaszentgyörgyi templomban.
võ kortárs használati tárgyakat
készítettek. Az elkészült munkákból a 2013. május 18-án 9
órakor megtartott díjkiosztó
gálán kiállítást szerveztünk a
zalaszentgyörgyi kultúrházban.
A díjkiosztó gálán elõbb
Kovács Dezsõ polgármester,
majd dr. Császár Zoltán kuratóriumi elnök köszöntötte a
megjelent versenyzõket és
kísérõiket. Több lelkes csapat

Rajz: Farkas László

Biosz érettségin

elõadó-mûvészeti
bemutatóval, rövid színpadi mûsorral
készült a gálarendezvényre: a
jelenlévõk néptánc, népzene
és modern tánc produkciókkal
hangolódhattak a díjkiosztóra.
A 3-4. évfolyamosok között III.
helyezést ért el a Pacsirták
csapat (Oromhegyes), II. helyezettek lett a Hangjegyek
(Bagod), és I. helyezett – tavalyi címét megvédve – az andráshidai Zenei akrobaták. Az
5-6. évfolyamon III. helyezést
ért el a Virágzó ritmusok (Zrínyi), II. lett a Csicsergõk (Salomvár), I. pedig – szintén
címvédõként – a zrínyis Hangadó csapat. Az egyes fordulók-

ban kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó csapatokat különdíjjal
jutalmaztuk: a legszebb tablóért járó különdíjat a Hangjegyek (3-4. évfolyam, Bagod)
illetve a Kaméleonok (5-6. évfolyam, Oromhegyes) vihették
haza, a legkreatívabb népmûvészeti díszítésû használati tárgyat a Cantilena (3-4. évfolyam, Liszt) és a Csicsergõk (56. évfolyam, Salomvár) készítették, a könnyûzenei forduló
különdíjazottjai pedig a Liszt
kvartett (3-4. évfolyam, Liszt)
illetve a Kis hangjegyek (5-6.
évfolyam, Dózsa) lettek.
Ebben az évben is voltak
határon túli résztvevõi levelezõs játékunknak: az oromhegyesi Kiss Ferenc Általános
Iskola 6 csapata is végigjátszotta a három fordulót a zalaegerszegi, bagodi, salomvári
diákokkal együtt. Az oromhegyesi utazó csoport már pénteken megérkezett Zalaszentgyörgyre. A 18 diákot és két
kísérõ tanárukat a kultúrházban szállásoltuk el. A szombat
délelõtti rendezvény után rövid de tartalmas zalaszentgyörgyi falujárást és zalaegerszegi
városnézést szerveztünk nekik, az Egerszeg Fesztivál programjainak megtekintésével. A
látottakat-hallottakat helyismereti kvíz formájában „kértük
számon” a csapatoktól, ahol a
legjobb válaszadók jutalom
csokoládét kaptak.
Cs.Z.

– Elnök úr, remélem ön is úgy látja, hogy biológiailag
tökéletesen érett vagyok!...

honlapját,

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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Négy évtized szolgálat
Nincs a világon csodálatosabb dolog egy nõ életében,
mint amikor gyermeknek adhat életet. Egy ember számára
pedig óriási ajándék, ha olyan
területen dolgozhat mindennap, amit õszintén és alázattal
a hivatásának tekint – foglalta
össze 40 éves védõnõi pályafutásának tömör lényegét Walcz
Józsefné, aki a zalai megyeszékhelyen és Zalaszentgyörgyön is segíti a családokat, az
anyukákat a szülést követõ idõszakban, a gyermeknevelésben.
Jutka védõnõ – ahogy a páciensei szólítják – rögtön a középiskola befejezése után döntött úgy, hogy a védõnõképzõ
iskolába jelentkezik. 19 évesen
már Zalatárnokon és Tófejen
istápolta a kismamákat és a babáikat. Azt mondja: amikor
1973-ban szolgálatba állt, akkor még azt tapasztalta, hogy
jóval nagyobb igény mutatkozott a családok részérõl a védõnõ jelenlétére, mint manap-

ság. Megállapítható az is, hogy
vidéken még ma is szívesebben veszik a segítõ tanácsokat
az anyukák, mint például a városokban.
Walcz Józsefné szerint ennek oka csupán abban keresendõ, hogy a modern technika – ezen belül is az internet –
vívmányai ma már lehetõvé teszik az édesanyák számára a tájékozódást egy esetlegesen tapasztalt probléma kapcsán. A
védõnõ jelenléte a legfontosabb a szülés utáni hetekben,
hiszen ahogy a szakember is
fogalmazza, ez egy meglehetõsen nehéz idõszak az anyuka
és az egész család számára is.
Természetesen a védõnõn
kívül ilyenkor nagyon fontos a
család részérõl is a tolerancia,
a türelem – hangsúlyozza
Walcz Józsefné.
Jutka védõnõ nem csak
egészen pici korban segédkezik tanácsaival az édesanyáknak és gyermekeiknek, hanem

Ha újra kezdhetné, ismét ezt a hivatást választaná.
iskolába indulásig figyelemmel
kíséri a gyermekek testi és
szellemi fejlõdését, de arra is
volt példa, hogy egészen a felnõtt korig nyomon követte annak a lurkónak az életét, akit
szinte születése óta ismer.
Walcz Józsefné néhány hónap múlva fájó szívvel zárja le
4 évtizedes szolgálatát Zalaszentgyörgyön is, hiszen meg-

érdemelt nyugdíjas éveit tölti
hamarosan. Azt mondja: ha
még egyszer választania kellene, akkor ismét így döntene,
hiszen ez a pálya adott neki
annyi szépséget, amitõl teljes
és megelégedett mindennapjai
voltak és soha nem munkának,
mindig küldetésnek is érezte
az elmúlt 4 évtizedet.
Odonics Zsuppán Beáta

Újra járható a salomvári erdei út
nak valamilyen megoldást arra, hogy a helyiek rövidebb
úton juthassanak birtokaikra.
Megállapodtak abban, hogy az
önkormányzati utat ki kell tisztítani, melyben segítséget nyújtott Gaál Lajos is, anyagi ellenszolgáltatás nélkül bocsátotta
rendelkezésre azt a gépét, ami
ehhez szükséges.
Az út kitisztítását követõen
az erdei út újra járhatóvá vált
és a vállalkozó, valamint az ön-

Megoldódott egy régi probléma.
Gaál Lajos vállalkozó évekkel ezelõtt vásárolta meg a salomvári erdei – önkormányzati
– út mellett található csaknem
3 hektáros területet, amit korábban szántóföldként használtak. A telek tulajdonosa késõbb engedélyt kért az erdészettõl fásításra.
Gaál Lajos az elõzõ salomvári önkormányzatot kereste
meg azzal a kéréssel, hogy a
kezelésükhöz tartozó útszakaszt tegyék rendbe, mivel annak elhanyagolása miatt az õ

területén járnak át a telektulajdonosok a földjeikhez. Erre a
megkeresésre azonban semmilyen válasz nem érkezett.
A vállalkozó ezt követõen
kimérette a telekhatárt és elvégezte az árkolást is, melynek
következtében az õ telkén átmenõ utat már nem lehetett
használni és csak kerülõvel juthattak a tulajdonosok a telkeikhez.
Árvay Sándor jelenlegi
polgármester megkereste a vállalkozót és arra kérte: találja-

kormányzat között az együttmûködés azóta is harmonikus.
Gaál Lajos hozzátette: ha bármilyen társadalmi munkában
végezhetõ tevékenységgel keresi meg a salomvári önkormányzat, ezentúl is áll a rendelkezésükre. A vállalkozó egyébként 12 salomvárinak ad rendszeres munkát. Van olyan alkalmazottja, aki már 15 éve dolgozik nála.
Zs.B.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Nyolc évtizede a könyvek rabságában
megszégyenítõ üdeséggel éli
mindennapjait.
Heti két alkalommal nyitja
ki a zalaszentgyörgyi könyvtárat a látogatók elõtt vasárnap
délután és szerdán este 6 órától. Ha a fiatalok vagy éppen
az idõsebb érdeklõdõk más
idõpontban szeretnének könyvet kölcsönözni, akkor bármikor áll a rendelkezésükre,
hiszen a könyvtár szomszédságában lakik, ezért néhány perc
alatt meg tudja oldani a soron
kívüli igényeket is.
Mari néni elárulta azt is,
hogy az internet világa az
egyetlen, amivel nem foglalkozik és már nem is akarja megtanulni annak rejtelmeit. En-

A krimiket különösen kedveli.
Laposa Andrásné immáron
több, mint 40 éve könyvtáros
Zalaszentgyörgyön. Elmondása szerint gyermekkora óta nagyon szeret olvasni és a nagyapja is a könyvek szerelmese
volt, édesanyja pedig úgy font,
hogy közben a könyvre is pillantást vetett.

Külön nem osztályozza a
kedvenceit, mert „mindenevõ”
a könyvek tekintetében. A krimiket különösen kedveli, fõként Agatha Christie regényeit; ottjártunkkor is bûnügyi regényt olvasott. A Poirot-novellákat az elsõk közé sorolja a 88
éves asszony, aki fiatalokat

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke

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

nek ellenére állítja: a fiatalokat
igenis könnyû rászoktatni az
olvasás szeretetére és a közhiedelemmel ellentétben a kötelezõ olvasmányokat is rendszeresen keresik a tizenévesek a zalaszentgyörgyi könyvtárban.
Laposa Andrásné úgy fogalmazott: a mindennapi erejének motivációja a családja, és
az, hogy gyermekkorától dolgozott, mindig lefoglalta magát. A hosszú élet titkáról pedig annyit árult el, hogy mindig elõre kell menni, tenni a
dolgunkat és soha nem szabad
a múltban élni, mert az kihat a
jövõnkre is.
Odonics Zsuppán Beáta

„Színház az egész világ”
– immár hatodszor

Telt ház elõtt nagy sikerrel
valósult meg a „Salla” Mûvelõdési Központ hagyományos
programja, mely a Zalalövõi
Színjátszók Közösségének munkáját dicséri.
Az önálló esten négy csoport, szám szerint 40 fõ lépett
a „világot jelentõ deszkákra”,
hogy a hosszú hónapok alatt
elsajátított színdarabokat bemutathassák a helyi lakosságnak.
Elõször a Csúcsfejek csoport, a 4-5. osztályos korosztály mutatta be Herczeg Ferenc: A bujdosó bábuk c. feldolgozott mesejátékát, majd
õket követte a Portyázók színjátszó csoport, akik 13-16 éves
tanulók. Bischofné Hesinger
Katalin: A szellem szabadsága
c. ifjúsági darabját vitték színre.
Több mûfajból is válogathatott a közönség, így nagy ne-

vetések kísérték a Hazatérõk,
fiatal felnõttekbõl álló csoport
könnyed bohózatát. Nóti Károly darabjainak mindig is
nagy sikere van a vidám darabok kedvelõinek körében. Ez
alkalommal az Antennabetyár
c. bohózatot adták elõ.
Ismét színre lépett a Generációk, vegyes életkorú
társulat is, akik Bischofné
Hesinger Katalin: Diliház, vagy
amit akartok c. mai társadalmi problémákat feszegetõ, humorral teli darabját adták elõ.
Zalalövõ kivételes helyzetben van. Köszönet minden szereplõnek és segítõnek,
akik lehetõvé teszik, hogy
ilyen szép létszámmal mûködik a Zalalövõi Színjátszó Közössége.
(BHK)
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A fával foglalkozni nagyszerû és nyugtató

Egy szépen faragott kulacs Varga Ernõ alkotásai közül.
Bevallása szerint nincs kéz- nincsen készsége. Véleménye
ügyessége, mégis közel 40 éve és szerénysége mondatja vele
a fafaragás mestere a Zalahás- azt, hogy emiatt nem nevezhágyon élõ Varga Ernõ. Magát heti magát fafaragónak, esetnem tartja tipikus fafaragónak leg hobbi szinten.
Ügyetlen vagyok és látásból
és ezt a jelzõt ki is kéri macsinálom meg a dolgokat – vallgának – persze viccesen.
A nyugdíjas férfi egyedül él ja Varga Ernõ. A munkáit látván
és bevallja, hogy a rajzoláshoz nem ez jut az ember eszébe.

1955-ben, 7. osztályos diákként faragott elõször zászlórudat fenyõfából. Ennek ellenére amatõr fafaragónak tartja
magát és ezt is íratja ki, ha hivatalos eseményen vesz részt.
– A kihívásokat szeretem és
alkotni kell – mondja a mester.
Hintók, dagasztó teknõ,
mosóteknõ, szépen faragott
bejárati ajtó. Ezek mind fából
készültek és mind Varga Ernõ
keze által.
A fa iránti önzetlen szeretet
a 70-es évektõl datálódik, amikor a fafaragást megtanulta
kissé magasabb fokon mûvelni, mint korábban. Esztergált
és faragott. A tsz-ben kezdett
traktorosként dolgozni, de fával való szoros kapcsolatát
megõrizte a mai napig.
Vasutas volt 23 évig. Elmondása szerint a vasutasnak
mindenhez értenie kell, ezért
a vasas, az asztalos és a kõmûves munka fortélyait is kitanulta.
Odonics Zsuppán Beáta

Hagyárosböröndi hírek
Május 25-én, szombaton
rendezték a kultúrházban és
udvarán a községi gyermeknapi rendezvényt, ahol népi
fajátékokkal és trambulinnal
szórakozhattak a gyermekek,
de lehetett pingpongozni, arcfestést és „tetoválást” kérni. A
megjelentek megkóstolhatták
a prószát, a palacsintát és a
saját maguk által sütött kürtõskalácsot, Török Zoltán jóvoltából pedig a pattogatott

Májusfa – a tavasz jelképe.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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kukorica gasztronómiai élvezetében is részesültek.
Június 7-én, pénteken Simon István helyi képviselõ
szervezésében került sor a májusfa kitáncolására, ahol a fõ
attrakció ifj. Simon Lajos néptánca volt. A résztvevõk ismét
finom ételeket és italokat fogyaszthattak, a zenés szórakoz-

tatásról pedig Rózsás Tibor
gondoskodott.
Június 9-én két ritka
családi esemény is történt a
faluban: Mikó Lajos és Iván
Ilona az 55., Baki Kálmán
és Farkas Ilona pedig az 50.
házassági évfordulóját ünnepelte.
Ács László - Simon Lolita

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Nincs rá idõ…
Amikor még nem volt
mobil telefon, facebook, sõt
a vezetékes telefon is ritkaság számba ment, az újság
volt az egyetlen hírforrás.
Laci mindig csodálkozva
nézte a nagyapját, mert a
papa a gyászjelentéseknél
kezdte az újságot. Aggódva
böngészte a keretes gyászjelentéseket, hogy ne legyen
közöttük egyetlen barátjáról
sem rossz hír. Laci ilyenkor
mindig arra gondolt: szerencse, hogy fiatal. Majd ha
megöregszik, ráér akkor aggódni a barátaiért.
Teltek az évek, a legjobb
barátjával csak ritkán tudott
találkozni, de akkor mindig
jókat buliztak, élvezték az
életet. Laci már vagy 2 hónapja nem beszélt a barátjával, mert mindig volt valami fontosabb. A sok munka és határidõ mellett nem
volt ideje rá. Amikor végre
fel tudta hívni, zsörtölõdve
mondta neki: – mi van veled? Nem hívtál. Azt hittem
meghaltál.
Hát majdnem – válaszolta a barátja, most kórházban vagyok. Kikészült a
gyomrom.
Laci döbbenten hallgatta barátját. Tudod, nem volt
idõm odafigyelni arra, hogy
mit eszek. Ezért mindig
csak bekaptam valamit, aminek ez lett az eredménye.
Most szigorú diétát írtak
elõ. Semmi kávé, energiaital. Maximum buborék mentes ásványvíz. Itt a kórházban volt idõm átgondolni a
dolgokat….
Azt hiszem, itt az ideje,
hogy el kezdjek fõzni, mert
ha így folytatom, nem marad idõm élni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„E tavaszon Zalaszentgyörgyön...”

A betakarítás öröme.
E tavaszon Zalaszentgyörgyön óvodakert kialakítását határozták el az óvoda
pedagógusai és a fenntartó önkormányzat.
A talaj elõkészítését a falugondnok végezte el, a kert tervezését, az ágyások kijelölését
pedig az óvónénik aszerint,
hogy minden gyermeknek jutott egy rövidke sor, amelyért
õ lesz a felelõs az ültetéstõl,

gyomlálástól, kapálástól, öntözéstõl kezdve a termés leszüreteléséig.
Az ültetés elõtt közösen
magcsíkokat készítünk (selyempapírcsíkot csirizzel vékonyan megkenünk, rászórjuk az
apró magvakat és megszárítjuk), ezeket könnyen el tudjuk
helyezni a kihúzott sorokba, a
növénykék pedig egyenletesebben tudnak kikelni. A na-

gyobb magokat egyenként szórjuk a földbe.
Ekkor kell eldöntenünk a
növénytársításokat is, hiszen
egyes növények szeretik egymás közelségét, mások pedig
nem. Az elõbbiek védik illatukkal és színükkel a másikat, az
utóbbiak olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek még el is
pusztíthatják egymást.
A sorok ültetési rendje a
következõ: saláta, vöröshagyma, hónapos retek, sárgarépa,
hagyma, illetve borsó, petrezselyem, kukorica.
Az ágyások két oldalára
bársonyvirágot, másik két oldalára körömvirágot, sarkaiba
napraforgót ültetünk.
A virágmagokat õsszel begyûjtjük, a vetõmagot érdemesebb vásárolni.
Ha a megjelölt sorrendbe
ültetjük növényeinket, növényvédelemre nem lesz szükség,
ha mégis, alkalmazhatunk csalánpermetet, hagymalépermetet, paradicsomra tejpermetet.

Veteményesünk sarkába fûszernövénykert kialakítását is
tervezzük: menta, citromfû,
bazsalikom, zsálya, kakukkfû
és snidling kerülhet ide. A
snidling vajas kenyerünk finom zöldsége, a menta és citromfû pedig limonádénk ízesítõje lehet.
Kiskertünk sarkába komposztálót helyezünk ki.
A fent leírtak megvalósultak, kis kertünk szépen
pompázik. Folyamatosan gondoztuk, gyomláltuk, kapáltuk,
szükség szerint öntöztük a kertet. Ahogy növekedtek, megfigyeltük fejlõdésüket (virágzás, terméshozás). Megbeszéltük mi a különbség a haszon
és a gyomnövények között,
felhívtuk a figyelmet a parlagfû veszélyére. Az elsõ terméseket (hagyma, retek) betakarítottuk, elfogyasztottuk, hamarosan a borsót is leszedhetjük. Természetesen kiskert
gondozása nyáron is folyamatos, mert a (répát, kukoricát, tököt, cukkinit…) õsszel
takarítjuk be. Erre az idõszakra
tervezzük, hogy gyümölcsfákat
is ültetünk.

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 66.900 Ft
Gigabyte P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 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, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: ASUS X501A-XX235D 15,6"/Intel Pentium B980
99.990 Ft
2,4GHz/2GB/320GB/fekete notebook
LENOVO G580 59-366693 15,6"/Intel Core i3-2348M
2,3GHz/4GB/1000GB/G610 1GB/DVD író notebook 129.990 Ft
LENOVO G580 59-366674 15,6"/Intel Core i5-3230M
144.990 Ft
3,2GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
39.990 Ft
MyAudio 908V 9,7" Wi-Fi 8GB tablet

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

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

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

2013. június
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Tanulásban és sportban is jeleskedtek Dupla ezüst Zalacsében
A 2012/2013-as tanévben is
számtalan tanulmányi- és sportversenyen vettek részt a zalalövõi iskola diákjai. 156 tanuló
több mint 20 versenyen szerepelt.
Történelem szaktárgyi verseny - megyei ford.: 3. Tóth
Áron (7.a) (felkészítõ: Herczeg
Imre). Kaán Károly Természetismereti Verseny - megyei
ford.: 4. Merth Henrik (6.b)
(felkészítõ: Némethné Jakab
Ilona). Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny - megyei
ford.: 3. Maurer Kristóf (5.a)
(felkészítõ: Pintérné Fehér
Andrea). Népdaléneklési verseny - megyei ford.: Vass Dominika (3.b) arany minõsítés (felkészítõ: Horváth Istvánné, Horváth Marietta).
Sikeres tanévet zártak az
iskola sportolói is. A tanév
kezdetétõl fogva folyamatosan
indultunk sportversenyeken.
Sok tanuló vett részt az iskola
által kínált délutáni sportfoglalkozásokon, ami megkönnyítette a versenyeken induló csapatok összeállítását. A tanulók
az országos és a megyei versenyeken is szépen szerepeltek,
dicsõséget szerezve az iskoláknak.
Országos szintû eredmények:
Országos Teke Diákolimpia: 4. Sabján Csenge (felkészítõ: Sabján Mátyás). Országos Atlétika Diákolimpia: 16.
Gyenese Dániel (felkészítõ:
Gyenese István).
Ki a leggyorsabb, legkitartóbb atléta: 1. Molnár Jázmin,
3. Srágli Emese, 4. Keszte Dániel (felkészítõ: Novák Nóra).

Országos Tájfutó Diákolimpia: 27. Bárdosi Boglárka (felkészítõ: Szabó Józsefné).
Megyei szintû eredmények:
Megyei Tájfutó Diákolimpia: 3. Kovács Kinga,… 5. Bárdosi Boglárka.
Megyei atlétika diákolimpia
egyéni és csapatbajnokság
(Novák Nóra, Szabó Józsefné
és Gyenese István felkészítésével):
II.kcs. leány 9.hely, II.kcs.
fiú 5.hely, III.kcs. leány 4.hely,
III.kcs. fiú 10. hely, IV. kcs. fiú
egyéni összetett: 9. Elek Gergõ. Magasugrás egyéni: 1. Gyenese Dániel,… 3. Tóth Sándor.
A diákolimpiákon kívüli
egyéb sportversenyek:
Keszthelyi kilométerek városi futóverseny: 1. Srágli Emese, 2. Molnár Jázmin.
Molnár Jázmin (3.a) a következõ futóversenyeken vett
részt a tanév során: Feldbach
1100 m 1. hely, Szaggasd az
aszfaltot Bagod 3 km 1. hely,
Jennersdorf 1.700 m 1. hely,
Sárvárfürdõ-Sága futóverseny
2 km 1. hely, Sárvár-fürdõ futóverseny 2 km 1. hely, St.
Ruprechter Marktlauf 1.750 m
1. hely, Bad Blumau Lauffestival 1.200 m 1.hely, Keszthelyi kilométerek 1.500 m 2.
hely, WHC kupa 800 m 1. hely,
Weiz Energielauf 1.500 m 1.
hely.
Az iskola vezetése köszönetet mond a szülõknek, akik
a gyermekek versenyekre való
utaztatásában segítettek.
Bíznak abban, hogy a következõ tanévben is hasonló
sikereket érnek el a diákok.

A felnõtt csapat.

A tartalék együttes.
Dupla ezüstnek örülhettek
a zalacsébi labdarúgók és
szurkolóik, ugyanis mindkét
csapat (felnõtt és tartalék) – a
megyei labdarúgó bajnokság

III. osztályában – a dobogó
második fokán végzett.
Az értékelésre következõ
számunkban részletesen viszszatérünk.

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!

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Molnár Jázmin sokadik kupájával és érmével, amit az ausztriai
Wizben nyert.

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft
(3-14 éves korig)

Családi belépõ*
(2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft

A fürdõ június 22-tõl augusztus 25-ig
naponta 9.00 - 20.00 óráig tart nyitva!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
KÁRPÁTALJA kincsei (félpanzió)
Júl. 18-21.
40.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
Romantikus Németország
Aug. 7-11.
68.900 Ft/fõ
Üdülés Dél-Dalmáciában-Montenegró
(szálloda+ félpanzió)
Aug. 18-24.
99.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál
Aug. 19-21.
27.500 Ft/fõ
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3*szálloda)
Aug. 24-29.
95.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Észak-Magyarország másképpen
Szept. 6-8.
34.500 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Szept. 6-8.
39.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 11-15.
64.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 13-17.
79.500 Ft/fõ
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

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!
(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

• 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

www.zalatajkiado.hu

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

