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Az elõzõ években kialakult,
hogy a szervezõ-
csapat kifogyhatatlan ötletei-
nek, és az érdeklõdõk növekvõ
számának köszönhetõen több-
napos programmal várják az
érdeklõdõket. Idén már au-
gusztus elsején, csütörtökön
elkezdõdött a program, ahol a
gyerekeknek filmvetítéssel in-
dult a délután. 18 órától

segítségével fel-
elevenedett a múlt: keskeny-

Zalacsében

Szak-
nyéri András

Négynapos programáradat Zalacsében

széles vásznas filmvetítésre vár-
ták az érdeklõdõket, ahol a
retro csattogó mozigéprõl az
Erdõ kapitánya és a Huhogók
került vászonra. Pénteken a
mozgásé volt a fõszerep: a gye-
rekek világosban, a felnõttek a
lámpák fényénél barangoltak.
A fiatalok kísérõikkel délután
megkerülték a zalacsébi hegy-
hátat, majd szalonnasütéssel
fejezték be a túrát. Este söté-
tedéskor indult az éjszakai

zseblámpás túra, melyen kü-
lönbözõ feladatok is vártak a
holdfénynél túrázókra, majd a
csapatok az esti bálban kap-
csolódtak ki.

Szombat reggel az idén ju-
biláló százéves

zalacsébi
állomásán alkalmi kiállítás nyílt
a vasúthoz kapcsolódó hasz-
nálati tárgyakból, igazolvá-
nyokból, ruhákból, kiadvá-
nyokból. Nagy érdeklõdés fo-
gadta a külön erre az alkalom-
ra érkezett 1927-es gyártású
mozdonyt, amivel Zalalövõig
lehetett utazni. A végállomá-

Zalaegerszeg-
Zalalövõ vasútvonal

son a gyerekek kipróbálhatták
a kézihajtányt, majd vetélke-
dõn küzdöttek meg a tisztelet-
beli mozdonyvezetõi címért.
Szintén évfordulós esemény-
nyel folytatódott a délután, a
zalacsébi templom idén ün-
nepli felszentelésének 125.
évét. Ez alkalomból

celebrált misét, a temp-
lom elsõ felújítását végigvivõ
egykori plébánosnak,

a
elismerést adományozták.

A 18. falunapon idén négy
ilyen elismerést ítélt meg a

Császár
István

dr. Hor-
váth Lajosnak Zalacsébért
Díj

Bár tortát nem kapott
szülinapjára, de harmincéves
lett a ren-
dezvénysorozat .

Hosszúnak mondható idõ
a városka történetében, mely
idõszak alatt színes fesztivállá
nõtte ki magát a hajdani fia-
talok által kezdeményezett
rendezvény.

A hagyományok szerint
idén is kiállítás megnyitók-
kal, díjátadással kezdõdött a
program, mely során

alpolgármester köszön-
tõje után ország-
gyûlési képviselõ nyitotta
meg a fesztivál kapuit.

Testvértelepüléseinkrõl

érkezett ven-
dégeket, köztük gyermekcso-

Zala Menti Napok
Zalalövõn

Herczeg
Imre

Vigh László

(Oberaich, Kibéd, Lövõ, Far-
ra d'Isonzo)

portokat üdvözölhettünk Za-
lalövõn.

Az idei évben egy
került átadásra,

melyet volt
megyei közgyûlési elnök, or-
szággyûlési képviselõ, címze-
tes egyetemi docens, kertész-
mérnök, a Da Bibere Zalai
Borlovagrend nagymestere,
nemessándorházi lakos vehe-
tett át. A díj tulajdonosa je-
lentõs szerepet vállalt Zala-
lövõn a szõlõtermesztés ki-
alakításában. Szorosan együtt-
mûködve a Zalalövõi Borba-
rát Kör Közhasznú Egyesü-
lettel, elõadásokkal, szõlõ-
metszési bemutatókkal, fajta-
javaslatokkal segítette a za-
lalövõi borosgazdákat. Ezen

Zalalö-
võért Díj

dr. Pálfi Dénes

Harmincéves múlttal

Pecsics Zoltán polgármester átadja a Zalacsébért Díjat dr. Hor-
váth Lajosnak, a falu egykori plébánosának.
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Rávezetés

– Most mondták be, hogy a kormány visszafizette az
IMF-hitel utolsó részletét. Ideje lenne, hogy kövesd a jó pél-
dát, Jocókám!... Rajz: Farkas László

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

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

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

Hónaptól hónapig…
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Négynapos programáradat Zalacsében
képviselõ-testület, így a nyitó-
ünnepségben
és a tele-
pülésért végzett munkájáért,

Zalacséb sport-
életében végzett tevékenysé-
gért kapott díjat. Szintén ün-
nepség keretében adták át a

Kardos István
Horváth József

Herczeg Ferenc

Szabolcs Péter

Helmut
Refle Tóth László

által felajánlott
Tiszta udvar rendes ház plaket-
teket, melyeket idén

és portája
érdemelt ki.

– Régóta kiosztjuk ezt az
elismerést, mely a településen

olyan húzóerõt adott, hogy el-
nyeréséért évrõl évre csino-
sodnak a házak és azok ud-
varai, és már húsznál is többen
kiérdemelték ezt a kitüntetést.
A tizennyolcadik falunap al-
kalmából emlékéremmel kö-
szöntöttük azokat, akik egyidõ-
sek a falunappal. Ennél hosz-

szabb már biztosan nem lesz
legközelebb a falunap, de mé-
giscsak ez a tizennyolcadik,
ezért kezdõdött már csütör-
tökön el. Ennyi programot
összeállítani komoly munkát
igényel, ezért már három hó-

nappal korábban elkezdtük a
szervezést – számolt be

polgármester.
A díjátadásokat követõen

kulturális mûsorral fogadták
az érdeklõdõket, ahol többek
között vidám mûsorral lépett
színpadra a zalalövõi

, majd humo-
rista elõadása és bál zárta a
napot. A vasárnap már a sport
jegyében zajlott: foci utcabaj-
nokság, mászófal, légvár, vízi-
foci, lovaglási lehetõség várta
az érdeklõdõket. Rendhagyó
kezdeményezésként a rendez-
vénysátor mellett borudvar
nyílt, és a falubeliek vidám
vetélkedõn gyakorolták a bor-
készítés módját. A kánikulában
hûsítõ kapu adott enyhülést,

Pecsics
Zoltán

Hazaté-
rõk Ihos József

az éhséget a helyi asszonyok
által készített gulyás csilla-
pította, de bátran megkóstol-
hatták a látogatók a pogácsák
és a kelt tészták gazdag kíná-
latát is. Este a

, a
és lépett

színpadra, majd a helyi fiata-
lok várva várt produkciója, a

együttes koncertje,
bál és tábortûz zárta a tartal-
mas hétvégét.

A négynapos rendezvény
létrejöttét tucatnál is több cég
szponzorálta és szintén kevés
lenne a hely felsorolni azon
segítõk nevét, akik bármilyen
formában is hozzájárultak a fa-
lunapi élményhez.

Hagyárosbö-
röndi Bábszínkör Kis Hétrét
Együttes Kaczor Feri

Pro-Tone

Pataki Balázs

Gazdag program várt a vendégekre.

Régi törekvés
a megújuló energiák

hasznosítása. Ennek szelle-
mében olyan elképzelés szü-
letett, hogy napelemeket he-
lyeznek a kultúrház tetejére,
áramot termelve ezzel a
módszerrel.

– A beruházást pályázat
keretében szerettük volna
megoldani – mondja

polgármester. – Már-
már lemondtunk arról, hogy
sikeres lesz a beadványunk
(egy évig „talonban” volt), de
végül is jól alakultak a dol-

Zalaháshá-
gyon

Büki
József

gok. Már fel is kerültek a
napelemek a kultúrház tete-
jére. Pillanatnyilag van még
egy kis problémánk, mert az
áramszolgáltató cég, az e-on
nem volt hajlandó átállítani a
mérõórát. Arról van szó, hogy
szükség lenne a beérkezõ és
a kifelé menõ áram mérésére
is, mert ami energiát felhasz-
nálunk, azt mi fizetjük, amit
viszont termelünk, azért az e-
on fizet nekünk. Nem volt
olcsó a pályázat elkészítése,
de tudjuk, hogy a megújuló
energiák hasznosításáé a jövõ.

Napelemek a kultúrházon
Áramot termelnek Zalaháshágyon

Nagy volt az érdeklõdés a zalacsébi állomáson az 1927-ben
gyártott mozdony érkezésekor.
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kívül részt vállalt a Zalai
Murcifesztivál létrehozásában
és megerõsítésében. Bírálatá-
val számos alkalommal segí-
tette a borászokat a zalalövõi
borversenyeken. Az ünnepelt
tiszteletére a

és a
adott

mûsort.
Kiállítás megnyitókkal foly-

tatódott a péntek este, ahol
emlékkiállítását,

valamint Mun-
kácsy-díjas szobrászmûvész al-
kotásait ajánlotta a nagyközön-
ség figyelmébe
festõmûvész.

festõmû-
vész és kép-költõ
mûveit nyu-
galmazott államtitkár asszony
méltatta, míg a

tagjai által összeállított kiállí-
tásra Herczeg Imre alpolgár-
mester hívta fel a figyelmet.

A hivatalos megnyitók után
humoresttel nyitott a sörsátor,
ahol és

nevettette meg a kö-
zönséget.

Bálok, kirakodóvásár, mazso-
rett, foci, teke és horgászver-

Salla Kórus,
Salla Néptáncegyüttes
kibédi gyermekkórus

Varga József
Szabolcs Péter

Balaskó Árpád

Illés M. Julianna
Serdar Ünver
dr. Hóbor Erzsébet

Borostyánkõút
Gazdaságfejlesztési Klaszter

Badár Sándor Szõke
András

seny, délutáni könnyûzenei
összeállítás, fogathajtás, vete-
rán autók felvonulása,

és által
fémjelzett Zalalövõ történe-
tének bemutatása a római kor-
tól napjainkig, és még sok ér-
dekes program várta az érdek-
lõdõket a hétvégén. A katoli-
kus templomban
orgonamûvész adott koncer-

dr. Redõ
Ferenc Horváth Judit

Teleki Miklós

tet, míg a Borostyán tónál a
együttes zárta a

háromnapos kavalkádot.
A „Salla” Mûvelõdési Köz-

pont a rendezõk nevében ez-
úton szeretné megköszönni a
vállalkozók, magánszemélyek
támogatását, valamint az ön-
kormányzat karbantartóinak
munkáját és bárminemû segít-
séget, mely által harmincad-

Republic 67
szor is megvalósulhatott Zala-
lövõ legnagyobb rendezvénye.

Nem kis feladat megõrizni,
megteremteni a színvonalat,
miután igen csekély anyagi
lehetõségek állnak rendelke-
zésre. Egy település jelene és
jövõje a lakosságtól, támogató,
összefogó szándékuktól függ.
Köszönjük!

„Salla” Mûvelõdési Központ

Harmincéves múlttal

Elõször a szem sarka kezd
viszketni.

Ez elviselhetõ, de felidézi a
tavalyi szezon kínjait, s ettõl
és innentõl már szenved az
ember, most még csak a fé-
lelemtõl.

Ebben a stádiumban be-
szerzések, gyógyszerek, szem-
csepp, orrspray, majd szak-
orvossal felíratni az injekciót,
a hosszú távon igen káros
szteroid készítményt.

Egy pillantás a naptárra,
talán még van két-három
jó napunk, csak meleg ne
legyen…

Aztán megjön a torokvisz-
ketés, én kenyeret, kenyérhé-
jat szoktam szárítani, majd
rágatlanul lenyelni, az szinte
vág, kapar.

Ellenõrizzük még a kál-
cium készletet, betárazunk,
majd várunk.

Várunk, mint háborús
idõkben a légópincékben
szoktak.

Aztán egyik éjjel eldugult
orral ébred az ember, de szá-

Szívás…
jon át még megy, Istenem, ha
csak ennyi maradna, hátha ez
az új gyógyszer…

Legalább az orrsövényem
ne lenne ferde, s nem az
ijesztõ csúnyaságom miatt,
ennek haszna is lehet, egy kis
selypítés, raccsolás, némi csa-
ládfakutatás, aztán jöhet a
média, a képernyõ…

Így azonban nem megy le
a levegõ!

Augusztus végén ödémás
duzzanat a légcsõ táján, ott is
szorul az oxigén, pár nappal
késõbb asztmatikus tünetek, s
ami levegõ lejut, az csak
sípol…

Ijesztõ éjszakák – az
asszony bezzeg alszik – jeges
víz, pezsgõtabletta, jobb ol-
dalra fordulni, akkor a bal
orrjárat tisztul.

Nyelni csak orrfúvás után,
de az orrom két hete sebes,
étkezni csak otthon, azt is
csak egyedül.

Levegõn keveset, csak szél
ne legyen, biciklit eltenni, a
kisfiammal majd jövõre túrá-

zunk, ügyesebben kellett vol-
na tervezni.

Aztán múlnak a hetek.
Egyre kevesebb alvás, li-

dérces éjszakák, ingerült fá-
radt nappalok, ezoterikus ol-
vasmányok az élet értelmérõl,
talán nem is baj, ha létformát
váltunk.

Hát ilyen.
Közeleg a parlagfûszezon…

Ps. Ezt a néhány sort
természetesen nem pollenal-
lergiás sorstársaimnak írtam.
Biztos vagyok benne, hogy õk
idõben kaszálnak.

-najó -
Kedves Olvasóink! A

parlagfû bejelentõ oldal
linkje a következõ: http://
www.parlagfû.com/?page_
id=72

„Õk idõben kaszálnak.”
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Bagod Önkormányzata

Leader-NVM

Mogyorósi József

– Ez meglehetõsen haté-
kony szereplés...

több jelentõs beruházást haj-
tott (hajt) végre, amelyhez a

pályázatokon való
sikeres szereplés nagy segítsé-
get nyújtott. Errõl beszélget-
tünk polgár-
mesterrel.

– Három sikeres pályázat-
ról tudok beszámolni, ebbõl
kettõt az önkormányzat nyúj-
tott be – mondja a polgármes-
ter. – A faluházban sor került
egy információs pont és egy
kiállítótér kialakítására. Ezek a
beruházások már megvalósul-
tak. A Bagodért Egyesület si-
keres pályázatával egy tv-ka-
mera rendszer kiépítésére ke-
rült sor a faluban, ami ugyan-
csak mûködik már. A sport-
épületben egy vállalkozói köz-
pontot alakítottunk ki, s az
egyesület is ott nyert elhe-
lyezést.

– Nagyon oda kell figyelni
ezekre a pályázatokra, hiszen
elég egy kis pontatlanság, hi-
ba, s máris gond van. Mi már
kellõ tapasztalatokat szerez-
tünk ezen a téren. A sport-
épület teljes felújítására az ön-
kormányzat saját erõt is fel-
használt. Mintegy 8 millió fo-
rintot fordítottunk erre a be-
ruházásra, s most már elmond-

Sikeres bagodi pályázatok
ható, hogy minden igényt ki-
elégít.

– Az idei beruházási kere-
tünk ezzel gyakorlatilag ki is
merült, de még van egy-két
kisebb dolog, amit szeretnénk
megoldani.

– A Bagod-Boncodfölde kö-
zötti út – amelynek aszfaltozá-
sa két éve történt – az árvíz
miatt mintegy 30 méteres sza-
kaszon megrongálódott. Még a
tél beállta elõtt szeretnénk ezt
kijavíttatni. Ezen kívül halaszt-
hatatlan feladat a falu egy ré-
szén a csapadékvízelvezetõ-
rendszer kiépítése. Mintegy 50
méteres szakaszról van szó. Jö-
võre szeretnénk megoldani a
sporttelep 400 méteres futó-
pályájának felújítását. Ez azért
is lényeges, mert Zalaegerszeg
környékén nincs olyan futó-
pálya, amit a fiatalok használ-
hatnának. A zalaegerszegi rekon-
tános pályára nem könnyen jut-
hatnak be a falusi diákok, va-
gyis fontos lenne ez a beruhá-
zás. Különösen annak tudatá-
ban, hogy a bagodi diákok na-
gyon jó eredményeket érnek
el a diákolimpiai versenyeken.
Jelenleg a pályázat az elbírálási
szakaszban van, de eddig vala-
mennyi rostán sikerrel átment.

– Terveznek még valamit
erre az évre?

– Melyek ezek?

Teljesen megújult a sportépület.

A faluházat is felújították, benne pedig információs pontot és
kiállítóteret alakítottak ki.

Rajz: Farkas László

Nosztalgia

– Igazán lehetne már egy retró-aratás, szomszéd!
Mennyire más lenne a marokszedõ lányok farát nézni, mint
ezt a bürrögõ masinát!...
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Ebben az évben pályázati
támogatásnak köszönhetõen is-
mét volt lehetõség arra, hogy a
zenét és táncot kedvelõk tánc-
házi élményhez jussanak

. Egy-egy jeles napon,
vagy ünnephez kötõdõen szó-
laltak meg a népi hangszerek,
perdültek táncra a kisebbek
nagyobbak. Színesebbé és ér-
dekesebbé vált ezzel többek

Zala-
lövõn

Táncházi sorozat Zalalövõn

között a farsangi téltemetés
vagy a szentivánéji tûzugrás.

A táncházi sorozat lezárásá-
val azonban a tánc szerelme-
seinek nem kell nélkülözni-
ük kedvenc idõtöltésüket, hi-
szen pályázati lehetõségek min-
dig adódnak; így lesz ez a jö-
võben is. A programsorozat az
NKA támogatásával valósulha-
tott meg.

Hazánkban a hagyományos
népi kultúrát a parasztság hor-
dozta és így van ez ma is. E kul-
túra magába foglalja a minden-
kori építészetet is. Az épületek
– bárhol is állnak hazánkban –
építõanyagát a közvetlen kör-
nyezet szolgálja. Ezen tények-
re alapozva született meg a
gondolat, és az azt követõ
megvalósítás, hogy a
ölelõ dombokon meghúzódó,
helyi védettség alatt álló boro-
napincék figyelmet és törõ-
dést kapjanak. Az egyhetes épí-
tõtábort mi is meglátogattuk,
ahol lelkes fiatalok nyáridei te-
vékenységébe kaptunk bepil-
lantást.

– Településünk az itt élõk-
nek nem tud munkalehetõ-
séget nyújtani helyileg, így az
itt fellelhetõ értékeket kell,
hogy ápoljuk és felemeljük. Az
önkormányzat képviselõi a ká-
vási lakosok támogatásával, a
község építészeti értékeit óhajt-
ják elõtérbe helyezni, mely
szándéknak több motivációja
is van. Egyrészt célunk az,
hogy az utókor számára meg-
õrizzük ezeket az építészeti
ritkaságokat, másrészt kialakít-
sunk egy olyan teret, ahol a
már felújított pincéket élettel
töltenénk meg. Erre találha-
tunk példát a közeli Ausztriá-
ban is, ahol a megóvott épüle-

Kávást

Boronapincék mentése kalákában
„A múlt tisztelete és az átörökítés a lényeg…”

tek ma a turisták számára is
nyitva állnak. Mi hasonló el-
képzeléssel álltunk munkának
e nyáron, azzal a szándékkal,
hogy az épületek tulajdonosai
a már újjávarázsolt portákon
majd kaláccsal, borral kínálják
az arra tévedõket. Ily módon
mintegy turisztikai látványos-
ság birtokosaként hozna szá-
mukra változást ez a mostani
munkafolyamat, amely egy új
megélhetési forrást jelentene
az itt élõ családoknak. E ter-
vünk megvalósításához a kö-
zeljövõben, Leaderer pályázat
keretében 6 millió forintot
szeretnénk nyerni támogatás-
ként, hogy e népi építészeti
kincseket megóvjuk és haszno-
sítsuk, abban a tudatban, hogy
ezek szépek és megismételhe-
tetlen értékeket képeznek – tá-
jékoztatott bennünket

polgármester, akinek
meghívására a hagyományos
építkezési forma iránt elhiva-
tott építész,

vezeti a felújítási munkála-
tokat.

A kis faluból kivezetõ ka-
nyargós út egy dombra vezet
fel, majd rátalálunk az építõtá-
borra, ahol a 100 éves berke-
nyefa tövében álló boronapin-
cén dolgoztak az ügyes kezek.
Zsuzsa, aki
csapatának résztvevõjeként vi-

Fekete
László

Kozma Zsuzsan-
na

Makovecz Imre

szi tovább az építészet meste-
reitõl tanultakat, most itt, a za-
lai szõlõhegyek egyikén irá-
nyítja a szervezetten és baráti
hangulatban zajló értékmeg-
õrzést.

– Polgármester úr ismerte
az organikus építészet iránti
érdeklõdésemet, amely arra
motiválta, hogy megmutassa
nekem Kávás gyönyörûségeit.
A mûegyetemen végeztem ta-
nulmányaimat, majd az építé-
szetben eltöltött 10 évben Túri
Attila és munkatársai körében
dolgozhattam. Az õ kezdemé-
nyezésüknek köszönhetõen in-
dult útjára ismét az építõtábor,
és a kalákában való építkezés.
Itt most a falak megmentésén
tevékenykedünk, tapasztjuk és
meszeljük azokat, megoldjuk a
vízelvezetést, hogy ne kapja-
nak nedvességet, megakadá-
lyozva ily módon a rothadást.
A tartógerendák masszívak, így
azok érintetlenül maradnak. A
munkánkhoz szükséges anya-
gok adottak, és a falubeliektõl
kapunk segítséget, akár trakto-
rok bevonásával is. A falvak-
ban élõ emberekben nem min-
denhol tudatosult, hogy mi-
lyen értékek birtokában van-
nak. A boronapincéket a sze-
génység szimbólumaiként tart-
ják számon. Ezt a folyamatot
szeretnénk megállítani, megte-
remtve a munkahelytalálás le-
hetõségét, visszaállítani az
alapértékeket, valamint meg-
gátolni az identitásvesztést. Mi
egyfajta magot próbálunk el-
vetni a boronapincék meg-
mentésével. A táborban nem-
csak diákok dolgoznak, hanem
kapcsolódtak hozzánk a falu

közmunkásai is. Ezáltal tapasz-
talhatóan elindult egy belsõ
építkezés itt a településen, a
hagyományõrzés terén. Cé-
lunk ráébreszteni az itt élõket
arra, hogy helyén tudják ke-
zelni a múltjukat, amely a je-
lenben is segít eligazodni,
ezáltal megismerik határaikat.
A múlt tisztelete és az átörö-
kítés a lényeg, a diákok számá-
ra pedig az, hogy az iskolapad-
ból kikerülve lássák, hogy így
épül fel a világ.

A megyeszékhelyi

magasépítõ szakáról és a

verbuválódott lelkes kis csapat
vállalta fel e munkát. A diákok
az esti órákban szakmai és mû-
vészeti elõadásokon vettek
részt. A pince tulajdonosai kö-
szönetképpen házi jellegû
étellel és itallal látják el az
értékmegõrzést végzõ diá-
kokat.

– Itt lakom a faluban, és
hallottam, hogy lesz ez a tábor,
úgy gondoltam, én is csatlako-
zom a csoporthoz, mivel szak-
középiskolásként ebben a té-
mában folytatom tanulmányai-
mat – hallottuk a helyi

Az itteniek õszinte támoga-
tása segíti a nyári melegben
folyó munkát, amely az õsz
beköszöntével folytatódni fog,
hiszen a cél az, hogy a domb-
hátakon fellelhetõ 34 borona-
pince megkapja a felújító ke-
zelést a szakemberektõl, majd
útjára induljon a turizmus a
számos hagyományt õrzõ Ká-
váson.

Széche-
nyi István Szakközépiskola

Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemrõl

Hor-
váth Renátától.

Török Irén

Az építõtábor lakói az egyik boronapince falát tapasztják.
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Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is háromnapos prog-
ram fogadta a falu-
napra látogatókat. Augusztus
23-án, pénteken hagyományo-
san a által szer-
vezett teniszversennyel indult
a hétvége, mely mellett a mû-
velõdési házban kiállítás nyílt
a helyi termelõk és

boncodföldei fazekas-
mester munkáiból. A nyitóna-
pot hagyományosan
zárta.

Szombaton az idõjárás kis-
sé megtréfálta a szervezõket,
így a programokra a rendez-
vénysátorban került sor. A gye-
rekeket délelõtt
mûsora szórakoztatta. A fiata-
loknak lehetõségük volt külön-
bözõ maszkokat festetni arcuk-
ra, és fodrász
által pedig színes hajköltemé-
nyek is készültek. Az önkor-
mányzat e napon külön kö-

salomvári

Lutter Sándor

Markos
Ervin

Fáraó-bál

Mutyi bohóc

Szabó Adrienn

Jubileumi programsorozat indult
Tartalmas falunap Salomváron

szöntötte a település legifjabb
lakóit és édesanyjukat.

– 800 éves a településünk,
így a mai naptól minden év-
ben tartunk egy ilyen tábori
misét a falunapon. A sátor
megtelt, új plébánosunkkal,
Inzsöl Richárd atyával egy
meghitt ünnepségnek voltunk
tanúi. A jubileumhoz kapcso-
lódóan útjára bocsátunk egy
éves programsorozatot, mely-
nek utolsó állomása a jövõ évi
falunap lesz. Közte fotókiál-
lításokat, mûvészeti esteket,
kulturális programokat, elszár-
mazottak estéjét szeretnénk
szervezni. Idén meghirdettük
a Salomvár tortája versenyt,
melyre szebbnél szebb süte-
ményeket neveztek. A falu-
napért a képviselõ-testület min-
den tagja sokat tett, összefogás
nélkül nem lehetett volna
ilyen a rendezvény – árulta el

polgármester,Árvay Sándor

aki személyesen konferálta fel
a kulturális mûsor fellépõit.

Színpadra lépett a zalalövõi
, a zala-

háshágyi , kalapos
tánccal készültek a

, és a playback show
szintúgy nagy tapsot kapott. A
produkciók után a nézõk rend-
hagyó „Építjük a szocializmust”
retro divatbemutatónak lehet-
tek tanúi. Vacsoraként a

felajánlásaként vaddisz-
nó és birkája ke-
rült a kondérba. Este sztárven-
dégként az X-faktoros

lépett fel, majd
bálja zárta a napot.

Salla Néptánc Együttes
Dance Mix

salomvári
asszonyok

helyi va-
dászok

Molnár Tibor

Baricz Ger-
gõ és zenekara
Vörös Pistiék

Vasárnap hagyományosan
sporttal, a helyi csapatok lab-
darúgó mérkõzéseivel indult a
program, ahol a felnõtt 4-1-re,
a tartalékcsapat pedig 2-1-re
nyert ellen. Dél-
után lovaglás,
kovácsmesterség bemutatója,
párok összekovácsolása, vidám
vetélkedõ szerepelt a program-
ban. Este a

koncertje, majd
bálja zárta a falunapi

programot.
A www.zalatajkiado.hu kép-

galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Babosdöbréte
Csiszár Tibor

Mokka Tribute
Band Németh
Csaba

Pataki Balázs

Köszöntötték Salomvár újszülöttjeit. Nagy tapsot kapott a playback mûsor.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

József úgy gondolja, hogy
jó konyhájuk van, bár fele-
sége szerint ez nem így van.
Annak idején hamar kide-
rült, hogy mit kellett volna
másképp csináltatni. Eze-
ken a felesége a mai napig
bosszankodik, hiszen nap,
mint nap szembesül velük.
József az ebbõl eredõ vitá-
kat az „utólag könnyû okos-
nak lenni” mondattal szokta
lezárni. Ez egy ideig mû-
ködött. Azonban felesége,
barátnõi hatására egyre gyak-
rabban áll elõ a konyha át-
alakításának ötletével. Jó-
zsef ettõl nem lett boldog,
sõt a pánik kezdett úrrá len-
ni rajta. Eszébe jutott, hogy
annak idején mennyi küzde-
lemmel járt a mostani kony-
hájuk létrehozása. Mennyi
mindenben kellett dönteni.
Mindent elõre ki kell találni,
hol és milyenek legyenek a
bútorok. Mindennek legyen
helye, de még se legyen túl
zsúfolt. A gépeket kiválasz-
tani egy rémálom, nehéz
eldönteni a sok funkció-
ból mire van szükségük és
mire nem.

Amin viszont leginkább
aggódott, hogyan lehetne
a feleségét bosszantó meg-
oldásokon változtatni, mert
ha nem sikerül, akkor
megint évekig hallgathat
miatta.

József csak semmi pá-
nik! – mondta felesége – a
fogadat se magad húzod ki.
Itt az ideje, hogy szakem-
berhez forduljunk. Itt van
az mxm lakberendezés, rég-
óta csinálják, értenek hozzá.
Látványtervet készítenek,
így elõre látjuk milyen lesz.
Ha tetszik, le is gyártják.

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Csak semmi pánik…

A
augusztus17-én, szom-

baton az ifjúsági klubbal kö-
zösen, és

vállalkozók segítségével
rendezte meg az idei

, „Ismét egy hosszú éj-
szaka vár ránk...” címmel. A
túrázó csapatok estefelé indul-
tak útnak, és

útmutatásai alapján. Egy üveg
ásványvizet is kaptak, ami az
egyik állomáson teljesítendõ
feladathoz volt szükséges, bár
ezt a versenyzõk nem tudták
elõre.

Az 1. állomáson
és a község

történetérõl szóló kérdéseket
tett fel és diót is kellett törni. A
2. állomásig hosszú út vezetett.
A Vigasztói-tetõn
és azt a
feladatot adta, hogy mogyoró-
vesszõvel találjanak el öt kü-
lönbözõ méretû lufit, de itt is
volt elméleti kérdés. A 3. és 4.
állomás már az ozmánbüki

hagyárosböröndi önkor-
mányzat

Simon István Farkas
Ernõ

bagoly-
túrát

Simon Katalin
Simonné Vincze Zsuzsanna

Tompa Ág-
nes Nárai Tünde

Bödör Imre
Brunflicker László

„Ismét egy hosszú éjszaka várt ránk...”

pincéknél volt. Ezúton mon-
dunk köszönetet
és tulajdono-
soknak, hogy szerepet vállaltak
a túrázóknak nyújtott segítség-
ben. és

egy tálka borral hátu-
kon talicskáztatták meg a ver-
senyzõket, és

pedig a
borászat világába nyújtott be-
tekintést. Az induláskor kapott
vizet hébérrel kellett felszívni
és mérõedénybe átereszteni.

Paksa Tibor
Molnár Mihály

Simon Lajos Horváth
András

Nárai Erzsébet
Molnár Imréné Jutka

Az 5. állomás a Gondhegyi-te-
tõ, itt és

volt az állomásvezetõ. A
sáncban zsákbaugrálást kellett
bemutatni, majd felsorolni a
Hagyárosbörönddel szomszé-
dos falvak nevét. A 6. állomá-
son, a Vigasztaló-völgyben Si-
mon István, és

arra utasította a
játékosokat, hogy egy fán kiala-
kított madárfészekbõl hozzák
le a tojásokat. A cél – a koráb-
biakhoz hasonlóan – most is a
kultúrháznál volt, ahol 8 meg-
adott szóval kellett kitalálni
egy történetet, a szavakat még
a túra elején megkapták a csa-
patok. A szakácsok kolbásszal
és paprikáskrumplival várták
az érkezõket, akik több mint
három órás utat tettek meg. (A
legutolsó alakulat éjjel 3-kor
futott be!) Mindenki kapott
egy emléklapot, valamint csa-
patonként egy pezsgõt aján-
dékba. Az eredményhirdetés-
kor kiderült, hogy kicsik a
pontkülönbségek: az elsõ he-
lyezett 118, a két második he-
lyezett 117 pontot ért el!

Egyöntetû volt a vélemény:
a bagolytúra minden bizony-
nyal jövõre is megrendezésre
kerül majd.

Deák Szilárd Horváth
Imre

Simon Ervin Si-
mon Tivadar

Ács László

Nagy sikert aratott a bagolytúra.

A Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesülete

Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy a

következõ
összejövetel idõpontja és

helyszíne:

Belsõ Jánosné Marica
csoportvezetõ

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

2013. szeptember 27.
14 óra

Borostyán-tó
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Sokat olvashatunk és hallhatunk arról a médiában, meny-
nyire fontos, hogy az európai unió polgáraivá váljunk, megis-
merjük más országok tradícióit, szokásait, ugyanakkor meg-
õrizzük hagyományainkat, kultúránkat. Ezt a célt szolgálja az a
program, amelyben a diákjai immár
negyedik éve vehetnek részt. 2013 augusztus 5-12-ig Zalalövõ
látta vendégül az olaszországi az ausztriai

, és az erdélyi települések gyermekeit. Sokan
már régi ismerõsként üdvözölhették egymást, hiszen az elmúlt
évben az olaszok látták vendégül a fiatalokat, idén pedig a
magyar családok gondoskodtak fogadott gyermekeikrõl. Ter-
mészetesen voltak olyan résztvevõk is, akik elõször vettek részt
a találkozón, így a hétfõ délelõtt ismerkedéssel telt, majd
délután a résztvevõk összemérhették tudásukat egy tekever-
seny keretében a , eközben
és jóvoltából lovaskocsikon ismerkedhettek Zalalövõ
utcáival, majd az estét táncház zárta a .
Kedden elõadásában hasznos információkhoz jut-
hattunk a Borostyán - tó élõvilágáról, ezután a gyerekek
mûhelymunka keretében lerajzolták, hogy milyennek képzelik
a tavat húsz év múlva. A forróságban mindenkinek jól esett a
strandolás, vizibiciklizés, kajakozás.

A következõ napon a történelemé volt a fõszerep. A résztve-
võ települések történetében kivétel nélkül megjelenik a római
múlt, ezért kirándulásra indultunk , ahol meg-
tekintettük a , a bemuta-
tóraktárát és a . Innen továbbindultunk

, ahol érdekes történetekkel mutatta be a

Zalalövõi Általános Iskola

Farra D'Isonzo,
Oberaich Kibéd

Romantik Kávézóban Szabó László
családja

Salla Néptáncegyüttessel
Radics Péter

Szombathelyre
Történelmi Témaparkot Savaria Légió

Romkertet Felsõcsa-
tárra Goják Sándor

diákoknak . Végezetül ellátogattunk a
, s bár fáradtan, de annál több szép emlékkel

tértünk haza. Csütörtök délelõtt a természeti értékek megõr-
zésének fontosságára irányult a figyelmünk. Végigsétáltunk az

Sárga Liliom tanösvényén, megcsodáltuk
a és a

. A hosszú túra mindenkinek meghozta az étvágyát, így
jóízûen fogyasztottuk el a finom langallót, amellyel a

látott vendégül ben-
nünket. Az egyesület tagjai gondoskodtak a délutáni programról
is, a gyerekek agyagozhattak, kipróbálhatták íjász tudásuk, mé-
zeskalácsot díszíthettek, bõrbõl karkötõket és mobiltartókat ké-
szíthettek, amelyeket emlékként haza is vihettek. A napot

vezetésével színjátszó foglalkozás zárta,
ahol a fiatalok megmutathatták kreativitásuk, színészi tehetségük.

A pénteki nap közös reggelivel kezdõdött a helyi nyugdí-
jasok részvételével, majd szabadtéri sportprogram következett
a és az iskola testnevelõ tanárainak
szervezésében.

Ebéd után mûhelymunka és vetélkedõ vette kezdetét, mely-
nek témája az aktív európai állampolgárság és a Maastricht-i
szerzõdés voltak.

A programokon a testvértelepülési felnõtt delegációk is
részt vettek. Szombaton a majorett elõadás után sétára indul-
tunk a Borosán-völgybe. Miközben a gyerekek túráztak, a fel-
nõttek régészeti és oktatásügyi konferenciákon vettek részt. Va-
sárnap délelõtt bemutatkoztak a helyi civil szervezetek,
reméljük, hogy ez egy jó alkalom volt arra, hogy a jövõben szo-
rosabb együttmûködést tudjanak kialakítani a testvértelepülé-
seken mûködõ szervezetekkel. Vendégeink részt vettek a

programjain, a hét zárásaként az iskola táborában
közös búcsú vacsorára került sor.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a szerve-
zetek, egyesületek, magánszemélyek, szervezõk önzetlen mun-
káját, akiknek segítsége nélkül ez a találkozó nem jöhetett vol-
na létre. Külön köszönjük a vendéglátó családoknak, hogy
otthonaikba, családjukba fogadták a külföldi gyerekeket és
lettek egy hétre fogadott szüleik.

Bízunk benne, hogy a résztvevõk sok szép emlékkel tértek
haza, reméljük, hogy jövõre ismét találkozunk.

a Zalalövõi Általános Iskola pedagógusa
szervezõ

Vasfüggöny Múzeumát
jáki templomba

Õrségi Nemzeti Park
veleméri templomot magyarszombatfai vadászkiál-

lítást
Kerecsen

Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület

Bischof-
né Heisinger Katalin

Zalalövõi Testedzõ Kör

Zala
Menti Napok

Herman Eszter

Testvértelepülések találkozója Zalalövõn

Az Európai Unió Európa a
polgárokért programjának

támogatásával

A találkozó résztvevõi a szombathelyi Történelmi Témapark-
ban.

Államalapító királyunk ün-
nepének elõestéjén nagysze-
rû feltételek között rendez-
hette meg a

a XII.
Szent István Emléktúrát és éj-
szakai virrasztást

.
A falu és a hegy kivételes

szakrális környezetet biztosí-
tott a zarándokok számára. A
túrabejáráskor 10 keresztet és
szobrot kerestünk fel, leg-
többje az 1800-as évek végén
és az 1900-as évek elején
épült. Ebbõl 6-ot jelöltünk ki
állomáshelynek. A szõlõhe-
gyen egyedülálló természeti
érték Nagykutas tanufája, a
700 éves szelídgesztenyefa,
amit szintén útba ejtettünk.

zalaszentgyörgyi
Örömzene Alapítvány

Nagyku-
tason

Szent István emléktúra
A nagykutasi emberek segí-

tõkészségbõl is jelesre vizsgáz-
tak. polgár-
mester és alpol-
gármester az útvonal megterve-
zésében, a szervezési felada-
tokban nyújtott pótolhatatlan
segítséget. Hálásak vagyunk

finom lángosaiért,
aki már nem elõször segítette ala-
pítványunkat fõzõtudományával.

A Szent István Túra igazi
nyitányaként meghitt kenyér-
szentelési ünnepségen vehet-
tünk részt a

jóvoltából. Az igénye-
sen megszerkesztett mûsor-
ban az új kenyérre emlékezve
felelgettek egymásnak dalok
és versek. Ehhez kapcsolódott
a Szent István litánia

Horváth Sándor
Szalai Tibor

Ta-
kács Zoltán

nagykutasi nép-
dalkör

Farkas

László

Horváth Mária

Standi Gyuláné

plébános úr vezetésé-
vel. Majd felcsendült a Szent
István himnusz az Örömzene
Kórus elõadásában, s termé-
szetesen a szentelt kenyérbõl
is kóstolhatott, aki akart.

A túrát lezáró éjszakai vir-
rasztásra zsúfolásig megtelt a
nagykutasi kultúrház. Fel-
emelõ érzés volt ennyi ember
közös szívdobbanásának, kö-
zös imádságának részesévé
válni: „Istenért, hazáért, ma-
gyarságért!” ,
az Örömzene Alapítvány el-
nökasszonya valamennyi részt-
vevõnek emléklapot, a he-
lyezett csapatoknak oklevelet
és szerény ajándékot adott át.

kórusvezetõ Úton az elsõ csapat.
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A

ismét megszervezi
már hagyományosnak tekint-
hetõ õszi adománygyûjtõ ak-
cióját a vezette

ott-
honaiban élõ gyermekek javá-
ra. Az egyesület a korábbi évek-
hez hasonlóan a dévai Ma-
gyarok Nagyasszonya Gyer-
mekvédelmi Központ, vala-
mint a torockói Kis Szent Te-
réz Gyermekvédelmi Központ
számára gyûjt.

, az alapítvány
munkatársa így fogalmaz:
„Akik Dévának gyûjtenek, azok
az erdélyi gyerekeknek gyûjte-

zalalövõi Kerecsen Ha-
gyományõrzõ és Kulturális
Egyesület

Böjte Csaba
Szent Ferenc Alapítvány

Varga Csaba

Segíts, hogy segíthessünk!
nek, hiszen Déva egy anya-
központ, innen jutnak el az
adományok az alapítvány többi
gyermek - és napköziottho-
nába.”.

Az egyesület tisztelettel kér
minden kedves adományozót,
hogy lehetõségeikhez képest
segítsék az akciót tisztítósze-
rekkel, valamint tisztálkodási
szerekkel. Az adományokat a
plakáttal ellátott helyeken le-
het elhelyezni 2012. szeptem-
ber 2-tól, október 18-ig. A gyûj-
tés végeztével az egyesület ma-
ga szállítja ki az adományokat
Erdélybe, így biztos, hogy oda
kerülnek az adományok, ahol
szükség van rájuk.

A
2013. augusztus 2-4.

közt tartotta nyári szakmai
táborát . A 2010-es
káptalanfüredi (Veszprém me-
gye) és a 2011-es gersekaráti
(Vas megye) nyári szakmai tá-
bor után ebben az évben Zala
megye észak-keleti csücské-
ben, Zalabérben, a helyi plé-
bánia nemrég felújított és ki-
bõvített épületében szervez-
tük meg a már szokásosnak
mondható nyári szakmai tá-
bort a
számára.

Táborunk elsõdleges célja
az volt, hogy a közösen eltöl-
tött néhány napon újabb kó-
rusmûvekkel, egyházi és más
énekekkel tudjuk bõvíteni a
Gyertyafény Kórus amúgy sem
szûkös repertoárját. Ennek
megfelelõen,

karvezetõnk és
hangképzés ok-

tató irányításával sikerült meg-
tanulni egy komplett misét,
továbbá néhány magyar nyel-
vû, többszólamú kórusmûvet,
közte népdalfeldolgozásokat.

A hétvége egyébként is a
népzene, népdal jegyében telt,
hiszen a táborhelyünkön ven-
dégünk volt

népzenész, népzeneku-
tató és egy tanítványa. Elõadást
tartottak a magyar népdal-
gyûjtés, népzenekutatás törté-
netérõl és eredményeirõl, azon
belül is elsõsorban a (törté-
nelmi) Zala megye területén
folytatott és folytatandó kuta-
tásokról. Megtudtuk, hogy az
elõdök,

és
– kutatásainak eredmé-

nyeként a zalai (muraközi, he-

Gyertyafény Kórus Ala-
pítvány

Zalabérben

Gyertyafény Kórus

Verõ Andrásné
Melinda Hor-
váth Zsófia

ifj. Horváth Ká-
roly

Pálóczi Horváth Ádám,
Vajda József id. Horváth
Károly

A Gyertyafény Kórus tábora

tési, göcseji, stb.) népdalkincs
jól feltárt, ugyanakkor vannak
még kutatható területek, fal-
vak, amelyekben a gyûjtés el-
végzése a jelekor kutatóira vár.
Horváth Károly elmondta,
hogy egy a zalai népdalkutatás
eddigi eredményeit összegyûj-
tõ és bemutató tudásközpont
létrehozásán dolgozik, ahol
könyvek és dokumentumok
mellett hangzóanyagok formá-
jában is megismerhetõ lesz a
zalai népzenekincs a népzene
kutatói számára. Elõadásuk köz-
ben hegedûn, brácsán, illetve
furulyán kísért népdalokat ad-
tak elõ, és ezeket meg is ta-
nították a jelenlévõknek. Az

katolikus hetilap cik-
kében számolt be a népzenei
elõadásról és a Gyertyafény
Kórus nyári táboráról.

A táborban tanultakat a
Gyertyafény Kórus elsõ ízben
a 2013. augusztus 4-i vasárnapi
szentmisén mutatta be Zala-
bérben, de soron következõ,
õszi és téli fellépéseinken a

és
közönség is hallhatja majd
ezeket. Köszönetet mondunk

plébános atyának
és a zalabéri híveknek a sze-
retetteljes fogadtatásért, szíves
vendéglátásért.

Új
ember

za-
laszentgyörgyi környékbeli

Kiss János

Cs.Z.

Zalabérben táborozott a kórus.

A zalalövõi Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület
ismét t szervez a

Kérünk minden kedves adományozót,
hogy lehetõségeikhez képest segítsenek:

-
(mosogatószer, fertõtlenítõ,
mosópor, öblítõ stb.)
-
(tusfürdõ, sampon, szappan,
fogkrém stb.)

adománygyûjtési akció

tisztítószerekkel

tisztálkodási szerekkel

A gyûjtés idõtartama:
2013. szeptember 2 - október 18.

Adományát leadhatja:
a plakáttal ellátott helyeken.

Köszönettel:

BÖJTE CSABA által vezetetett
SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY

OTTHONAIBAN ÉLÕ GYERMEKEK JAVÁRA.

Kerecsen Hagyományõrzõ

és Kulturális Egyesület, Zalalövõ

További információ: +36/ 30 9010 650
kerecsenzalalovo@freemail.hu

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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2012 márciusában alakult
újjá a

Vezetõ-
nek válasz-
totta az egyesület tagsága,
mely jelenleg 28 fõ. Lapunkat
Kovács Krisztián és

tájékoztatta a reaktivált
egyesület mûködésérõl.

Elõször a civil rendezvé-
nyeken jelentek meg, majd egy
pályázat segítségével újra for-
galomba helyezték az egye-
sület tûzoltó autóját. Az egye-
sület egységes formában tud

Zalalövõi Városi Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület.

Kovács Krisztiánt

Kulcsár Jó-
zsef

Megújuló tûzoltó egyesület Zalalövõn

már megjelenni, igyekeznek
beszerezni formaruhát, mely-
lyel találkozhatott a lakosság az
idei majálison és a gyermek-
napon.

Az egyesület együttmûkö-
dési megállapodást kötött a

, mellyel se-
gítik Zalalövõ területén a hi-
vatásos tûzoltók munkáját. A
segítség adatszolgáltatásban, a
tûzcsapok bevizsgálásában, gps
koordinátáiknak meghatározá-
sában nyilvánul meg.

Körmendi Hivatásos Tûzoltó
Parancsnoksággal

Az együttmûködés máso-
dik szintjénél tart az egyesület,
mivel saját gépjármûvel és
egyéb tárgyi és személyi felté-
telekkel rendelkeznek, ami eh-
hez szükséges.

Az egyesület vállalta, hogy a
tagság elvégez egy 40 órás tan-
folyamot, melyet követõen be-
kapcsolódhat a tûzoltási és
kárelhárítási feladatokba is.

A tûzoltószertárt a város
önkormányzata az egyesület
használatába adta, melynek
rendbetételében és rendben
tartásában az egyesület tagjai
aktívan közremûködnek. Az
egyesület közeli tervei közt
szerepel elsõ lépésben az iro-
dahelyiség teljes felújítása.

A tavalyi évben kiadásaikat
a tagdíjból fedezték, az idei
költségvetésüket viszont jelen-
tõsen javította a

kétszer
250.000 Ft-os pályázati támo-
gatása, a

400.000 Ft-os támogatá-
sa. Ezen kívül a helyi önkor-
mányzat nyújtott 100.000 Ft

Nemzeti
Együttmûködési Alap

Magyar Tûzoltó Szö-
vetség

támogatást. Az elsõ pályázati
összegbõl lett forgalomba he-
lyezve a tûzoltóautó, egységes
pólókat és láthatósági mellé-
nyeket vásároltak, továbbá üzem-
anyagot. A második NEA-s pá-
lyázati támogatásból a mûkö-
déshez szükséges alapvetõ tár-
gyi feltételeket kívánják meg-
teremteni. A tûzoltószövetség
támogatását technikai eszközök
beszerzésre tudják fordítani.

Az egyesület idén részt vett
a majálison, a gyermeknapon,
a Szent-Iván éji programokon.
Segítették a többi civil szerve-
zet tevékenységét.

Idén nyáron részt vettek az
ivánci tûzoltó napon és tûzoltó
versenyen, megismerkedtek a
környékbeli tûzoltó egyesü-
letekkel.

A tagok havi rendszeres-
séggel tartanak technikai na-
pot, ahol az elméleti és a gya-
korlati ismereteiket fejlesztik.
Az egyesület nyitott, várja ér-
deklõdõ személyek csatlakozá-
sát, akik aktív tagjai lennének
a helyi tûzoltó csapatnak.

A vezetõség ezúton is meg-
köszöni az egyesület tevékeny-
ségét segítõ személyek köz-
remûködését.

Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az idõközi
polgármester választással kapcsolatos névjegyzéket 2013.
szeptember 4-tõl 2013. szeptember 9-ig közszemlére teszem.
A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvé-
tel miatt ezen idõ alatt kifogást lehet benyújtani a Helyi
Választási Irodához.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy polgár-
mester jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak
legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Így a

Felhívom a figyelmet, hogy
lehet a Helyi Választási Bizott-

ságnál (cím: Zalalövõ, Szabadság tér 1. I. em. 8. ajtó).

jegyzõ
HVI Vezetõ

névjegyzékben lévõ
választópolgárok száma alapján minimum 75 ajánlás
szükséges a polgármester jelöléshez.

jelöltet ajánlani 2013. szep-
tember 20-án 16,00 óráig

Gáspárné Tóth Zsuzsanna

H I R D E T M É N Y !

2012-ben alakult újjá az egyesület.

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

Családi Napközink felvételt hirdet bölcsõdés
korú gyermekek részére 10 hónapos kortól!

A gyermekfelügyeleti díj alóli mentesülésre
kérelem adható be!

Elérhetõség, további információ:
Napfény Családi Napközi,

8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.
Telefon: 30/387-38-54
napfeny@zalalovo.hu

Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház

Asus P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW,

420 W Ház, HD6670 1 GB DDR5 VGA

64.900 Ft

115.990 Ft

Pl.: ASUS X501A-XX234D 15,6"/Intel Pentium B980
2,4GHz/2GB/320GB/fehér notebook

DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-2227M 1,9GHz/ 4GB/
500GB/Radeon HD 7670M 1G notebook

DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Pentium 2117U 1,8GHz/
4GB/500GB notebook

Acer Iconia B1-A71-83170500NK 7" Wi-Fi 8GB tablet

89.890 Ft

99.990 Ft

129.990 Ft
34.990 Ft
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Immár sokadik alkalommal
tisztelte meg a

a , akik
minden évben nagy szeretettel
fogadják õket.

, a klub össze-
tartója, aki maga is csödei, szer-

Zalalövõi Nyug-
díjas Klub csödeieket

Gréczi Dezsõné

vezte a kirándulást. A falu aktív
lakói készültek a fogadásukra.

polgár-
mester asszony köszöntése
után harmonikaszóval és a

mûsorával
szórakoztatták a vendégeket.

Reszneki Gyuláné

Csödei Pörgõs Ötös

Csödén a zalalövõi nyugdíjasok

Gyakori vendégek Csödén a zalalövõi nyugdíjasok.

Egy év kihagyás után újra
indult a megyei III. osztály Kö-
zép-csoportjában

focicsapata.
– Az elmúlt évi bajnokság-

ra is nevezett az egyesület, a
felkészülési mérkõzéseken olyan
sérüléshullám érte a csapatot,
hogy négy meghatározó játé-
kos kiesésével kellett számol-
nunk. Hiányukat próbáltuk
más csapatokból átigazolással
pótolni. Sajnos a játékoskere-
sés közben lejárt az átigazolási
idõszak. A csonka kerettel
nem lett volna értelme az in-
dulásnak, és a megmaradt játé-
kosokat sem szerettük volna
olyan helyzetbe hozni, hogy
hétrõl hétre 8-9 fõvel álljanak
ki a mérkõzésekre. Nem lett
volna igazságos velük szem-
ben. Ezért közösen úgy dön-
töttünk, hogy a csapatot egy
évre visszaléptetjük a bajnok-
ságból. Megegyeztünk abban
is, hogy aki edzésben szeretne
maradni, és nem akar egy évre
sem elszakadni a focitól, erre
az idõre eligazol más együttes-
be. Ígéretet tettek, hogy ha új-
ra indul a csapat, akkor vissza-
térnek - mondta
polgármester.

A visszalépésnek nem csak
a játékoshiány volt az oka, ha-

Zalaboldog-
fa

Luter Péter

nem a feltételek is nagyon
mostohák voltak. Öltözõ és
alapvetõ követelmények (tisz-
tálkodás, mosdó, wc) nélkül
nem várhatták a vendég és a
helyi focistáktól sem, hogy vál-
lalják a mérkõzéseket.

– 2004-ben, amikor 25 év
után újraalakult a Zalaboldog-
fai Sportegyesület, teljesen az
alapokról kellett indulnunk –
folytatta a polgármester. – Még
pályánk sem volt. Olcsón meg-
vásároltuk a használaton kívüli
magánterületeket, ahol hatal-
mas gépi és kézi munkával ala-
kítottunk ki foci, kosár, mo-
tokrossz pályát. Mára már egy
gyönyörû szabadidõközponttá
nõtte ki magát, ahol falunapo-
kat, motorversenyeket és sza-
badidõs eseményeket rende-
zünk. Legnagyobb vágyunk,
hogy ezeknek a rendezvények-
nek legyen egy kiszolgáló épü-
lete is, ahol nem csak a labda-
rúgók öltözését lehetne meg-
oldani, hanem több funkciót is
ellátna. Rendezvényeknek, kö-
zösségeknek, csoportoknak tud-
na helyet biztosítani. Szeret-
nénk, ha a helyi fiatalok és idõ-
sek egyaránt megtalálnák sze-
retett falujukban is azokat a le-
hetõségeket, amik már sok te-
lepülésen régóta megvannak.

2006 óta folyamatosan pályá-
zunk az épületre. Az elsõ pá-
lyázatnál olyan biztatást kap-
tunk, hogy nagy lelkesen lerak-
tuk az épület alapjait, remény-
kedve a szerencsés folytatás-
ban. Csalódnunk kellett, mert
az ígéret ellenére nem kap-
tunk támogatást. Nem adtuk
föl, hanem folytattuk társadal-
mi munkával, összefogással, és
saját erõbõl már az idén tetõ
alá került az épület. Ezzel min-
den energiánkforrásunk elfo-
gyott, támogatás nélkül nem
tudjuk folytatni az építkezést.
Zalaboldogfa az önhikis tele-
pülések közé tartozik. Egyet-
len reményünk egy új beadott
pályázat, ami multifunkcioná-
lis épület kialakítására volt
kiírva. Sikeres pályázat esetén
még az idén a vizes blokkokat
is ki tudnánk alakítani, így már
kulturált környezetben és alap-
vetõ tisztálkodási feltételek
mellett sportolhatnak, illetve
használhatják más egyesületek,
közösségek az épületet. Nem
utolsó szempont, hogy ezzel az
épülettel is gyarapodik a falu
értéke és vagyona, az utánunk

jövõ generációnak ezzel már
nem kell foglalkoznia.

Luter Péter befejezésül el-
mondta:

– Hogy a bajnokságban va-
ló részvétel mellett döntöt-
tünk, annak több oka is van.
Az épület már olyan készült-
ségi állapotban van, hogy fe-
dett helyen tudnak öltözni és
tisztálkodni a sportolók. A má-
sik érv, hogy az eligazolt játé-
kosok visszatértek a csapat-
hoz, a harmadik pedig az,
hogy a helyi fiatalokkal tudtuk
tovább bõvíteni a már eddig is
kilencven százalékban a falu-
hoz kötõdõ keretet. Kevés kis-
település mondhatja el magá-
ról, hogy csak falubeliek alkot-
ják a csapatot. Nagyon biztató
a jövõt illetõen, hogy egyre
több fiatal áll be a sorba, s sze-
retne focizni faluja csapatá-
ban. Ilyen értékekkel rendelkezõ
településen még egyszer nem
engedhetõ meg, hogy vissza-
lépjünk a bajnokságtól. Célunk
továbbra is a fiatalok helyben
tartása, az egyesületek mûköd-
tetése, vagyis a jó közösségi
élet megtartása településünkön.

Újra a bajnoki pontokért

Helyi játékosokra támaszkodnak elsõsorban.
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Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

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

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

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

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ 1 500 Ft:

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

(3-14 éves korig)

Megrendelés felvétele, tájékoztatás

az alábbi címen, vagy telefonszámon:

CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06 20/951-0824

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT


