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Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u. 34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

•
•
•
•

•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések
Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
Zirconium

Évtizedes hagyománya van
a falunap megrendezésének

. A településen
az elõzõ polgármester,

indította útjára a
falunapi programsorozatot és
a jelenlegi önkormányzat szív-
ügyének érzi, hogy ezt méltó-
képpen a továbbiakban is meg-
tartsák – mondta
polgármester.

A délelõtti órákban nagy
érdeklõdés övezte a kispályás
labadarúgó-mérkõzést is. A dél-
utáni órákban folyamatosan
érkeztek a vendégek, nemcsak

Zalaháshágyon
dr. Sa-

lamon Tibor

Büki József

Fontos egy nap együtt!
Háshágyról, de szinte a vala-
mennyi környezõ településrõl.
Bár Zalaháshágy alig több,
mint 380 fõs település, de a
falunapon általában több,
mint 500-an vannak – tájékoz-
tatott a polgármester. Azt
mondja, büszke arra a helyben
élõkkel együtt, hogy a falunap-
juknak nagyon jó híre van me-
gyeszerte.

A képviselõ-testület tagjai,
a szakácsok, a segítõk, a támo-
gatók mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy a több száz ember

Az elmúlt napok váratlan és
meglepõ híre volt, hogy le-
mondott polgármes-
tere,

A Zala-parti kisvárosban
2009-ben, az addigi polgár-

Zalalövõ
Vertetics László.

Miért mondott le Vertetics László?
Idõközi polgármester-választás lesz Zalalövõn

mester, halála
után megtartott idõközi válasz-
táson kapott bizalmat a füg-
getlenként induló Vertetics
László, aki 2010-ben, a soros

Kozma János

Vertetics László: – Nem hivatali okok játszottak szerepet dön-
tésemben.
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Fontos egy nap együtt!
Fergeteges hangulatú falunap Zalaháshágyon

egy feledhetetlen napot tölt-
hessen el felszabadultan és
színvonalas szórakozás mellett
Zalaháshágyon – tette hozzá
Büki József, aki ezzel mintegy
köszönetét fejezte ki annak a
több tucat embernek, aki hóna-
pokon át ezért serénykedett.

A zalaháshágyi falunapon a
tombolasorsolás igazán kurió-
zumnak számít a vendégek
körében. Nem vesznek ugyan-
is tombola ajándékokat, ha-
nem azt a faluban élõk viszik a
helyszínre és ott ajánlják fel.
Volt arra is példa, hogy puly-
kákat sorsoltak ki, vagy éppen
az egyik felajánlónak köszön-
hetõen csüngõhasú disznó
volt a megnyerhetõ ajándék.
Az is elõfordult, hogy egy Za-
laháshágyról elszármazott ker-
tész tuját adományozott a falu-
napi tombolasorsolásra. Büki
József kihangsúlyozta: a falu-
ban szinte alig van olyan csa-
lád, aki ilyenkor ne hozna va-
lamilyen tombolaajándékot és
bármennyi felajánlás érkezik,
egyiket sem utasítják vissza, te-
hát olykor a sorsolás meglehe-
tõsen hosszú ideig tart.

Nemcsak ez számít külön-
legességnek a zalaháshágyi fa-
lunapon. Az ünnepélyes meg-
nyitó keretében a polgármes-
ter külön köszöntötte a tele-
pülés legifjabb lakóit és szüleit
virággal és ajándékcsomaggal.
Évek óta minden falunapi ren-

dezvényen hagyománya van,
hogy azokat a babákat külön
köszöntik, akik az elõzõ falu-
nap óta, az elmúlt egy éven be-
lül látták meg a napvilágot –
tájékoztatott Büki József. Vé-
leménye szerint a gyermekek
jelentik valamennyi település
jövõjének kulcsát.

Babgulyás, pörkölt és tár-
konyos vadragu… Mintegy 400
adag rotyogott
és két segítõjének 3 kondér-
jában. Természetesen a friss
házikenyér és a helyben sütött
pogácsa szintén elengedhetet-
len kelléke volt a finom ma-
gyaros ételeknek.

A kulturális program kere-
tében a zalaháshágyi

, a helyi
táncosai, az ugyan-

csak háshágyi , a
,

a tánccsoport, a
, egy

akrobatikus -t
bemutató csapat, valamint a

gondoskodott a jó han-
gulatról. A rendezvényen a

bemutatóját
nemcsak a gyermekek, de a
felnõttek is érdeklõdéssel fi-
gyelték. Az idei zalaháshágyi
falunap sztárvendége a televí-
zióból is jól ismert

tánccsoport volt a
közönség legnagyobb megelé-
gedésére.

Büki Lajosné

Ezüst
Hárs Asszonykórus
Dance-Mix

Melles Dorina
zalaháshágyi fiatal táncosok

Csébi csajok
Salla Néptáncegyüttes

Rock and Roll

zalaapáti harmonika zene-
kar

Göcsej Kutyaklub

Kutya-
kölykök

Odonics Zsuppán Beáta

A zalaháshágyi Ezüst Hárs Asszonykórus fellépése a falu-
napon.

Büki József polgármester ünnepi beszéde a zalaháshágyi
falunapon.

Miért mondott le Vertetics László?
Idõközi polgármester-választás lesz Zalalövõn

önkormányzati voksoláson is
elnyerte a zalalövõiek bizal-
mát. Mostani lemondása min-
denkit meglepett, annak okait
csak találgatni lehet, hiszen az
újságíróknak nem kívánta in-
dokolni döntését. Kiadónk is
megkereste az okokat firtatva,
de mi sem kaptunk konkrét
választ.

– A képviselõ-testület tag-
jainak leírtam, hogy miért dön-
töttem így, többet nem szeret-
nék ezzel a témával foglalkozni
– mondta érdeklõdésünkre
Vertetics László, majd még
hozzátette: – Nem hivatali
okok játszottak szerepet dön-
tésemben, hanem magán-
jellegûek.

– Tehát semmi közük a
közélethez?

Herczeg Imre

– Semmi! Kizárólag családi
okok miatt döntöttem így.

Az idõközi voksolás idõ-
pontjáról a helyi választási bi-
zottság dönt majd. Addig az
alpolgármester,
látja el ideiglenesen a város-
vezetõi teendõket.

Zalalövõn máris megkez-
dõdtek a találgatások arról,
hogy várhatóan kik indulnak
majd a polgármesteri címért
az idõközi választáson. Kézen-
fekvõ volt, hogy megkérdez-
tük Herczeg Imrét is.

– Ezen még nem gondol-
kodtam, sok egyéb dolog fog-
lal most le – válaszolt az alpol-
gármester.

Régi, rutinos induló a vá-
lasztásokon a
„Salla” Mûvelõdési Központ
igazgatója, a képviselõ-testület
tagja. Természetesen õt is meg-
kérdeztük.

– Egyelõre nem téma az
idõközi választáson való indu-
lásom, hiszen a közelgõ Zala
Menti Napok rendezvénysoro-
zat szervezése minden perce-
met leköt. Ezen a kérdésen
még ráérek gondolkodni.

a
támogatásával in-

dult 2010-ben a polgármester-
választáson, de akkor nem si-
került nyernie, viszont beke-
rült a képviselõ-testületbe.

kérdeztük tõle is.

Pintér Antal,

Gödörházi Norbert Fi-
desz-KDNP

– Indul az idõközi vá-
lasztáson? –

– Még nem döntöttem, de
pillanatnyilag valamivel annak
nagyobb a valószínûsége, hogy
elindulok – mondta a képviselõ.

Zalalövõn természetesen to-
vábbra is beszédtéma Vertetics
László váratlan lemondása, hi-
szen semmi jel nem utalt arra,
hogy megválik hivatalától, s fe-
loldhatatlan ellentétrõl, konflik-
tushelyzetrõl sem lehetett hal-
lani. Van, aki egyszerû, prakti-
kus okot lát döntése mögött,
mégpedig a megváltozott nyug-
díjtörvényt, ami õt is érinti.

Ezt azonban nem tudtuk
megkérdezni az érintettõl, hi-
szen lemondásához nem kí-
vánt az elmondottakon kívül
mást hozzáfûzni.

E.E.
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Zalaszentgyörgy Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete

Standi Hajnalka
Pekko Pulakka

Ko-
vács Dezsõ

marosszentgyörgyi

Birtalan Istvánt

Vigh László

Laposa Andrásné
„Zalaszentgyörgyért Díj”

Walcz Jó-
zsefnének

Buday Alapítvány
Zalaszentgyörgyi Sport-

egyesület Zalaszent-

idén is megrendezte díjátadó
ünnepségét július 12-én a kul-
túrházban. A falu közössége lel-
kesen készült e napra. Az ün-
nepséget a és

alkotta duó he-
gedû-brácsa játéka nyitotta meg.

– Testvértelepülési kapcso-
latunk közel 15 éves múltra
tekint vissza – hallottuk

polgármestertõl,
aki pár szóval köszöntötte a

vendége-
ket, köztük kiemelten üdvö-
zölte , a köz-
ség alpolgármesterét.

A baráti hangulatú rendez-
vényen elhangzott az is, hogy

, a térség ország-
gyûlési képviselõje ajándék-
képpen egy felejthetetlennek
ígérkezõ parlamenti látogatás
megszervezésében is segédke-
zett. A megannyi programmal
színesített falunap elõestéjén
már emelkedett hangulatban
történt azon díjak átadása, me-
lyet a térségben élõ és a kö-
zösségért önkéntesen dolgozó
helybéliek kaptak.

– Büszkén mondhatjuk el,
hogy olyan faluban élünk, aho-
va nem kell sztárvendéget hív-
ni, ha jótékonysági estet aka-
runk, vagy a kultúrházban sze-
retnénk programokat szervez-
ni, mert a faluban élõk és a
testvértelepülések civil szerve-
zetei képesek színvonalas prog-
ramokkal kikapcsolódást nyúj-
tani – folytatta gondolatait Ko-
vács Dezsõ polgármester.

Ebbõl az alkalomból elsõ-
ként vehette
át a
elnevezésû kitüntetést. A könyv-
tárosi feladatokból végleg visz-
szavonuló Laposa Andrásné 47
éves áldozatos munkáját kö-
szönte meg elsõként a falu.
Mari néni volt az elsõ, aki Za-
laszentgyörgyért Díjat vehetett
át, és ezzel a falu elismert pél-
daképévé vált. Amellett, hogy a
könyvtárat mûködtette, nyug-
díjas klubot hozott létre, mely-
bõl a Margaréta Dalkör késõbb
kinõtt. A polgármester külön
köszönetet mondott

– közelgõ nyugdíjba
vonulása alkalmából –, aki több
évtizeden keresztül dolgozott
Szentgyörgyön védõnõként ab-
ban az egészségházban, ahol
jelenleg az óvoda mûködik.

A kultu-
rális, a

sport, a

Az összetartás ereje Zalaszentgyörgyön
Falunap díjátadással

györgyi Ifjúsági Kulturális és
Sport Közalapítvány

Bu-
day Mihály

Kovács Bernadett

Standi Szilvia

Farkas Vivien

Polster Marietta

Györe
József

Zalavölgye
Takarékszövetkezetnek

pedig ta-
nulmányi kategóriában díjat
alapított. Ez a díj erkölcsi elis-
meréssel jár, és a község nagy
megbecsülésével. A díjakat

, az alapítvány el-
nöke és , a
közalapítvány kuratóriumának
elnöke adta át. 2013-ban kul-
turális kategóriában elismerést
kapott . Tanul-
mányi kategóriában a díjat

nyerte el, aki
ebben az évben Öveges kitün-
tetéssel is büszkélkedhet, amit
az általános iskolában szerzett.

– Édesanyámnak köszönhe-
tem a díjat, hiszen õ bíztatott,
hogy próbáljam meg – tudtuk
meg Vivientõl.

képviselõ
elmondta, hogy Zalaszentgyörgy
Önkormányzati Képviselõ-tes-
tülete méltó módon kívánja el-
ismerni azon személyek, szer-
vezetek és közösségek mun-
káját, akik tevékenységükkel
hozzájárulnak a település fej-
lõdéséhez, jó hírének növelé-
séhez. Ennek a kívánalomnak
megfelelõen osztották ki a ju-
talmakat. A képviselõ-testület
ebben az évben Pro Urbe Díjat
nem adott ki. A „Zalaszent-
györgyért” elismerést

érdemelte ki, aki oszlo-
pos tagja volt a

, mely
fontos tényezõje a térség gaz-
daságának. A kitüntetett alkal-
mazotti beosztástól az elnöki
székig vitte. Képviselõ volt a
faluban a kezdetektõl több
cikluson keresztül, emellett a
község vallási életében is aktív
résztvevõ. Az 1950-es években
futballistája volt a szentgyör-

gyi csapatnak. A sportkör
1983-as újraszervezését köve-
tõen az egyesület munkájában
vett részt. Az õ tevékenységé-
nek köszönhetõen a zalaszent-
györgyi futball többször is
talpra állt, és ebben az idõben
élte a fénykorát. Ma sem lehet
nélküle egyetlen hazai és ide-
genbeli mérkõzést elkezdeni.

– Nem számítottam rá, meg-
lepetésként ért. A régi öregek-
re emlékezve, az elõdökre,
akik a falu érdekében nagyon
sokat alkottak, és olyan léte-
sítményeket hoztak létre, amit
a környéken, sokkal nagyobb
településeken nem sikerült.
Így Zalaszentgyörgy mindig
büszke volt összetartó közös-
ségére. Nagyon köszönöm azok-
nak, akik gondoltak rám és
nem felejtették el, hogy vala-
mit talán tényleg tettem a he-
lyiek érdekében, a közösség
munkájában – osztotta meg
gondolatait meghatottan Gyö-
re József.

Az est egyik kiemelkedõ
fénypontja a

elõadása volt.
Az emelkedett pillanatok

után a zenélt a
falunapi sátorban.

Szombaton délelõtt több-
csapatos
vette kezdetét a Zalaszentgyör-
gyi SE szervezetében. Mind-
eközben mennyei illatok csá-
bították az éhes szájúakat a
fõzõversenyre, mely a sport-
centrumban kapott helyet.
Rengeteg szórakozási lehetõ-
ség állt a rendelkezésre, hiszen
a gyerekek kipróbálhatták az
ugróvárat, a kreatívabbak szá-
mára a kézmûves foglalkozás
nyújtott nagy örömet. Az ered-
ményhirdetések után, a késõ
délutáni órákban favágó ver-
senyt rendeztek a polgárõrség
szervezésében. Végül

bál zárta a programsoroza-
tot Zalaszentgyörgy kétnapos
falunapján.

Gyertyafény kó-
rus

Fáraó együttes

Sárkány focikupa

Éder Ga-
bee

Németh Diána

A kitüntetettek Vigh Lászlóval és Kovács Dezsõvel.

Értesítem a Tisztelt szülõket és tanulóinkat,
hogy a 2013/14-es tanévnyitó idõpontja:

2013. szeptember 2., 8 óra.

A tankönyveket a szülõk 2013. augusztus 26-án 8-11 és 14-
18 óráig és 27-én 8-12 óráig vásárolhatják meg az intéz-
ményben, az olvasóteremben (földszint, balra).

Kérem a szülõket, hogy az ingyenes tankönyvellátásra
jogosító igazolásaikat hozzák magukkal.

Három, illetve többgyermekes családok: MÁK vagy családi
pótlék kifizetõ hely hatósági igazolás másolata.

Tartósan beteg gyermek: szakorvosi igazolás másolata.
Gyermekvédelmi támogatásban részesülõ gyermek: jegy-

zõi határozat másolata.

igazgató
Gyarmati Antal

Hirdetmény!
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Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

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!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

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 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

66.900 Ft

119.990 Ft

Pl.: ASUS X501A-XX235D 15,6"/Intel Pentium B980
2,4GHz/2GB/320GB/fekete notebook

LENOVO G580 59-366674 15,6"/Intel Core i5-3230M
3,2GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
Acer Iconia B1-A71-83170500NK 7" Wi-Fi 8GB tablet

ASUS X55C-SX040D 15,6"/Intel Core i3-2328M
2,2GHz/2GB/320GB/DVD író/feketenotebook

87.890 Ft

109.990 Ft

144.990 Ft
34.990 Ft

Szakítani kell azzal a régi
felfogással, miszerint a köz-
munkások csupán a fû nyírásá-
ra és az azzal kapcsolatos fel-
adatok elvégzésére hivatottak
– mondta

polgármestere. A települé-
sen már egy évvel ezelõtt több
olyan projektbe vonták be a
falu közmunkásait, amelynek
során különféle fejlesztések-
ben és beruházások részmun-
káiban tevékenykedtek a hely-
ben élõk.

A múlt évben például a
kávási lépcsõsort újították meg,
valamint az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ 2 boronapin-
céjét tették rendbe kívül és
belül és a tájház külsejének
szépítésében vettek részt ak-
tívan a közmunkaprogram ré-
szesei.

Idén tovább folytatták ezen
kezdeményezést és a tájház
szomszédságában lévõ pajta,
mellette pedig egy istálló újult
meg. Ezek még a korábbi év-
tizedekben létesültek, azon-
ban a padozatuk vert agyag
volt, ezért fokozottan vizese-
dett. A nedvesedés miatt fa bú-

Fekete László, Ká-
vás

Maradandó értékeket alkotnak
tort és egyéb eszközt nagyon
nehezen tudtak úgy tárolni,
hogy az idõvel ne menjen
tönkre – tájékoztatott Fekete
László polgármester. A padoza-
tot ezért téglával rakták ki a
kávási közmunkások és ennek
köszönhetõen létesült 2 olyan
helyiség, amely alkalmas lesz
arra, hogy az istállóban pél-
dául egy konyhát tudjanak be-
rendezni, ahol régi bútorokat
és egy sparheltet építenek be.
Terveik szerint a régi típusú
tûzhelyen fõznének helyben
termelt gyümölcsökbõl lekvárt,
aszalnának kisebb mennyiség-
ben gyümölcsöt – vázolta fel a
jövõbeni elképzeléseket Kávás
polgármestere.

A pajta már most is alkal-
mas arra, hogy ott tárolhatják a
régi, kézi mezõgazdasági esz-
közöket, többek között széna-
rostát, tehenes szekeret.

Fekete László polgármester
hozzátette azt is: a következõ
esztendõkben tovább folytató-
dik a helyben elkezdett prog-
ram, miszerint a falu értékeit
megõrzõ és hagyományainak
ápolását szolgáló beruházások-

ba ezután is bevonják a köz-
munka programban dolgozó-
kat. A kávási önkormányzat azt
tapasztalja, hogy a faluszépítõ
munkálatokban nagyon szíve-
sen dolgoznak a közmunkások
és örömmel tekintenek mun-

kájuk gyümölcsére. A pajta és
az istálló rendbehozatala mint-
egy 200 ezer forintba került,
amelyet a helyi önkormányzat
finanszírozott a saját költség-
vetésébõl.

Odonics Zsuppán Beáta

Örömmel tekintenek munkájuk gyümölcsére.

A nyáron közgyûlést tartott
a . A
gyûlésen elnök
lemondott posztjáról, s távo-
zott a vezetõség is. Ezért teljes
tisztújításra került sor. Az egye-
sület új elnöke
lett, s megújult a teljes veze-
tõség is. Az új elnököt kérdez-
tük elképzeléseirõl, az egyesü-
let elõtt álló feladatokról.

– Mint tudjuk, nem egy
hálás poszt a sportkör-elnöki
megbíztatás, de úgy éreztem,
hogy a ZTK-ért vállalnom kell.
A labdarúgás eddig az egész
életemet meghatározta, nem
szeretnék elszakadni a helyi
sporttól. Úgy gondolom, hogy
öt év után a vezetõségben is
vérfrissítésre volt szükség, több-
felé kell osztani a feladatokat.
Itt szeretném a lehetõséget
megragadni, megköszönni Kö-
vesi Vilmos elnök elõdöm ered-

Zalalövõi Testedzõ Kör
Kövesi Vilmos

Ostrom János

– Milyen ambíciók vezé-
reltek, amikor elvállaltad a
ZTK elnöki tisztét ?

Változás a ZTK élén
ményes, öt éves munkáját, hi-
szen sokat tett az egyesület
stabil mûködéséért és a sport-
centrum fejlesztéséért.

– Tovább kell mûködtetni
ezt a nagy múltú, csaknem száz
éves egyesületet. Nagy kihívás,
elsõsorban az anyagi háttér
biztosítása miatt. Igazából ezt
tartom a legnagyobb feladat-
nak, hiszen az utánpótlás rend-
szerében 7 csapatban mintegy
nyolcvan-kilencven gyerekkel
kell dolgozni. Ennek kell meg-
teremteni az anyagi, szervezeti
alapját, ami elég nehéz. Pró-
bálunk minél több támogatót
az egyesület mögé állítani, hi-
szen fontos, hogy a megfele-
lõ körülmények várják a fia-
talokat.

– Még az elõzõ vezetõség
törekvései által a TAO-pályázat-
nak köszönhetõen támogatást
nyertünk a sportöltözõ felújí-
tására. Ennek elsõ ütemét még
ebben az évben meg kell va-
lósítani, ami várhatóan hatás-
sal lesz az õszi bajnoki mér-
kõzések lebonyolítására.

– Sajnos néhány játékos tá-
vozott az elsõ csapat kereté-
bõl, õket mindenképpen pó-
tolni kellett. Megpróbáltunk
zalalövõi játékosokat hazacsá-
bítani, vagy újra aktívizálni, saj-
nos kevés sikerrel. Vannak tö-
rekvéseink, hogy az U-21-es
csapatból fiatal helyi játékoso-
kat építsünk be a felnõtt gár-
dába. Ebben úgy érzem jó
úton haladunk, vannak tehet-
séges ifjak, akik kellõen moti-
váltak ahhoz, hogy a jövõben
erõsítést jelentsenek a ZTK-nak.

– Milyen elképzelésekkel
látsz munkához?

– Melyek a vezetõség elõtt
álló legfontosabb feladatok ?

– Hogyan sikerült a csapa-
tok felkészítése az új baj-
nokságra ?

Ostrom János
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Szeretettel köszöntöm a
kedves olvasókat!

atya vagyok,
2013. augusztus 1-jétõl a

új, helyben
lakó lelkipásztora. Röviden
szeretnék bemutatkozni mind-
azoknak, akikkel remélem,
hogy mielõbb személyesen is
megismerkedhetem.

1978-ban születtem, Vas me-
gyébõl, Szeleste községbõl szár-
mazom, édesanyám és anyai
nagyanyám ma is ott élnek.
Egy öcsém van, édesapám pe-
dig – aki nemesbõdi volt –
lassan már tíz éve elhunyt.

Odahaza átlagosnak mond-
ható vallásos neveltetést kap-
tunk, magam már elsõ osztá-
lyos koromtól minisztráltam,
ötödik-hatodikosként pedig
már sekrestyési teendõket is
elláttam.

Kötõdésemet a templom-
hoz, indíttatásomat a rendsze-
res lelki életre gyerekkori plé-
bánosomtól kaptam, aki erede-
tileg premontrei szerzetes
volt. Az orgonajáték elsajátítá-
sát, az éneklés szeretetét pedig
Rátkai Imre atyának (jelenleg
egyházasrádóci plébános) kö-
szönhetem, aki 1989-ben ke-
rült hozzánk és egészen tava-
lyig végigkísérte hivatásom
útját. 13 évesen már kántor-
kodtam a szomszéd falvakban
egészen az érettségiig.

A középiskolát Szombathe-
lyen végeztem a Kanizsai Do-
rottya Gimnáziumban, mialatt
az Egyházmegyei Fiúkollégium

Inzsöl Richárd
Sa-

lomvári Plébánia

Bemutatkozik Salomvár új plébánosa
lakója voltam, ahol ismét pre-
montrei atyákkal kerültem
kapcsolatba, akik olyan élet-
formát mutattak fel elõttem,
mely vonzó volt számomra. Eb-
ben az idõben alakult ki ben-
nem, hogy ha az Úr Isten egy-
házi szolgálatra hív, azt csak
közösségben, szerzetesként tud-
nám elképzelni…

A gimnázium 4. osztályá-
ban határoztam el, hogy a Pre-
montrei Rendben leszek szer-
zetes, s aztán késõbb pap.
1997. augusztusában Csornán
kezdtem meg a felkészülést.
Majd egy év múlva Pannonhal-
mára kerültem a fõiskolára,
amely életem legboldogabb,
legemlékezetesebb idõszakát
jelentette. A szerzetesi hittudo-
mányi fõiskolák összevonása
miatt 2001-ben átkerültem
Budapestre, de közben fél évet
Angliában töltöttem szintén
egy premontrei kolostorban,
ahol fõleg a nyelvtanulás, vala-
mint rendtörténeti és lelkiség-
történeti tanulmányok végzése
volt a feladatom. Az örökfo-
gadalom után, 2002-ben szen-
telt diakónussá Várszegi Aszt-
rik püspök, pannonhalmi fõ-
apát úr, majd Pest megyében,
Zsámbékon, az ottani pre-
montrei plébánián szolgáltam
fél évig.

2003. június 13-án Konkoly
István megyéspüspök úr szen-
telt pappá Szombathelyen Or-
sós Zoltán (jelenleg csákány-
doroszlói plébános), Tóth And-
rás (novai plébános) és Zakó

Jenõ (nemesbõdi plébános)
társaságában. Ezután két évig a
szombathelyi Premontrei Ren-
di Szent Norbert Gimnázium-
ban tanítottam hittant, de köz-
ben lelkipásztori munkát is
végeztem Szombathelyen, To-
rony és Narda községekben,
valamint Csornán.

2005-ben – személyes okok-
ból – kértem az átvételemet a
Szombathelyi Egyházmegye
papjai közé, és felmentésemet
a szerzetesi fogadalmak alól.

Hosszúperesztegen éppen
üresedés volt, így ott lettem
elõször három falu plébánosa.

Két év elteltével azonban
áthelyeztek a vásárosmiskei
plébániára, ahonnan egy év
után Gércére költöztem át. Ott
négy évig voltam elõbb hat,
majd hamarosan tíz község lel-
kipásztora.

A bencés szerzetesekkel
pannonhalmi éveim óta testvé-
ri kapcsolatot ápoltam. Lelki-
ségemet, az Egyházról és a
világról alkotott képemet máig
nekik köszönhetem. Egy évvel
ezelõtt beköltöztem a Tihanyi
Apátságba, ahol összesen hét
hónapot töltöttem. Idén már-
ciustól pedig Szombathelyen,
a szõllõsi városrész plébániá-
ján laktam.

Salomváron korábban sosem
jártam, egy momentum mégis
fûz a faluhoz, a helyi születésû
Vizy József, akkori ölbõi plébá-
nos úrtól vették meg szüleim
1985 körül elsõ autónkat, a
„Julcsi” nevû Trabantot.

Szeretném minél közelebb-
rõl megismerni Salomvárt, és
természetesen a plébániához
tartozó többi községeket is,
fõleg pedig az embereket…
Sokfelé jártam, sokhelyütt szol-
gáltam már, de Zala megyében
még nem, ezért is kíváncsi va-
gyok és várakozással tekintek a
zalai emberek közismert val-
lásossága, vendégszeretete és
embersége elé. Szeretném ott-
hon érezni magamat a körük-
ben, és békességben élni!

Megköszönöm mindenki
segítségét, amit bármi módon
nyújtott abban, hogy a plébá-
niára költözésem elõtt a szük-
séges kisebb felújítások meg-
történjenek! Isten áldja meg
Mindnyájukat!

Kérem, bátran szólítsanak
meg, segítsenek az ismerke-
désben, építsük, munkáljuk
együtt Isten Országát…!

Tisztelettel és szeretettel:
Richárd atya

Tavaly a
teljes mértékben

felújította a helyi temetõben
található ravatalozót. Ezzel

kávási önkor-
mányzat

Folytatódott a kávási ravatalozó újítása

több évtizedes álma vált va-
lóra a helyi önkormányzat-
nak és a helyben élõknek
egyaránt – avatott be a rész-

letekbe polgár-
mester.

Már korábban megfogalma-
zott igényként jelentkezett
több ízben, hogy a temetõben
ne egy hagyományos, régi tí-
pusú toalett legyen, hanem
egy modernebb, komforto-
sabb változat. Nemrégiben ez a
kívánság teljesülhetett, hiszen
a ravatalozó épületen belül ki-
alakítottak egy kulturált, kor-
szerû angol wc-t, amihez pá-
rosul természetesen kézmo-
sási lehetõség is. Fekete Lász-
ló hozzátette: szintén ennek
a bõvítésnek köszönhetõ,
hogy az épület tisztításához
használt szereket is tudják hol
tárolni.

A ravatalozó környékén a
földmunka elvégzése, annak
tereprendezése a következõ
nagy feladat Káváson. A pol-
gármester szerint ennek idõ-
pontja kizárólag az anyagiaktól

Fekete László függ, hiszen egyfelõl valami-
lyen pályázati forrást kell talál-
niuk, amit a saját költségveté-
sük kiigazításával biztosan pó-
tolniuk is szükséges lesz. A
munka egy részét gépek bér-
lésével oldják majd meg, a töb-
bit pedig a közmunka prog-
ram keretében dolgozók segít-
ségével. A tereprendezés során
lépcsõsort is szeretnének léte-
síteni a ravatalozó környékén,
valamint a parkosításra is nagy
gondot fektetnek majd. Ha
minden az önkormányzat el-
képzelései szerint alakul, ak-
kor bízhatnak abban, hogy
még az õszi hónapokban el-
kezdhetik a munkálatokat a
terepegyengetéssel.

A kávási ravatalozóban ki-
alakított korszerû vizesblokk
250 ezer forintba került, amit
a helyi önkormányzat segítsé-
gével finanszíroztak.

Odonics Zsuppán Beáta
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A falunap
korábbi célkitûzése az volt,
hogy a helyi közösséget egysé-
gesebbé formálják és teret ad-
janak legalább egy olyan nap-
nak, amelyen kulturális és
gasztronómiai programok mel-
lett jól érzik magukat a zalabol-
dogfaiak, illetve a településrõl
elszármazottak, baráti társasá-
gaikkal és rokonaikkal közö-
sen – emlékezett a kezdetekre

polgármester. Véle-
ménye szerint az már több év-
tizede elmondható, hogy a ki-
sebb falvakban is jellemzõ, mi-
szerint eltávolodtak egymástól
az emberek és a hétköznapi ro-
hanás mellett kevés idejük jut
egymásra.

Néhány év elteltével a he-
lyiek szórakoztatása mellett
igény mutatkozott arra, hogy
kistérségben mûködõ hagyo-
mányõrzõ csapatok produkció-
it is beillesszék a falunapi
programsorozatba. Ekkor Zala-
boldogfán még nem mûködött
saját kulturális csoport, de
azóta már nagy sikerrel szere-
pel a környezõ települések
rendezvényein is a

,

zalaboldogfai

Luter Péter

7 szoknya
7 nadrág Táncegyesület

Falunap Zalaboldogfán

amely természetesen a helyi
falunapi rendezvénynek is ál-
landó fellépõje – tette hozzá
büszkén a polgármester.

Az utóbbi években tovább
bõvítették a falunapi rendez-
vények skáláját. Külön szóra-
kozási lehetõséget kínáltak a
gyermekeknek, a fõzés szerel-
meseinek, a középkorosztály-
nak és a nyugdíjasoknak is.
Idén már a falunap mellett tér-
ségi kulturális találkozó címen
hirdették meg a zalaboldogfai
egész napos rendezvényt,
amelynek mostanra 8-10 tele-
pülés vált állandó résztve-
võjévé.

A 2013-as falunap azonban
Zalaboldogfán nem csak ezért
más – fogalmazott Luter Péter
polgármester. Eddig
és tartoz-
tak egy körjegyzõségbe, mos-
tanra a közös hivatal kiegé-
szült és

. A közigazgatási
változtatásnak köszönhetõen
ezért a korábban a falunapon
fellépõ csoportok, meghívott
vendégek mellett az említett 3
faluból is hívtak csoportokat.
A polgármester szerint ennek

Kávással
Zalaszentgyörggyel

Bödével, Hottóval Ba-
bosdöbrétével

azért is van óriási jelentõsége,
mivel eddig az együttmûködõ
településeken jobbára csak az
önkormányzatok vezetõi és
azok képviselõi ismerték egy-
más ügyes-bajos dolgait, de a
kulturális és hagyományõrzõ
csoportok látogatásának kö-
szönhetõen a falvakban élõk is
közelebb kerülnek egymáshoz.
A 400 fõs település falunapi
rendezvényén és térségi talál-
kozóján több százan mulattak
egészen hajnalig.

Természetesen a 11. zala-
boldogfai falunapról sem hi-
ányozhattak a kulturális és
sport programok mellett a
bográcsban készült finomsá-
gok. Készült vadpörkölt, bab-
gulyás, pörkölt és emellett szá-
mos finomság rotyogott a tu-
catnyi bográcsban a helyi sza-

badidõ központ melletti park
hûsítõ árnyékot adó lombjai
alatt. Emellett fontosnak tar-
tották a szervezõk, hogy kéz-
mûveseket és helyi mestereket
is hívjanak a rendezvényre,
akik segítségével a vidéki élet
bemutatását tûzték ki célul.

A falunapon ebben az esz-
tendõben színpadra lépett a
helyi 7 szoknya 7 nadrág tánc-
csoport, a

, a zalacsébi
formáció, a

, a zalahás-
hágyi a

, a ,
valamint a cso-
port. A jó hangulatú találkozót
hajnalig tartó, fergeteges bál
zárta a kö-
szönhetõen.

zalaszentgyörgyi
néptánccsoport
Csébi Csajok za-
laboldogfai fiatalok

Dance Mix, Kishottói
Népdalkör bagodi énekkar

Bödei Bötye

Forte zenekarnak

Odonics Zsuppán Beáta

A által alapí-
tott
gyermekei egy tartalmas hetet
tölthettek a térségben, az

és az
jóvoltá-

ból, valamint a zalalövõi

által is
számos élményben részesül-
hettek.

A hét folyamán jártak Auszt-
riában, Szlovéniában, Szent-
gotthárdon, megismerték az
Õrség szépségeit. A Kerecsen
Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület által megtekinthet-
ték Zalalövõ város nevezetessé-
geit, például a templomot és a
Borostyán tavat is. A gyerme-
kek részt vettek az egyesület ál-
tal szervezett családi napon,
ahol színes programokkal vár-

Böjte Csaba
Szent Ferenc Alapítvány

Õr-
ségi Nemzeti Park Õri-
szentpéteri Plébánia

Ke-
recsen Hagyományõrzõ és
Kulturális Egyesület

Dévai gyermekek Zalalövõn

ták õket a szervezõk. Többek
között bográcsozással, kemen-
cében sütéssel, íjászattal, hím-
zéssel, valamint mézeskalács
díszítéssel. A családi nap si-
keréhez nagyban hozzájárult a

is. Az egyesület ez-
úton szeretné megköszönni
minden kedves támogató se-
gítségét, akik hozzájárultak ah-
hoz, hogy a gyermekek felejt-
hetetlen élményekkel térjenek
haza. Valamint ezúton szeret-
né felhívni a lakosság figyel-
mét, hogy 2013. szeptember 2
– október 18-ig megszervezi
immár hagyományosnak te-
kinthetõ adománygyûjtõ akci-
óját a Szent Ferenc Alapítvány
gyermekei javára. A gyûjtésrõl
a következõ számban részle-
tesen olvashatnak.

zalalövõi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület

A dévai gyermekek vendéglátóikkal.

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

Az egyik legkelendõbb „csemege” a sajtos, tejfölös lángos volt.
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A Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretein be-
lül mintegy 25 millió forintot
nyert a helyi mûvelõdési köz-
pont és könyvtár
kulturális intézmények részvé-
tele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátására – tájékoz-
tatott a mûvelõ-
dési központ igazgatója.

Ha a „Salla” Mûvelõdési
Központ és Könyvtár és Alap-
fokú Mûvészeti Iskoláról be-
szélünk, akkor tulajdonkép-
pen 4 különbözõ önálló kultu-
rális és egy oktatási területrõl
van szó. Mûvelõdési központ,
városi könyvtár, múzeum és
tájház, mûvészeti iskola, vala-
mint a városi tv is ide tartozik
– ismertette az igazgató. Az in-
tézmény a közeljövõben ün-
nepli 45 éves fennállását.

Zalalövõn

Pintér Antal,

Sikeres pályázatok a „Salla” Mûvelõdési Központban

A nyertes pályázatnak kö-
szönhetõen õsztõl indítanak
többek között szakköröket és
különféle témák köré szerve-
zõdõ napokat annak érdeké-
ben, hogy a fiatalokat olyan
programokba vonják be érdek-
lõdésüknek megfelelõen, ame-
lyek valóban hasznos elfoglalt-
ságot jelentenek számukra a
tanórán kívül eltöltött idõben.
A mûvelõdési ház az igények
felmérésében és a projekt
megvalósításában együttmû-
ködik 8 a környéken található
közoktatási intézménnyel -
mondta Pintér Antal. Az õsztõl
megvalósuló programsorozat
fontos eleme ezen kívül a
hátrányos térségekben élõ fia-
talok esélyegyenlõségének meg-
teremtése és a felzárkóztatás.
A pályázat forrást biztosít arra

is, hogy a könyvtárban olyan
plusz foglalkozásokat, rendez-
vényeket tartsanak, amelyekre
eddig nem volt lehetõség.

A „Salla” Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár ezen kívül
18.547.040 forint támogatást
nyert a „Tudásdepó-Expressz”–
A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési
szerepének erõsítése az élet-
hosszig tartó tanulás érdeké-
ben címû pályázati kiíráson a
Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében. Az önerõt
nem igénylõ projekt január-
ban indult, a megvalósítás idõ-
szaka 2014. március 31-ig tart.

A program keretében inter-
aktív, akadálymentesített, há-
romnyelvû könyvtári portál
készül, amely már elérhetõ a

címen.
Online katalógus létesül, bõ-
vül a dokumentumállomány.
Salla Tábor néven tematikus
hetet szerveznek a pályaválasz-
tás jegyében, amely 2013.
augusztus 22-én kezdõdik, in-

www.sallakonyvtar.hu

gyenes, napközis rendszerû és
az 5 napos programsorozat ré-
sze egy kirándulás Eszter-
gomba és Visegrádra. A Lövõi
EsélyTeremtõ programmal
munkanélkülieket és fogyaték-
kal élõket szólítanak meg: elõ-
adások – és egyedi képzést kí-
náló programsorozat indul az
év második felében, a munka-
nélküli és hátrányos helyzetû
fiatal felnõttek, illetve a moz-
gáskorlátozottak és csökkent-
látók részére, melyben egész-
ségügyi, munkaügyi, internet-
és könyvtárhasználati ismere-
teket sajátíthatnak el a résztve-
võk ingyenesen, egyénre sza-
bott tanulási módszerekkel. A
projekt ötödik elemeként Sal-
lazolo néven projektet indí-
tanak el minden korosztály
számára az értõ és élményt
adó olvasás népszerûsítése, fej-
lesztése jegyében. A Sallazolo
olvasásnépszerûsítõ szoftver el-
érhetõ a könyvtár honlapjáról
– nyilatkozta lapunknak Pintér
Antal.

A „Salla” Mûvelõdési Központ.

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Sajtóközlemény
SALLA PROJEKT - Lövõi EsélyTeremtõ program és Salla Tábor

Salla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Tel.: 92/371-004
E-mail: pinter@zalalovo.hu
zalakonyvtar@gmail.com

A zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár Salla Projektje
(TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0072) megvalósításában a Lövõi EsélyTeremtõ
programsorozat is elindult a tananyagfejlesztéssel, az érintett csoportok
feltérképezésével és a képzések meghirdetésével. Elõadások – és egyedi
képzést kínáló programsorozat indul az év második felében, a munka-
nélküli és hátrányos helyzetû fiatal felnõttek, illetve a mozgáskor-
látozottak és csökkentlátók részére, melyben egészségügyi, munkaügyi,
internet- és könyvtárhasználati ismereteket sajátíthatnak el a résztvevõk
ingyenesen, egyénre szabott tanulási módszerekkel.

A projekt fiataloknak szóló programjai közül a Salla Tábor 2013.
augusztus 22-én indul, ingyenes, napközis rendszerû és az 5 napos
programsorozat része egy kirándulás a Dunakanyarba. Ide zalalövõi fel-
sõ tagozatos általános iskolás és középiskolás fiatalokat várnak.
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A nyár beköszöntével szer-
te az országban kinyitották ka-
puikat a mûvésztáborok. A za-
lai dombok szépsége és a ven-
déglátók szíves fogadása ihlet-
te a

A
, a

és
közös szer-

vezésében érkeztek a telepü-
lésre a határon innenrõl és túl-
ról meghívott alkotók, akiket
színes programmal vártak a
vendéglátók. Az immár hagyo-
mánnyá vált mûvészeti összejö-
vetel egyhetes idõtartama szá-
mos kulturális kínálattal szol-
gált. A június 28-ai megnyi-
tón sanzonok hangzottak el,

és
elõadásában, majd

zalai szobrászmûvész
BUDA/PEST

zalaszentgyörgyi VIII.
Nemzetközi Mûvésztelep létre-
jöttét. Buday Közhasznú
Alapítvány Buday Art Galé-
ria Zalaszentgyörgy Község
Önkormányzatának

Bischofné H. Katalin Laki
Eszter Farkas
Ferenc
ifj. Buday Mihály

Mûvésztelepi alkotók Zalaszentgyörgyön
A festészet mellett az irodalom is teret kapott

címû fotókiállítását ajánlotta a
közönség figyelmébe.

– Annyiban más az idei mû-
vésztelep, hogy most több le-
hetõséget adtunk a fiatalok-
nak, de más abban is, hogy
nagyobb teret kapott a színház
és az irodalom – hallottuk

helyi festõmûvész-
tõl, a mûvészeti összejövetel
fõszervezõjétõl.

Az elmélyült alkotómunká-
val teli napok mindegyikére
jutott egy-egy olyan esemény,
amely a lelki és szellemi fel-
töltõdéshez adott hozzá a tá-
bor mûvészei számára. Hallha-
tó volt a, za-
laegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház igazgatójának tolmácsolá-
sában Petõfi Sándor: A helység
kalapácsa címû mûve, majd kö-
zös beszélgetésre került sor,
melyen részt vett

, Holló János díjas bõr-

Bu-
day Mihály

Besenczi Árpád

Zajácz Ta-
más

mûves iparmûvész.
legújabb könyvét

mutatta be, és életútjából
adott ízelítõt sajátos humorral
fûszerezve. opera-
énekes „Latin szerenád” cím-
mel szerelmes spanyol és olasz
dalokkal szórakoztatta a mû-
vészcsapatot. A rockos hang-
zást idén is a

zenekar biztosította.
A festés mellett megfért a

halászat, a közös vacsora és
eszmecsere is a falubeliekkel.
A mûvészek a Vajdaságból, a
Felvidékrõl és Üzbegisztánból,
valamint számos magyarorszá-
gi településrõl érkeztek. Így

, a fiatalabb korosztályt
képviselõ és ifj.
Buday Mihály.

A június 6-ai záróünnepsé-
get Buday Mihály szavai vezet-
ték be, amelyek érintették az
idei rendezvény történéseit, a
hatékony munkát, valamint a
helyi emberek támogató hoz-
záállását a telep zavartalan mû-
ködéséhez. , a tér-
ség országgyûlési képviselõje
méltatta a község befogadó
hajlamát a kultúra iránt.

A település fiataljai is kap-
csolódtak e nyári alkotói tevé-
kenységekhez, így óvodástól a
középiskolásig számos gyer-

Nagy Ban-
dó András

Tarján Pál

Téglagyári Meg-
álló

Adilov Alim, Bolla Ákos, Ko-
vács Károly, Remete István,
Slajt Sándor, Radula Bosko-
vic, Lantos György, Zajácz Ta-
más, Csuta György, Várkonyi
János, Korbely István, Valter
Gábor, Gróf Zoltán, Kovács
Sándor

Tarján Zsófia

Vigh László

mek szállt versenybe, amely-
nek eredményhirdetésére is e
napon került sor.

, a község
polgármestere beszédében
utalt e történelmi idõkre, me-
lyeket élünk, amelyben, mint
mondta, egyre nagyobb sze-
reppel bírnak a falvak, ahol
önálló építõmunka folyik, mint
Zalaszentgyörgyön is, jelezve a
falu életében a mûvésztelep
jelentõségét. Végül Buday Mi-
hály, az egyhetes programot
konferáló
újságírónõ társaságában em-
léklapokat nyújtott át alkotó-
társainak, majd a

állt szín-
padra. Felkerültek a terem fa-
laira az idei alkotómunkák,
egyszerre jelenítve meg a
szemnek és a léleknek meg-
nyugvást okozó és felpörgetett
pillanatokat.

–Huszonhárom évvel ez-
elõtt találkoztam elõször Bé-
késben, az általam szervezett
táborban Buday Mihállyal, és
azóta az ország egyéb helyein,
többek közt itt Zalaszent-
györgyön is, ahol lenyûgöz a
táj szépsége, a zalai dombság,
az emberek kedvessége, akik a
közvetlen találkozások során
megtapasztalhatták, hogy mi
mûvészemberek is éppen olya-
nok vagyunk, mint õk – vallott
az átélt napok lényegérõl a
Magyar Kultúra Lovagja címet
birtokló békési díszpolgár,

festõmûvész.

Kovács Dezsõ

Szendi Horváth Éva

Lõrincz
Adrienn Jazz Trió

Csuta György
Török Irén

A mûvészeknek emléklappal kedveskedtek a vendéglátók.

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

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

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalalövõ és Környéke
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Hajnalka imádja a ruhá-
kat, ezért egybõl kiszúrja a
jó darabokat. Mindig egy ha-
lom ruhával megy a próba-
fülkébe, azzal a szent meg-
gyõzõdéssel, hogy ezek mind
jól fognak mutatni rajta. A
férje ilyenkor mindig ag-
gódva figyeli az eseménye-
ket. Hajnalka felpróbálja
õket sorban. A tükör mindig
segít dönteni. Ha a méret, a
fazon, vagy a szín nem mu-
tat tökéletesen a tükörben,
akkor már teszi is félre.
Ezért a halom ruhából ál-
talában csak 1-2 darabbal
megy a kasszához. Közben
mindig elcsodálkozik azon,
hogy miért csak a tükörben
vette észre a többi ruhán,
hogy azok nem lesznek jók.

Hajnalka egyre nehezeb-
ben talál helyet a sok ruhá-
nak, ezért sikerült meggyõz-
nie férjét, hogy a nappali-
ban keressenek erre megol-
dást. Méretekkel felszerel-
kezve elindultak egy lakbe-
rendezési áruházba. Hajnal-
ka egybõl kiszúrta a jó da-
rabokat. Férje aggódva gon-
dolt arra, hogy ezek hogy
fognak mutatni a lakásban.
Hajnalka minél több tároló
szekrényt szeretett volna,
míg férje nem akart bútor-
raktárt. Én így nem tudok
dönteni – fakadt ki a férj –,
ha otthon látnám egyben,
mint te a ruháidat a tükör-
ben, nem kellene itt most
veszekednünk. Nekem is egy
tükörre lenne szükségem!
Ezért most felhívom az mxm
lakberendezést. Elmondjuk,
mit szeretnénk. Õk számító-
gépen megmutatják, hogy
fog kinézni a nappalink. Ha
mind a kettõnk vágya telje-
sült, legyártják és besze-
relik.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tükröm, tükröm …

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket

Július 6-án, szombaton a
községi önkormányzat szerve-
zésében került sor

az idei falunapra,
melyet a kultúrházban és kör-
nyékén rendeztek meg.

Reggel kezdõdött a fõzõ-
verseny, melynek eredmény-
hirdetése délután volt. 10 óra-
kor a nemrég helyben alakult

rendezésében és
zenei közremû-

ködésével mesejátékot muta-
tott be a kultúrház színpadán.

Hagyáros-
böröndön

Pitypang Bábcsoport Tompa
Ágnes Lõ-
rincz Kálmán

A helyi bábcsoport is bemutatkozott
Falunap Hagyárosböröndön

Kora délután a gyermeke-
ket légvár és trambulin várta,

jóvoltából pedig
egy fából készült körhintát is
ki lehetett próbálni. Az ifjak
késõbb képet festhettek és „te-
toválást” is kérhettek a kar-
jukra.

16 órától a vállalkozó szel-
lemû jelentkezõket latin dance
és fitness várta, utána az óvo-
dások „hátizsákos” tánca követ-
kezett,

vezetésével, majd egymás
után léptek fel a

nép-
táncosai és modern táncosai, a

, a és a
helybeli tánccsoportok.

Simon István

Paksáné Szabó Erzsé-
bet

bagodi Fekete
István Általános Iskola

zalaboldogfai nádasdi

Nárai Dominik

Ács László

saját mesé-
jét mondta el, majd tréfás, cso-
portos vetélkedõkre került sor,
mely nagy derültséget keltett a
szépszámú közönségben. Köz-
ben a felállított asztaloknál
babgulyást, palacsintát, pró-
szát és különféle húsételeket
lehetett fogyasztani, a büfében
pedig nagy mennyiségben fo-
gyott a sör, amire a tikkasztó
melegben nagy volt a kereslet.

Az esti tombolasorsolást az
idõközben beborult égbõl hul-
ló esõ miatt már a kultúrház-
ban tartották, majd 22 órától a
Légió együttes biztosította a jó
hangulatot a bálozók részére.

A bábelõadás záróképe.
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– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelen-
tõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájé-
koztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami je-
lentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénz-
ben és idõben egyaránt. Rövi-
debb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakké-
pesítést, ami a munkavégzé-
sükhöz szükséges – mondta

ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az ed-
digi kisteljesítményû kazán-
fûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktat-
tuk. Az új OKJ szerint a szak-
képesítés megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.

Öveges támogatói progra-
mot hirdetett a

A munka-
erõpiacra visszatérni szándé-
kozó munkanélküliek és pá-
lyakezdõ fiatalok részére ked-
vezményes OKJ-s szakmai kép-

Rózsás Csaba

TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szak-
képzõ Egyesület.

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támoga-
tott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt ösz-
szesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Za-
laegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városai-
ban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztus-
ban szeretnék indítani Zala-
egerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi szék-
házában kaphatnak felvilágosí-
tást, valamint tájékozódhatnak
a honlapon is.

A tehetséggondozás ugyan-
csak fontos feladata az egye-
sületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli fog-
lalkozások Zala megyében cí-
mû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-
014 kódszámú támogatott pro-
jektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszí-
nen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általá-
nos iskolásokig közel 300 gyer-
mek különbözõ ismeretter-

www.titzala.hu

jesztõ foglalkozásokon vett
részt. A program a 2013/2014-
es tanévben is folytatódik.

Rózsás Csabától megtud-
tuk, hogy új kezdeményezés-
ként július közepén egyhetes
kosárlabda, szabadidõsport és
ismeretterjesztõ nyári napkö-
zis tábort szerveztek a zala-
egerszegi kosárlabdaklubbal
együttmûködve, melyen 19 ál-
talános iskolás vett részt a za-
laegerszegi Ady-iskolában.

Folytatódnak a 60 éves év-
fordulóval összefüggõ ismeret-
terjesztõ programok és ren-
dezvények.

– Ismeretterjesztõ elõadá-
saink továbbra is népszerûek,

tovább nõtt látogatottságuk.
Folyamatosan szervezzük a
megyében az „ismeretek a tu-
dás pontjait”, a TIP-eket (Tu-
dományos Ismeretterjesztõ-
és Információs Pont). 2013.
november 29-én a Zalai TIT
megalakulásának 60. évfor-
dulóján pedig egész napos is-
meretterjesztõ rendezvény-
nyel, kulturális programokkal
ünnepeljük meg e jeles dátu-
mot. A helyszínen szeretnénk
átadni aktív tagjainknak az el-
ismeréseket és a megalakuló
20. TIP emléklapját – árulta
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.

Németh Diána

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.

A

sikeres pályázatá-
nak köszönhetõen
idén is részesei
lehettek tanulóink
a Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapít-
vány által meg-
hirdetett Erzsé-
bet-programnak.
Ennek keretében
július 8-án 58
diákkal indulhat-
tunk

táborozni.
Az elõttünk ál-

ló egy hét izgal-
mas programokat
és új barátságo-
kat ígért. Az elsõ
napon faluisme-

Zalalövõi
Általános Iskola

Balatonbe-
rénybe

Zalalövõi diákok Balatonberényben

reti vetélkedõn vettünk részt:
Balatonberény történelmi em-
lékhelyeit, a helységhez kötõ-
dõ híres személyiségekhez kap-
csolható épületeket kellett fel-
keresnünk. A kedd estét

énekmondó töltötte meg
humorral és daltanulással. Szer-

Joós
Tamás

dán autóbusszal utaz-
tunk. Az érdeklõdõk kódexet
írhattak, pecsétnyomatot ké-
szíthettek, régészkedhettek, sõt
lándzsával vívhattak vagy akár
lovagi ruhát is ölthettek.

A tábori programok közül
a biztonságtechnikai és rendé-

Vasvárra

szeti bemutató különösen tet-
szett a gyerekeknek. Az Alcat-
raz-szigeten lévõ képzeletbeli
börtönbõl kellett kijutniuk. A
feladat teljesítését bizalompró-
bák elõzték meg, hiszen ez fel-
tétlenül szükséges a sikeres
csapatmunkához.

A táncházi
mulatságán még a legnagyobb
fiúk is porondra perdültek.
Így történhetett, hogy a botos
és a kalapos bemutató gyõzel-
méért járó CD-t is zalalövõi di-
ák szerezte meg.

Az éjszakai bátorságpróbán
kiderült, hogy ki az, aki nem-
csak szóban vakmerõ. Az a csa-
pat, amelyik eljutott az éjféli
szellõ által susogó nádas kö-
zött a tópartra, sokáig emle-
gette ezt a nem mindennapi
kalandot.

Pénteken délelõtt
tragikusan rövid, de még-

Boglya-együttes

Szent Er-
zsébet

is odaadó életével ismerked-
hettünk meg. A névadóról szó-
ló vetélkedõt ügyességi és erõt
próbáló feladatok is tarkították.

A délutáni Ki mit tud?-on
lányaink táncoltak, a fiúk éne-
keltek. A közönség (különösen
az utóbbin) nagyon jól szó-
rakozott.

Az idõjárás egész héten
kedvezõ volt számunkra, szin-
te minden nap megmártózhat-
tunk a Balaton vizében.

A táborzárón sok-sok okle-
vél talált gazdára. A szervezõk
értékelték és jutalmazták a szo-
batisztasági versenytõl kezdõ-
dõen a sportteljesítményen át
a mûveltségi vetélkedõig az
összes szép eredményt. Mi, za-
lalövõiek érmet szereztünk a
kerékpáros ügyességi felada-
tokban, kislabdahajításban, lab-
darúgásban és asztalifociban.

Keszténé Bodó Ildikó

Gazdag program várt a fiatalokra.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A 2012/2013-as megyei lab-
darúgó-bajnokság Északi-cso-
port III. osztályában a

felnõtt- és
tartalékcsapata is a második
helyen végzett. Már õsszel
érezhetõ volt, hogy a csapatok
az elõzõ évek „sikertelenségét”
megunva küzdenek és meccs-
rõl-meccsre próbálják a leg-
jobb formájukat nyújtani. A jó
szereplések hátterében nem
csak a játékosok akarata, ha-
nem kiváló edzõk is állnak:

(felnõtt gárda) és
(tartalék együt-

tes). Õk azok, akik megfelelõ
döntéseikkel és iránymutatá-
sukkal segítik csapataikat gyõ-
zelemre mérkõzésenként. A já-
tékosok fejlõdéséhez nagyban
hozzájárultak az állandó jelleg-
gel bevezetett hétköznapi edz-
ések, melyekért rendszerint az
edzõk mellett fe-
lel. Az edzések a játékosok fizi-
kai állóképességének növelé-
sére és technikájuk gyakorlá-
sára, fejlesztésére jött létre. Az
õszi szezon után, télen is szin-
te minden héten legalább egy
alkalommal teremben készül-
tek fel a csapattagok, ami az
eredmények tekintetében sike-
resnek bizonyult. Az ezüstér-
met hozó évad nemcsak a csa-
patoknak volt sikeres, hiszen
minden eredményes egyesület
mögött van egy olyan vezetõ,
aki akár a hét valamennyi nap-
ján hajlandó az egyesületéért
tenni. A Zalacsébi Sportegye-
sületnél ez a személy

, az egyesület elnöke.
– Sokáig az élen álltunk,

így szerettük volna az elsõ he-
lyet. A kupában tavasszal is tal-
pon voltunk, 17 csapatos volt a
bajnokság, így hosszú volt a
szezon, az utolsó meccsekre
már elfáradtak a srácok. Az
eredmény viszont önmagáért
beszél: a legtöbb gólt rúgta és
a legkevesebbet kapta a csa-
pat. Egy ötszáz lelkes falutól ez
szép eredmény úgy, hogy a já-
tékosok között csak kettõ nem
zalacsébi. Felsõbb osztályok-
ban szereplõ csapatoknál még
mindig játszanak zalacsébi szü-
letésûek, akiket szeretnénk ha-

Zala-
csébi Sportegyesület

Vi-
rág Benedek
Kovács Péter

Dezsõ István

Herczeg
Ferenc

Ezüstben csillog a Zalacsébi Sportegyesület

zacsábítani. A mostani sike-
rünk is több játékos hazatéré-
sének köszönhetõ – fejtette ki
az elnök.

Ebben az évben a Zalacsébi
SE – köszönhetõen a vezetõség
munkájának – nagy fejlõdés-
nek indult. Legfontosabb és
ma már legszembetûnõbb fej-
lesztés a sportpálya területé-
nek felújítása, ami nem való-
sulhatott volna meg egyhamar
a sikeres TAO-pályázat és ki-
váló támogatók

nélkül. Se-
gítségükkel új hálók, új védõ-
hálók kerültek a labdarúgó-pá-
lyára, valamint a mellette talál-
ható kosár/teniszpályára. Új
mezgarnitúra készült, mely hû-
en képviseli a zalacsébi színe-
ket. Mindezek mellett egy min-
den igényt kielégítõ edzõfel-
szerelés került beszerzésre, va-
lamint a labdarúgópálya kivilá-
gítása sem okoz problémát
többé. A vezetõség hatéko-
nyabb munkájához informati-
kai eszközöket szereztek be és
nem utolsó sorban egy saját
honlap (www.zalacsebise.hu)
elkészítése is fontos lépés volt
a Zalacsébi Sportegyesület szá-
mára. A fejlesztések nem feje-
zõdtek be, tervben van az
egyesület öltözõjének átalakí-
tása és labdarúgó-pályájának
karbantartására hivatott minõ-
ségi eszközök beszerzése. Lát-
ható, hogy a Zalacsébi Sport-
egyesület elindult egy olyan
úton, amely nem csak közös-
ségformáló és példamutató, de

(Gamper Üz-
letház Kft., Kamex Group Kft.,
Teka Hungary Kft.)

egyben tiszteletre méltó a na-
gyobb közösségek számára is.

– Szeretnénk a pályánkhoz
egy multifunkciós, hengere-
zõs, fûnyíró-szellõztetõ gépet
beszerezni. Szerencsére spor-
tot szeretõ és támogató önkor-
mányzatunk, polgármesterünk
van, akik erejükön felül támo-
gatnak bennünket. Türjével jó
mérkõzéseket játszottunk, meg-
érdemelten nyerték meg a
bajnokságot. A megyei II. osz-
tályban való szereplés jogát
kiharcoltuk, de nem tudjuk
vállalni, hogy tartalék helyett
csak helyiekbõl U19-es csapa-
tot indítsunk. Maradunk a har-

madosztályban és továbbra is
az elsõ hat hely valamelyikén
szeretnénk végezni – tette
hozzá Herczeg Ferenc.

A felnõtt keret a nyári
szezonban régi-új játékossal
erõsödött: visszatért
nevelõegyesületéhez, Zalacséb-
re. Amíg a tartalék és felnõtt
együttesek edzõmeccsekkel ké-
szülnek a következõ szezonra,
addig a kispályás labdarúgó-
csapat is eredményesen sze-
repel, az idén 20 éves jubi-
leumot ünneplõ nemzetközi
Rotto Kupán a dobogó harma-
dik fokáig jutott a gárda.

Gál Zsolt

Pataki Balázs

Együtt ünnepelt a két csapat.

A csapatok sorfalat álltak egymásnak az éremátadón.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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!

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,

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

LAST MINUTE

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda)

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello

Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)

Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

Délvidéki magyar emlékek nyomában

TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)

oszkán varázslat-Elba szigete

Prága-Karlovy Vary-Konopiste-Telc

Tokaj és környéke szüreti felvonulással (félpanzió)

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

T

(Az akció visszavonásig érvényes)

Aug. 24-29. 95.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 37.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 41.500 Ft/fõ

Szept. 11-15. 61.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 75.500 Ft/fõ

Szept. 26-29. 43.900 Ft/fõ

Szept. 28-Okt.7. 172.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 81.500 Ft/fõ

Okt. 10-13. 49.900 Ft/fõ

Okt. 4-6. 41.500 Ft/fõ

Okt. 4-6. 45.900 Ft/fõ

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft

Családi belépõ*
: 6 200 Ft
: 6 800 Ft

(3-14 éves korig)

(2 felnõtt + 2 gyermek)
(2 felnõtt + 3 gyermek)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

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

A fürdõ nyitva naponta 9.00 - 20.00 óráig!


