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„Az irányítás módszerén változtatni kell!”
Beszélgetés Zalalövõ új polgármesterével
a lakosság már nagyon keveset
beszél. Vannak benyújtott pályázataink, amik megfelelõ alapot nyújthatnak nem csak a
hátralévõ egy évre, hanem a
következõ ciklusra is.
– Korábban többször is pályázott a polgármesteri poszt-

ra, eredménytelenül. Most sikerült. Mi lehet az oka ennek?
– Belátták az emberek,
hogy valami fejlõdés elindult
az intézményünkben, hiszen
az elmúlt idõszakban nyilvánosságot kapott valamennyi
(Folytatás a 2. oldalon)

Szüreti forgatag Salomváron
Az elsõ lépés az lenne, ha Zalalövõ visszakapná körzetközponti szerepét.
A Vertetics László lemon– Mivel magyarázható,
dása miatt kiírt idõközi pol- hogy öten is indultak a vágármester-választást Pintér An- lasztáson?
tal, a Salla Mûvelõdési Köz– Ez meglehetõsen nehéz
pont igazgatója nyerte Herczeg kérdés… Talán azért is, mert
Imre, Gyarmati Antal, Gödör- sokan érzik a változtatás szükházi Norbert és Balaskó Ár- ségességét. Gyakorlatilag a
pád elõtt. Az új zalalövõi semmirõl lehet indulni. Noha
polgármesterrel beszélgettünk. voltak fejlesztések, de ezekrõl

Sült gesztenye és házi pogácsa illata lengte be Salomvár
fõutcáját október utolsó szombatjának délutánján. A helyi

asszonyok már a reggeli óráktól serénykedtek a kultúrházban, ahol több tucat tepsi
(Folytatás a 2. oldalon)

ByAlex is fellépett Salomváron – megtestesítõje ezúttal Árvay
Sándor polgármester volt.

Õrségi Kályha!
Cserépkályhák,kandallók,kemencék
tervezése, építése, kivitelezés teljes körû garanciával!

Tel:06-30/650-46-48
email: orsegikalyha@freemail.hu • www.orsegikalyha.hu

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824
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„Az irányítás módszerén változtatni kell!”
Beszélgetés Zalalövõ új polgármesterével
(Folytatás az 1. oldalról)
pályázatunk. Emellett van egy
csoport Zalalövõn, amely mindenképpen változást akart, s
ennek tagjai mellém álltak.
– Mi az, amiben eltérõ lehet Zalalövõ fejlõdési stratégiája, mint a többi zalai kisvárosé?
– Az elsõ lépés az lenne, ha
a város visszakapná körzetközponti szerepét. Ez nagyon nehéz, hiszen közvetlen közelünkben van a megyehatár. Ezt
nehéz átlépni, bár van erre
példa, hiszen létrehoztunk korábban egy társulást, amelyben
több a Vas megyei település,
mint a zalai. Zalalövõ reális kiugrási területe a turisztika lehet az Õrség kapujában. Emellett természetesen fejleszteni
kell a vállalkozásokat is.

Pintér Antal
– A turizmust említette
elsõként. Ez egyébként összecseng a megye és a régió fejlesztési tervével.

– A megyei elképzelésekben fontos szerepe van a termálprogramnak. Nos, nálunk
is létezik egy ilyen elképzelés,
a Salla Fürdõ, ami inkább csak
álom. Szerintem – hasonlóan
több településhez – szerényebb
mértékben kellene gondolkodni és lépésrõl lépésre felépíteni a termálfürdõt.
– Képviselõ-testületi tag is
volt eddig, vagyis nem újdonság az önkormányzati munka. Mi most a legfontosabb
teendõ?
– Az irányítás módszerén
feltétlenül változtatni kell! Elképzelésem szerint minden
képviselõnek lenne egy körzete, s az emberek hozzájuk
fordulnának gondjaikkal, problémáikkal, javaslataikkal. Ezek
összegyûjtése után egy opera-

tív ülésen történne a kidolgozásuk, majd ezután kerülnének a testületi ülésre, felgyorsítva, hatékonyabbá téve így a
munkát.
– Ez meglep! Eddig nem
így történt?
– Csak bizottsági felosztás
létezett, területi nem. Ezért tervezzük a bevezetését.
(e)
Az október 30-án tartott
önkormányzati ülésen átvette megbízólevelét és letette
az esküt Pintér Antal. A
képviselõ-testület új tagja
lett Merth Gábor, aki ugyancsak esküt tett. Pintér Antal
az eddig alpolgármestert,
Herczegh Imrét kérte fel a
tisztség további ellátására,
aki ezt elfogadta.

Szüreti forgatag Salomváron

Fellépés jó hangulatban: igazi szüreti hangulat jellemezte az
egész programot.
(Folytatás az 1. oldalról)
pogácsát sütöttek a szüreti mulatságra érkezõ vendégeknek
és fellépõknek egyaránt.
Salamon Zoltánné, a helyi
polgárõrség elnöke, egyben a
szüreti vigasság fõ szervezõje
lapunknak elmondta: az idén
elsõ alkalommal döntöttek
úgy, hogy nem a hagyományos

felvonulással tisztelegnek az új
bor elõtt, hanem egy szabadtéri kulturális és gasztronómiai programmal próbálnak
minél több helyit és környékbelit bevonni a közös szórakozásba.
A rendezvény kezdeteként
a kisbíró a 800 éves település
rövid történetét dobolta ki az

ARANYKÉZ!!!
FARKAS JÓZSEF

autószerelõ mester
Zalacséb, Kossuth út 32. (templom mellett)
Mobil: 06-30-275 9231 • Tel.: 06-92-371-201

egybegyûlteknek és ezt követõen kezdetét vette a helyi, valamint a környezõ falvakból érkezõ fellépõk mûsora. A csonkahegyháti lányokat a bagodi
énekkar elõadása követte,
mely produkciókat a közönség
vastapssal jutalmazta. Fantasztikus hangulatot varázsoltak a
salomvári rendezvényre a vendégként érkezett csödei pörgõs ötös formáció tagjai csakúgy, mint a Salla Néptáncegyüttes és a helyiek zenés
mûsora. Meglepetésként „sztárvendége” is volt az idei szüreti
vigalomnak, az Eurovíziós dalfesztiválra is kijutott ByAlex
személyében, akit ezúttal Árvay Sándor polgármester személyesített meg a résztvevõk
nagy örömére.
A kulturális programokon
lelkesen táncoló és tapsoló
vendégsereg éhségét Barabás
Csaba szakács rozmaringos
birkasültje, valamint Vaspöri
Péter vadpörköltje enyhítette

nagy sikerrel. Mindkét fenséges fogás körete a sokak által
kedvelt zalai dödölle volt. A
húsos ételek kísérõjeként –
szüret lévén – a helyi borokkal
oltották szomjukat a résztvevõ
felnõttek. Kónya József családi
birtokukon a térségre jellemzõ
fajtákat – pl. otello és noha –
kóstoltatta a mulatozókkal. A
gyerekek leginkább a különféle házi pogácsának és a sült
gesztenyének örültek igazán.
Árvay Sándor polgármester
ByAlex szerepébõl kivetkõzve
lapunkat arról tájékoztatta, hogy
az idei szüreti vigasság egy
olyan programsorozat részeként került megrendezésre,
melynek célja a helyi értékek
és hagyományok minél szélesebb körben történõ megismertetése és népszerûsítése.
A salomvári szüreti mulatságon fáradhatatlan közönség
Nagy Csaba zenéjére ropta a
táncot, egészen hajnalig.
Zsuppán Beáta

Ki mit tud? a 60 éves Zalai TIT-ben
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület novemberben ismét megrendezi Zalaegerszegen a munkavédelmi Ki mit tud?-ot.
A vetélkedõn a munkahelyi
csapatok mellett a középiskolások és a felnõttképzésben
részt vevõk is számot adhatnak

tudásukról, tapasztalataikról. A
rendezvény az OMMF-11-P-0028.
sz. pályázati támogatásából valósul meg, melyre Zala megyébõl
több mint 100 résztvevõ várható.
A helyezettek díjazásban
részesülnek, a résztvevõk és az
érdeklõdõk megkapják a programról készített kiadványt.

2013. október
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Regionális Fejlesztési Stratégia Humorba fojtva
A Zala Megyei Közgyûlés
2013. október 24-én tartott
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját, amelyben a
Parlament elé terjesztett 2014.
évi költségvetés tervezetet alapul véve az elõzõ évivel azonos összegû központi költségvetési támogatással számol.
Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke elmondta: a
Zala Megyei Önkormányzat
kiemelt feladatának tekinti,
hogy alapos elõkészítõ munkát követõen a 2014-2020.
közötti uniós ciklusban a lehetõ legtöbb közösségi forrás
megszerzésére teremtsen lehetõséget a megyében mûködõ szervezetek és vállalkozások számára. A közgyûlés az
ülésen tájékoztatást kapott arról a felkészülést szolgáló, a
Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség koordinálásával, s az érintett megyei önkormányzatok stratégiai partnerségével megvalósuló osztrák - magyar projektrõl, amelynek keretében idén
már elkészült a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Stratégia, november 30-ig pedig kidolgozásra kerülnek a
Közös Osztrák-Magyar Határon Átnyúló Regionális Fejlesztési Stratégiai Irányelvek,
2014. augusztus végére pedig
az ezek alapján beazonosított
együttmûködési területekre kidolgozott stratégiai projektek.
Kiemelte, hogy a már elkészült Regionális Fejlesztési
Stratégia, valamint a most készülõ Irányelvek is tartalmazzák a legfontosabb megyei

fejlesztési célokat, azaz a foglalkoztatás bõvítését és társadalmi kohéziót, amely rugalmas képzési rendszert, a fiatalok elvándorlásának mérséklését, s a szegénység kezelésére vonatkozó integrált
programokat foglal magában;
valamint jól mûködõ, fejlett
gazdaság kialakítását, amely
piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztését, innovációs centrumok létrehozását és a KKV-k aktivitásának
élénkítését takarja; illetve egy
élhetõ Zala megye kialakulását, melyhez szükség van a
közlekedési feltételek javítására, korszerû intézményi struktúra kialakítására, valamint a
környezetbiztonság javítására.
A nemzetgazdaság egyik
alappillérét jelentõ KKV szektor erõsítése kulcsfontosságú
térségünk jövõbeli fejlõdése
és a munkahelyteremtés szempontjából. A következõ sikeres vállalkozói generáció megteremtését, a fiatal vállalkozók segítését, támogatását
tûzte ki célul a közgyûlésen
bemutatkozott szervezet, a
Fiatal Vállalkozók Országos
Szövetsége (FIVOSZ), amely
bemutatta azt az Európában
egyedülálló, az Új Széchenyi
Terv keretében megnyílt két
komponensbõl álló pályázati
lehetõséget, melynek révén
térítésmentes vállalkozói képzéseket követõen, üzleti szaktanácsadás és mentorálás
igénybevételének lehetõségével közel 5 milliárd forintos
keretösszegbõl körülbelül 1500
induló vállalkozás támogatása
várható – tette hozzá Manninger Jenõ.

Rajz: Farkas László

Talány...

– Maga sem érti, Kovácsné, hogy a Bajnai szerint miért
rossz nekünk ez a folyamatos rezsicsökkentés?

Változnak az idõk...

– Nem akarom cikizni, vezérigazgató úr, de alapszervi
párttitkár korában egészen másképp vélekedett a társadalmi
viszonyokról...

A vezér után

– Alighanem be kell szereznünk egy gázrezsót, mert
Gyurcsány szerint az uram hideg és langyos...
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El Camino – az út, amelyen járni kell
– 2009 óta minden õsszel
tartottunk egy ehhez hasonló,
elõadásos rendezvényt. Korábban tudományos felkészültségû elõadóktól hallhattunk Jézus, illetve Szent Pál ókori
szentföldi utazásairól, ez alkalommal elõadónk saját tapasztalatairól, személyes élményeirõl számolt be 2012-es utazása
alapján. Köszönjük Zolinak, hogy

eljött hozzánk. Bízunk benne,
hogy magával ragadó elõadása
és csodálatos élményei többeket is arra indítanak majd
a hallgatóság soraiból, hogy
Isten közelségének élményét
az El Camino végigjárásával
vagy más zarándoklat elvégzésével keressék – mondta el dr.
Császár Zoltán kuratóriumi
elnök.

Útfelújítások kezdõdnek
Németh Zoltán (jobbról a harmadik) a kórus néhány tagjával.
A Gyertyafény Kórus Alapítvány éves rendezvényei között 2009 óta kap helyet egy
vallási, tudományos, közérdeklõdésre számot tartó, aktuális
témában rendezett elõadás.
2013. október 26-án Németh
Zoltán tartott képvetítéssel kísért elõadást 2012 augusztusában tett zarándokútjáról, melynek során gyalogosan, hátizsákkal járta végig az El Camino 915 km hosszú útvonalát –
a francia Pireneusoktól ÉszakSpanyolországon át egészen az
Atlanti-óceánig.
Németh Zoltán nem elõször járt ezen a vidéken: korábban egy buszos kirándulás alkalmával. Ott és akkor, a zarándokok emelkedett hangulata
láttán kapott kedvet hozzá,
hogy egyszer õ maga is gyalogosan teljesítse az útvonalat.
Ez három év elõkészület után,
36 évesen, 2012. augusztus 1tõl szeptember elejéig sikerült
is neki. A magyar El Camino
közösségen keresztül talált magának útitársakat, akikkel együtt
repültek el Ferihegyrõl Barcelonába, majd vonatkoztak onnan Pamplonán keresztül Saint
Jean Pied de Portba, az út kezdetéhez. Innen több mint 30
napon keresztül, napi átlagosan 30-35 km megtételével ért
el mindegyikük – már a saját
tempójában, egyedül haladva –
Santiago de Compostelába, a
Szent Jakab apostol ereklyéjét
õrzõ székesegyházba, ahol az
út véget ér. Mintegy ráadásként, Németh Zoltán tovább
ment az innen további 1 napi

járásra található óceánpartig,
ahol a föld véget ér („Finisterra”). Itt a zarándokok a hagyomány szerint megfürdenek az
óceánban és elégetik ruhájukat, annak jelképeként, hogy
maguk mögött hagyják a régi
embert és az út lelki élményeitõl megújulva, új emberré
válnak.
Szent Jakab holttestét a
legenda szerint hajón hozták
Jeruzsálembõl Santiago de Compostelába. Ismeretes, hogy az
útvonal már a XI. századtól
zarándokútként mûködött, zarándokszállásokból és idegenforgalmi látványosságokból álló infrastruktúrája fokozatosan
épült ki a századok folyamán.
Az El Camino 1993-tól az
UNESCO világörökség része,
lelki megújulásra vágyó, belsõ
békét keresõ keresztény és
nem keresztény emberek kedvelt célja.
Németh Zoltán tanácsa szerint az utat egyedül kell járnunk, hogy éberek lehessünk
mindazokra az apró csodákra,
amiket az út tartogat. Ezek a
legváratlanabb helyeken és
idõkben érkeznek: a természeti jelenségek, a felhõk elrendezõdése, az állatvilág, az épített
környezet vagy éppen a zarándok társak közvetítésével. Fontos, hogy ne vigyünk túl sok
holmit az útra: bejáratott túracipõ, évszaknak megfelelõ
ruházat és egy legfeljebb 8-10
kilogrammos hátizsák az ideális felszerelés; innivalót és ennivalót is mindig tartsunk magunknál.

www.zalatajkiado.hu

A kivitelezõi szerzõdések
aláírása után napokon belül
megindulnak a munkaterület
átadások a nyomvályúk és
felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó programban. A 33 milliárd forintos
keretösszegû beavatkozások
elsõ ütemében minden megyében még idén megjelennek a munkagépek – mondta
el Manninger Jenõ, Zala megyei útügyi biztos.
Az elmúlt évtized az alulfinanszírozás és a kedvezõtlen, szélsõséges idõjárás miatt
a hazai útállapotok súlyos leromlását hozta magával, ezért
most a kormány arra törekszik, hogy a szükséges források elõteremtésével középtávon elvégezze a hálózat rendbetételét.
– A legégetõbb problémák
kezelésére egy nyomvályúk
és felületi egyenetlenségek
megszüntetését célzó országos útfelújítási programot indítottunk, s az ennek keretében elvégzendõ javítások országosan összesen 287 kritikus állapotú szakaszon, több
mint 520 kilométeren javítják majd tartósan az útállapotokat. A teljes hossz mintegy kétötödét teszik ki a fõúti, a fennmaradó háromötödöt pedig a mellékúti szakaszok – mondta Manninger Jenõ.
Az útügyi biztos kiemelte,
hogy több szempontot is
mérlegeltek, amikor kiválasztották a Magyar Közút által
javasolt legrosszabb állapotú
zalai útszakaszok közül azokat, amelyeken most elvégzik
a felújítási munkálatokat, így
például figyelembe vették a
forgalom nagyságát, a korábbi idõszakra vonatkozó helyi
jelzéseket, valamint ügyeltek az
arányos területi eloszlásra is.
Mindezek alapján Zalában
1,8 milliárd forintos keret-

összegbõl az alábbi útszakaszokat újítják fel összesen
közel 19 km hosszban:
Szenterzsébethegy I. bekötõút
Kerkakutas bekötõút
Letenye-Bázakerettye összekötõ út
Mumor-Lentikápolna összekötõ út
Lepsény - Balatonfüred - Keszthely (92+253 kezdõ km
szelvénytõl a 94+340 végszelvényig)
Becsehely-Bak összekötõ út
Bak-Páka összekötõ út
Nagykanizsa-Molnári összekötõ út
Nagykanizsa-Molnári összekötõ út
Lentikápolna - Kerkabarabás
összekötõ út
Karmacs-Jánosháza összekötõ út
Manninger Jenõ elmondta, hogy a felújítások legkésõbb jövõ tavasszal befejezõdnek minden szakaszon,
így azokon is, amelyeken már
csak 2014-ben indulhat meg
a kivitelezés. A tervezett fejlesztések a közlekedésbiztonság és térségi elérhetõség javítását, a fenntarthatóságot
szolgálják az adott helyszínen
leghatékonyabban alkalmazható technológiai megoldással.
A fejlesztési tárca jóváhagyásával összesen több mint
1200 kilométeren végeznek
el idén és a jövõ év elsõ felében az útállapotok tartós javulását eredményezõ beavatkozásokat az országos közúthálózaton – zárta szavait a
zalai útügyi biztos.
Vigh László országgyûlési
képviselõ kiemelte: örül annak, hogy Zalaegerszeg környékén is elindul az útfelújítás, elsõként a Szenterzsébethegy I. bekötõúton, amelynek rossz állapota már régóta problémát jelent az ott
élõknek.
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Mulatság és segítség

mxm lakberendezés rovata

Óvodai bál Zalaszentgyörgyön

Több, mint százan mulattak a zalaszentgyörgyi bálon hajnalig.
Zalaszentgyörgyön 25 évvel ezelõtt kezdte meg mûködését az óvoda. Öt évvel késõbb döntöttek úgy az intézmény vezetõi, dolgozói és a helyi önkormányzat a szülõkkel
közösen, hogy minden évben
megrendezik az óvoda bálját.
2013. október 19-én a sorban a
20., vagyis a jubileumi zenéstáncos összejövetelt tartották
meg a helyi kultúrházban.
Czafitné Horváth Andrea,
a napköziotthonos óvoda vezetõje a kerek „születésnapos”
bál megkezdése elõtt lapunknak elmondta: az évente egyszeri mulatság több szempontból is jó célt szolgál. Az ott
résztvevõ szülõk és óvodai dolgozók mellett rendszeresen
olyanok is elmennek a mulatságra, akik ezzel a hasznos és
vidám idõtöltésen túl támogatják az intézmény mûködését. A
bál korábbi bevételeibõl például foglalkoztató szobát alakítottak ki, ahol logopédiai és
gyógypedagógiai foglalkozáso-

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

kat tartanak, továbbá a legkisebbek számára ez szolgál tornateremként is.
Jelenleg 19 lurkó jár a helyi
óvodába. Az óvoda vezetõje
hozzátette: bár a gyermeklétszám folyamatos csökkenését
– ami társadalmi szinten is
nagy gondokat okoz – õk is érzik, mégis ez az esztendõ, amikor erõsebben jelentkezik ez a
jelenség a zalaszentgyörgyi intézményben is. Az óvónõ fontosnak tartja, hogy a helyi gyermekek mellett Kávásról, Zalaegerszegrõl és Zalalövõrõl is
vannak ovisaik, akik szívesen
járnak a jól felszerelt és barátságos környezettel bíró intézménybe.
A zalaszentgyörgyi kultúrházban megrendezett 20. ovis
bál nemcsak a jubileum kapcsán volt más, mint az eddigiek, hiszen az idei évben kizárólag az intézmény egykori
óvodásai léptek színpadra egyegy produkcióval. Mûsort
adott a helyi Gyertyafény Kó-

rus, valamint a szintén zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus. Nagy sikert aratott népdalával Kovács Adél és vastapssal jutalmazták a Tornyos Ervin Táncklub növendékeinek
produkcióját is.
Az óvoda vezetése külön
köszönetét fejezte ki Szekér Jánosnak, aki a kezdetektõl fõzi
az estre a finomabbnál finomabb vacsorákat úgy, hogy kizárólag az alapanyagot kell biztosítani számára. Gyulai László szintén lelkes támogatója az
óvodás báloknak, hiszen minden esztendõben a báli belépõk, meghívók, tombolák beszerzését vállalja magára az
egyéb szervezési teendõk mellett, valamint az est teljes levezénylése során a konferanszié
szerep is ráhárul. Buday Mihály festõmûvész szinte a kezdetektõl felajánl egy festményt
erre az estre, amely eladásából
vagy tombolán történõ értékesítésébõl származó összeg
ugyancsak az óvoda fejlesztését szolgálja – mondta Czafitné Horváth Andrea.
A jubileumi bálon több,
mint százan tapsolhattak az
egykoron a zalaszentgyörgyi
óvodába járt tehetségek elõadásainak. A szülõi munkaközösség tagjai külön köszöntötték az egybegyûlteket, majd
beszédjük lezárásaként – teljes
titoktartás mellett – egy hatalmas meglepetés-tortával kedveskedtek a vendégeknek és
fellépõknek egyaránt. A színvonalas produkciók, valamint
a remek vacsora és a kezdetektõl jellemzõ kitûnõ hangulat
megalapozta a hajnalig tartó
bál sikerességét ebben az esztendõben is.
O. Zsuppán Beáta

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

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya...
Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalkozunk, ezért nekem szegezték
a kérdést: miért is van szükség lakberendezõre? Egy pillanatra meglepõdtem a kérdésen, majd eszembe jutott
Józsi, elmosolyodtam és elkezdtem a történetet:
– Van nekem egy barátom, Józsi, aki a testtartásának és a pocakjának köszönhetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a gatya. Pedig mindent megpróbált, járta az üzleteket, az olcsótól a méregdrágáig minden ruhát felpróbált, sikertelenül. Annyira elkeseredett, hogy az élettõl is elment a kedve. Egy szép napon az egyik barátja ajánlott
neki egy jó divattervezõt,
aki azért jó, mert varrni is
tud. Józsi hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egybõl levették a méretet róla, ajánlottak neki fazont, anyagokat, amibõl Józsi könnyen tudott választani. Amint elkészült a ruha,
Józsi rezignált nyugalommal nézett a tükörbe. Biztos
volt benne, hogy ez is úgy
fog állni rajta, mint tehénen
a gatya.
De legnagyobb döbbenetére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Józsinak
megjött az életkedve, és a
nõk is észrevették.
Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert különben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Új könyvtárosa van Zalaszentgyörgynek
liannával, a mozgókönyvtári
kapcsolattartóval, aki minden
hasonló igény kielégítésében
segítségükre siet.
Számos újdonság várja a
könyvtárlátogatókat Zalaszentgyörgyön. Ilyen például az,
hogy internetkapcsolatot létesítettek a könyvtárban, mely
megosztóval elérhetõ az egész épületben – mondta Pál Attiláné.
A létesítmény berendezését barátságosabbá, hívogatóbbá rendezték át, és tervezik
egy olvasósarok kialakítását is.
Programokat is szerveznek hamarosan, hiszen beszélgetões-

Minden mûfaj megtalálható a zalaszentgyörgyi könyvtárban.
Pál Attiláné néhány hónapja új könyvtárosként látja el a
szükséges teendõket Zalaszentgyörgyön, miután Laposa
Andrásné több évtizednyi szolgálat után nyugdíjba vonult.
Gyöngyi óvónõ – ahogy a
gyermekek szólítják – a helyi
óvodában dolgozik 1996. óta,
de zalaszentgyörgyi kötõdése
egészen 1983-ig nyúlik vissza,
ugyanis akkor költöztek a településre. A kezdetekre úgy emlékszik, hogy meglehetõsen
nehéz volt a beilleszkedés, mivel abban az idõben még Zalaegerszeghez kötötte a munkája
és szinte csak az esti óráit töltötte a faluban, ezért az emberi kapcsolatai viszonylag korlátozottak voltak. Ez jelentõsen változott azóta, amióta helyben dolgozik és naponta találkozik a zalaszentgyörgyiekkel
az óvodán kívül is.
Pál Attiláné a könyvekkel
való kapcsolatát úgy jellemzi,
hogy mindig nagyon szeretett

olvasni, csupán – szinte valamennyi iskoláshoz hasonlóan
– az iskolai kötelezõ olvasmányokat nem szerette. Az irodalomhoz és a könyvekhez késõbb annyira kötõdött, hogy
magyar-orosz szakos tanárnak
készült. A sikertelen felvételit
követõen jelenlegi hivatása
mellett kötelezte el magát,
aminek azóta is nagyon örül.
Természetesen az olvasás szeretete megmaradt mindennapjai részeként.
Jókai, Mikszáth, Remarque
sorolja azokat az írókat, akiknek a kötetét bármikor szívesen leemeli a polcról akár egy
fáradtabb nap után is. A szakmájába vágó írások, módszertani és egyéb újdonságokat
feldolgozó könyveket szintén
nagy érdeklõdéssel forgatja és
reményei szerint ezek hamarosan helyet kapnak majd a zalaszentgyörgyi könyvtárban is.
Már jelenleg is nagyon jó kapcsolatot ápolnak Nagyné F. Ju-

tek, teadélutánok szerepelnek
az elképzelések között.
Nemrégiben, október 13án bábszínházi elõadást szerveztek, a Meseerdõ bábszínház
Gesztenyemese címû elõadását nézték meg az Országos
Könyves Napok keretében.
Pál Attiláné legnagyobb vágya
egy olyan könyvtár kialakítása,
amely minden korosztály számára kínál programokat, lehetõségeket. Hozzáteszi azt is, hogy
a község honlapján rendszeresen
tájékoztatják az olvasókat a könyvtár új beszerzéseirõl, könyveirõl, változásairól, programjairól.
Odonics Zsuppán Beáta

Támogatói bál Bagodban
A Bagodi Fekete István
Általános Iskola és a bagodi
Napsugár Óvoda szülõi munkaközössége és pedagógus közössége 2013. november 16án rendezi meg a hagyományos iskola-óvoda támogatói
bálját.
Sok éves hagyomány ez a
bagodi iskola és óvoda életében.
Egy bál megrendezése
nem könnyû feladat. Szeptember elején kezdõdik már
a szervezõ munka: zenekar
keresése, menü összeállítása,
a báli mûsorba meghívott,
fellépõ csoportokkal való
egyeztetések, báli meghívók
szerkesztése és nem utolsó
sorban a lehetséges támogatók felkeresése.
Szerencsére minden évben szép számmal akadnak
olyan vállalkozók és magán
személyek a környezõ településeken, Bagodban valamint
Zalaegerszegen, akik szívügyüknek tekintik a felnövekvõ nemzedék támogatását. Közülük kiemelt támogatóinknak számítanak:
Alu-villszer Kft. Bagod, Bagodi Hûtõház, Bagod Község Önkormányzata, Balássy
László Bagod, Elgé Hungária
Kft. Bagod, Forest Hungary
Kft. Zalaegerszeg, Göcsej ÉPKer Kft. Zalaegerszeg/Bagod,
Gyarmati László Bagod, Happy Hot Pizza Zalaegerszeg,
Horváth Jenõ egyéni vállalkozó Bagod, Kalitta Bt. Bagod,
Kilovolt Bt. Hagyárosbörönd,
Kiss Olivér egyéni vállalkozó

Bagod, KM Frigo-System Kft.
Bagod, Kóbor és társa KKT
Bagod, Medgáztech Bt. Bagod, Megaflóra Kft. Zalaegerszeg, Mezõgép Kft. Bagod,
Miszori Tamás Hagyárosbörönd Fõ út 26., Pénzügyi Tájékoztató Iroda Hagyárosbörönd, Simon János villanyszerelõ és karbantartó Hagyárosbörönd, Széll és társa Kft.
Bagod, Vénusz Panzió és Vendéglõ Bagod, Weekeend Zenekar - Zalaegerszeg, Zalai
Dísznövény Kft. Zalaegerszeg, Zalai Zöldkert Bt. Bagod.
De nem csak a vállalkozóktól, hanem a szülõktõl is
sok támogatást kapunk évrõlévre, akik a belépõjeggyel, támogatójeggyel, tombola tárgyakkal, házi süteménnyel,
házi savanyúval, finom itókával, a „bálterem” pedagógusokkal közösen végzett dekorálásával, a mûsorban való
szerepléssel, a buli utáni takarítással járulnak hozzá a
bál sikeréhez.
A vendégeket szombaton
19 órától várják a szervezõk,
majd mûsorral gondoskodnak a báli hangulat megalapozásáról. Többek között a
Bagodi Énekkar hagyományosan magas színvonalú
produkciójával, szülõk
–
óvónõk – tanárok vidám mûsorával, valamint nálunk az
idén elõször bemutatkozó
Zalaszentgyörgyi
Néptánc
Együttes fellépésével.
Horváth Jenõné
SZM elnök
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Gyûjtik a pénzt a hívek
Felújításra vár a zalaboldogfai templom
Évek, sõt évtizedek óta az egyik legnagyobb vágya Zalaboldogfa lakóinak és
a helyi önkormányzatnak is, hogy felújítsák a templomot.
Eddig azért nem koronázta siker az igyekezetüket, mert a felkínálkozó pályázatoknál többnyire önerõt
kellett volna biztosítani, ami a 20 millió
forintos összköltségvetéssel mûködõ falunak lehetetlen vállalkozás lett volna.
Luter Péter polgármester emlékeztetett arra, hogy már az
elsõ alkalommal, amikor
polgármesterként indult – jelenleg Nagy szükség lenne a felújításra.
a 3. ciklusát tölti –, kiemelt cél- gedhetetlen hagyatékként teként tûzte ki a zalaboldogfai kintenek a 300 éves épületre,
mûemlék jellegû építmények melynek megóvása rendszerefolyamatos karbantartását, meg- sen foglalkoztatja õket – tette
újítását, köztük a templom hozzá a polgármester.
renoválását is. A helyben élõk
A hívek elszántságát jól muszintén egy olyan történelmi tatja, hogy néhány hónappal
és a hitük gyakorlásához elen- ezelõtt adományok gyûjtésével
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:

2013. november 22.
Salla Mûvelõdési Központ
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

is segítik a templom megújítási törekvéseit – veszi át a
szót Farkas László plébános. A
befizetett összegeket értékpapírban helyezik el a postán, de
tervezik azt is, hogy lehetõvé
teszik a távolabb élõ adakozók
számára a bankszámlaszámra
történõ befizetést is. A plébános elmondta: már adtak be
pályázatot a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumba,
de sajnos nem szerepeltek sikeresen. Mostanság egy pályázatíróval naponta közösen figyelik a kiírásokat és az elsõ
adandó alkalommal újra próbálkoznak. A teljes felújítás
költsége meghaladja az 50 millió forintot – tájékoztatott Farkas László. A legfajsúlyosabb
munkálatokat az épület külsõ
részén kellene elvégezni, mert
a belsõ állapota közel sem
annyira leromlott, mint például a kinti homlokzat és az
oldalrész.
Luter Péter polgármester
szerint az adománygyûjtés
döntõ fontosságú. Amennyiben a közeljövõben egy sikeres

pályázati szereplést tudhatnak
magukénak, akkor azon ne
bukhasson el a templom felújítása, hogy képtelenek elõteremteni a szükséges önrészt.
Zalaboldogfa elsõ embere lapunknak elmondta: a legutóbbi információi szerint eddig
csak a hívek adományának
köszönhetõen mintegy 1 millió 100 ezer forint gyûlt össze.
A befizetések részleteivel kapcsolatban egyelõre Luter Péter
polgármesterhez fordulhat bárki, aki a templom felújításához
anyagilag szeretne hozzájárulni. A hamarosan létrehozandó
bankszámlaszámra történõ befizetésrõl késõbb több fórumon
értesítik majd a nyilvánosságot.
A polgármester ígéretet
tett arra is, hogy a Zalaboldogfán kialakított közmûvesített telkek közül az elsõ eladásból származó összeget szintén
az Isten házának felújítására
szánt pénzhez teszi hozzá a
település a sikeres pályázat elnyerése után szükséges önerõ
részeként.
Odonics Zsuppán Beáta
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Ismét Csipkebogyó Fesztivál Zalacsében

Népszerû volt Lendvai Ferencné csipkebogyóból készült
süteménye is.
Tavaly hagyományteremtõ várták a programra látogatóõszi rendezvény létrehozásá- kat. Helyi, környékbeli és õrnak szándékkal indították út- ségi õstermelõk, kézmûvesek
jára, idén már rutinosabban közremûködésével fûszernövétartották meg Zalacsében a nyek, méztermékek, horgolt
kirakodóvására
Csipkebogyó Kulturális és kézimunkák
Gasztronómiai Fesztivált. Ok- nyílt. A falu tavaly elkészült
tóber 12-én délután így finom kemencéjénél kukoricamálé és
illatok és ínycsiklandó étkek krumpliprósza készült, mellet-

te pedig Pecsics Zoltán polgármester sütött gesztenyét.
– A tavalyi program sikerén felbuzdulva szerveztük
meg másodszorra a rendezvényt. A környéken több helyen szüreti- és murcifesztivált
tartanak, igyekeztünk olyant
kitalálni, ami máshol még
nincs. A környékbeli programok miatt sajnos kevesebben
hozták el portékáikat, de így is
színes kínálat várja a látogatókat – árulta el Rajnai Barbara, a szervezõk egyike.
A vendégek körében nagy
keletjük volt a különbözõ lekvároknak. A hagyományos barack, szilva, meggy mellett
bodza, csokismeggy, vérbarack, mintegy két tucatnyi lekvárt lehetett kóstolni. A rendezvényen természetesen csipkebogyóból készült lekvárt,
teát, süteményt is kínáltak.
Lendvai Ferencné évek óta
foglalkozik a csipkebogyó felhasználásával:
– Többféle gyümölccsel
foglalkozom, mi leginkább a
vegyes lekvárokat szeretjük. A

gyümölcsök java otthon terem, a csipkebogyót a környezõ erdõkben, mezõkön próbáljuk begyûjteni. Magas Cvitamin tartalmának köszönhetõen a megfázásos idõszakban nagyon hasznos a csipkebogyó tea, melyhez a bogyókat szedés után frissen vagy
szárítva is lehet használni. Lekvárfõzésnél a tisztítás után
megfõzzük, majd a darálást,
passzírozást követõen fõzzük
belõle a lekvárt – árulta el a
helyi termelõ, aki különbözõ
lekvárokkal, savanyúságokkal,
befõttekkel, szörpökkel, horgolásokkal is készült a programra.
Az est közeledtével a program a kultúrház színpadára
költözött, ahol a Csébi Csajok,
a Lábas Pajtások, a Salla
Néptáncegyüttes, a Zalaszentgyörgyi Néptánccsoport és a
Botfai Citerazenekar adta elõ
mûsorát.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

„Sárga lett a föld s az ég!”
Idén júniusban Tompa Ágnes kezdeményezésére alakult
meg Hagyárosböröndön az a
bábcsoport, amely azt tûzte ki
célul, hogy a közelgõ falunapon színvonalas mûsorral lepje meg a község lakóit. Tagjai:
Horváth Hajnalka, Horváth
Eszter, Horváth Bianka, Horváth Zsuzsanna, Kozák Beáta, Simon Lolita, Simon Anikó, Simon Annamária, Nárai
Dominik, Ács László és Lõrincz Kálmán. Az elsõ megbeszélésen meghallgattuk a rendezõ által kiválasztott dalokat,
megbeszéltük a próbák rendjét és idejét. A bemutatásra
szánt darab Vidor Ágnes:
Nagytakarítás a Napnál címû
mesejátéka volt. A mû arról
szól, hogy felhõk takarják el a
Napot, sötétség borul az égre,
ezért az állatok összefognak,
hogy megtisztítsák és újra ragyogjon a világ felett. A darab

utolsó daláról kapta a csoport
a Pitypang Bábszínpad nevet.
A háttérben is akadtak segítõink: S. Vincze Zsuzsanna a
bábok elkészítésében, Zombó
Tamás az elõadás technikai
lebonyolításában vállalt fontos
szerepet. Az összecsukható,
szállítható paravánt Simon István készítette el. Megállapodtunk, hogy mindannyian egyforma fekete, sárga emblémával ellátott pólóban játszunk majd.
A próbák nagy lelkesedéssel, fegyelmezetten, néha éjszakába nyúlóan folytak, Lõrincz Kálmán kitûnõ zenei
közremûködésével, amíg el nem
érkezett a várva várt nap: július
6-án,vasárnap a falunapon 10
órakor a helyi kultúrház színpadán nagy sikerrel mutattuk
be a mesejátékot. A hálás közönség nagy tapsa arra késztetett, hogy elkezdjünk a foly-

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

Jelenet az elõadásból.
tatáson is gondolkodni. Legjobbkor jött az a meghívás,
mely a hottói Bábparádéra invitált minket. Miután Ács Edit
és Simon Martina is csatlakozott hozzánk, július 20-án több
csoport társaságában játszottuk el újra a Nagytakarítás a
Napnál-t. Segítséget jelentett,
hogy a hagyárosböröndi községi önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a falu kisbuszát, amivel szállítani tudtuk
a szereplõket és a felszerelést.
Következõ szereplésünkre a
zalacsébi „négynapos programáradat” keretében került
sor, augusztus 4-én délután,

utoljára pedig a bagodi iskola
tornatermében az „Itthon
vagy! - Magyarország, szeretlek! programsorozat jegyében,
szeptember 29-én léptünk
színpadra.
A csoport szeretne valódi
színielõadást is bemutatni, erre a tagokban megvan a hajlandóság. Megkereséseket a
06-20-2138502-es számra kérünk. Optimizmusunkat, életfilozófiánkat is tükrözi a darab
utolsó dala: „Egyre jobban tûz
a Nap/ A réten pitypang
áradat/Nincsen már se zöld, se
kék/Sárga lett a föld s az ég!”
Ács László
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Egy dinamikusan fejlõdõ cég Zalalövõn
A zalalövõi Gép és Ferrotech Kft. a 2008-as megalakulás óta jelentõs fejlõdést
mutathat fel. Az induláskori
kisvállalkozás, amely 4-5 embernek adott munkát, ma a Zala-parti kisváros egyik meghatározó ipari üzeme.
– A cég fejlõdése több
szakaszra bontható, még eb-

ben a viszonylag rövid idõszakban is – mondja Takács László
ügyvezetõ igazgató. – A pályázati lehetõségeket kihasználva
a régi mûhelyt felújítva irodákat, raktárt és szociális részt
alakítottunk ki és egy 1000 m2es új üzemcsarnokot építettünk. A létszám idõközben 3040 fõre emelkedett, de most

Közel ötven embernek ad munkát a cég.

már 40-50 dolgozónk van. A
GOP-2.1.1.-11/A-2011 sikeres
technológiafejlesztési pályázatnak köszönhetõen átalakult a
termékszerkezetünk, az árbevétel pedig ugrásszerûen megnõtt: 2012-ben 429 millió volt,
2013-ban várhatóan 600 millió
forint lesz. A pályázathoz kapcsolódóan komplex vállalat-informatikai rendszer került bevezetésre, a termeléshez nélkülözhetetlen alkatrészgyártó
gépeket, nagyméretû fûrészgépeket, CNC élhajlító, profil és
lemezhengerítõ gépeket sikerült beszerezni, amik javították
a cég nyereségét.
– Mi a vállalat profilja?
– Három fõ ágazatra bontható. Víziturbinákhoz készítünk acélszerkezeteket, autóipari
szállítóberendezéseket
gyártunk, s precíziós daruk
gémszerkezetével is foglalkozunk.
– A dolgozóik elsõsorban
zalalövõiek?
– Többnyire a kisvárosban
és térségében élnek, de Zalaegerszegrõl és környékérõl is
vannak alkalmazottak.

Takács László
– Milyen piacra szállítanak?
– A vevõk általában magyar,
szlovén, osztrák, német partnerek, de a termékeink végsõ
felhasználási helye a német és
az osztrák piac, rajtuk keresztül a világ legkülönbözõbb
pontjai, az Európai Unión
kívül például az Egyesült Államok és Brazília. Elmondhatjuk, hogy a zalalövõi Gép és
Ferrotech gyártmányai világszerte megtalálhatóak.
(e)

Örömzene Budapesten
Országos Katolikus Kórustalálkozó
A zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus 2012 októberében
a szombathelyi székesegyházban vett részt a püspökség
által szervezett egyházmegyei
kórustalálkozón. Az itt bemutatott értékes programja alapján nyert jogot, hogy 2013.
október 19-én részt vehessen
az Országos Katolikus Kórustalálkozón Budapesten a Kongresszusi Központban. A rendezvény fõszervezõje Varga
László atya, az OMCE elnöke,
fõvédnöke dr. Erdõ Péter
bíboros, prímás, Esztergombudapesti érsek.
Mivel a találkozó a Magyar
Katolikus Kultúra Napjai programsorozat lezárása volt, a
hangversenyt dr. Veres András

püspök nyitotta meg. A koncerten 15 egyházmegye 58 kórusa énekelt, 2000 hívõ keresztény, hol közösen, hol karban a
színpadra állva. Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy „kicsiként” a „nagyok” közt lehettünk. Vác, Pécs, Szeged, Eger,
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc,
Szombathely… kórusai között a
430 lelkes Zalaszentgyörgy
ifjúsági énekkara. Az egyházzene országos vérkeringésébe
kapcsolódva! A szombathelyi
püspökség szívén viselte utazásunkat, dr. Pem László egyházmegyei zenei igazgató különbuszt küldött a zalaiakért. Budapesten pedig Varga László
atya, OMCE-elnök tüntette ki
figyelmével, gondoskodásával

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke

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

Felemelõ érzés volt 2000 énekessel együtt dalolni.
a kórustagokat. Csodálatos kórusmûveket, kiváló énekeseket
hallottunk, nagyszerû karnagyokat láttunk. Sokat tanultunk, s felemelõ érzés volt
2000 énekessel együtt dalolni.
Hitben, lélekben megerõsödve készülünk az adventi
önálló koncertünkre, karácsonyi szolgálatainkra. Dr. Erdõ
Péter bíboros így összegezte
az egyházzene jelentõségét:

„Egyházi kultúránknak talán a
legtöbbekhez elérõ, legtöbbeket aktívan is bevonó része az
egyházzene. Emiatt is igen fontos, hogy becsüljük, õrizzük,
csiszoljuk. A míves egyházzene
segíti a Jézussal való találkozás
elmélyítését, felkelti hívõ és
akár nem hívõ szomját, hogy
elinduljon az élõ víz forrásához.”
Standi Gyuláné
karvezetõ
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Salomváriak Horvátországban
Nagyon furcsa, érdekes kiránduláson vettünk részt a minap. Október 15-én Horvátországba utaztunk 9-en egy projekt eredményeként. Furcsa
kirándulás volt, mert én még
ennyit nem utaztam, hogy
Horvátországba érjek. Furcsa
volt látni egy másik kultúra
„szentélyét”, egy iskolát, megismerni az ott dolgozók mindennapjait. Nem utolsó sorban
döbbenetes volt látni, hogy a
határtól alig harminc kilométerre, egy magyar hagyományokkal rendelkezõ városkában egyetlen felirat sem tanúskodik arról, hogy valaha is közük lett volna Magyarországhoz. Magyar származásúak többen vannak, de sajnos sem az

identitásukat, sem elõdeik nyelvét nem tartották meg.
Egy közös horvát-magyar
projekt, az EDUtech révén kerültünk Kaproncára (horvátul
Koprivnica). Az ismerkedés
célja a fenntartható fejlõdés és
a megújuló energiaforrások
alkalmazásának vizsgálata az
egyes intézményekben. Mivel
három magyar iskola vett részt
ebben, induláskor Salomvár,
Zalaszentmihály és a keszthelyi Család iskola képviselõit
is össze kellett szednünk, csak
utána indulhattunk úti célunkhoz. Kapronca a csalán városa.
Ezt közvetlenül is tapasztalhattuk vendéglátóink jóvoltából számunkra elõkészített fogadáson. Annyi csalános pogá-

Õszi Könyvtári Napok

A Kákics Együttes…
Az idei évben az Országos
Könyvtári Napok programsorozata az emberi kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, így
népszerûsítve a hazai könyvtárak hagyományos és megújuló szolgáltatásait. A „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtárban az október 10-én megszervezett baba játszóház nyitotta a programsorozatot. A
kicsik levéllenyomatot készíthettek, színezhettek a kézmûves sarokban. Könyvajánlókkal
is készültek babáknak a könyvtár leporellóiból, gyermekkönyveibõl, és a beiratkozás
után a kis olvasók babaolvasójegyet kaptak.
Október 10-én délután a
fiatal és felnõtt érdeklõdõket
gasztronómiai
kalandozásra
hívták. A mûvelõdési ház konyhájában Marokkó ízeit mutatták be az érdeklõdõknek. A

hangulatról marokkói zenén,
mentateán kívül a különleges
vacsora ígérete és a jó társaság
gondoskodott. Október 12-én
a Könyves Szombaton délutáni
szórakoztató programokkal várták a családokat. A kézmûves
foglalkozásokon a gyerekek
üvegdekorációkon és kartonból készült õszi lakásdíszeken
mutathatták meg kézügyességüket. A nagyobbak tíz feladatból álló mese-kvízzel tehették
próbára tudásukat, a helyes
megfejtõk jutalomban részesültek. A rendezvényre érkezõket használt könyvvásár is várta a könyvtár állományból kivont könyveinek kínálatával. A
családi délután zárásaként a
Kákics Együttes „Fújd fel dudás a dudádat” címû zenés
gyermekmûsorával szórakoztatta a közönséget.
K.M.

A salomvári csoport Kapronca belvárosában.
csát megettünk, hogy számát
sem tudjuk. A Braca Radic
Általános Iskola diákjai és tanárai a testünk táplálásán kívül
szellemünk és szemünk jóllakatásáról is gondoskodtak. És
itt jött a következõ furcsaság,
ami mérhetõ az iskolai felszereltségünk közötti különbségben. Jazzbalett tánccsoportjuk és rock zenekaruk modern felszerelése, hangosítóés multimédiás berendezéseik
már a jövõt idézték. Ugyan
könyvtáruk kicsi, de feltûnt,
hogy minden könyvbõl tíznél
több példányt is tartanak, ami
folyamatos használatra utal.
A horvát és magyar tanárok
számára rendezett megbeszélésen – addig a tanulók kézmûves foglalkozáson vettek
részt – számunkra kiderült,
hogy mennyire fontosnak tartják a megújuló energiaforrások bevonását az oktatási intézmények energiaellátásába.
Bizonyítja ezt a tetõre szerelt
három napkollektor, amelynek
mûködését az aula falán lévõ
monitoron a tanulók is naponta követhetik. Bár nem sikerült
bepillantást nyernünk abba a
harminc oldalas dokumentumba, amelyben a horvátok összefoglalták és kidolgozták a téma
oktatásával kapcsolatos terveiket, de mindezekben megmutatkozott, hogy nagy súlyt
fektetnek a fenntartható fejlõdésre és a környezetvédelemre. Ráadásul jól is mene-

dzselik magukat ezekben a témákban, hiszen óriási hírveréssel – tevékenységük minden szinten való dokumentálásával – végzik ezt a munkát.
Szembesítettek is bennünket a hiányosságainkkal, hiszen mi is ugyanezeket csináljuk, de hiányzik a megfelelõ
reklám a dokumentálás elmaradása miatt. Vendéglátóink
igyekeztek ízelítõt adni a mi
tanulóinknak is elkötelezettségükbõl, hiszen pet palackokkal
végzett tornagyakorlatokkal ismerkedtek meg. Érdekes volt
figyelni a salomvári fiúk arcát,
akik nagy kosárlabda rajongók, ebben is reménykedtek,
aztán zenés aláfestés mellett
jazzbalettes elemeket végeztek.
Megismerkedtünk alsós és
felsõs tanteremmel is. Klíma,
digitális tábla, színes televízió,
híradástechnikai eszközök mindegyikben „széria” felszerelés.
Finom (csalános) bio-ebéd
után, tanulói idegenvezetéssel
városnézés következett a hazaút elõtt. Minden tanulót és kollégát megleptek egy kis ajándékkal a szervezõk. Különösen
örömet jelentett számunkra a
városka által gyártott termékekbõl összeállított kis csomag.
Novemberben a horvát iskolák tanulói és tanárai látogatnak el hozzánk. Nagyon kell
készülnünk, hogy ugyanolyan
jó benyomással távozzanak tõlünk, ahogyan mi tõlük.
HGB

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Nemrégiben már beszámoltunk Zalaháshágy sportés szabadidõközpontjának szépülésérõl, ahol tavaly tavasszal
kibõvítették a sportpálya menti ülõhelyeket, a játéktér talaja
tõzeges kezelést kapott és újrafestették a pályát övezõ korlátot. Azóta eltelt másfél év, s az
egyesület vezetése folyamatosan kereste a fejlesztési lehetõségeket. Próbálkozásaik végül sikerre vezettek:
– Indultunk a civil szervezetek számára fenntartásra és
mûködési költségekre kiírt pályázatokon, melyeknél tíz százalékos önrészt kellett vállalni.
Több fejlesztési lehetõségre is
pályáztunk, így kispadok elkészítésére, fûnyíró traktor vásárlására, a pálya talajának javítására egyaránt. Elsõ körben
forráshiány miatt kaptunk elutasítást, két hónapra rá jelezték, hogy a több milliós fejlesz-

Tovább szépül a zalaháshágyi sportcentrum
tésekbõl 250 ezer forintot sikerült nyerni. Az elnyert támogatásból Büki Gábor vezetésével elkészítettük a szabályoknak
megfelelõ kispadokat, és még
a nézõtérre is került néhány új
pad – számolt be Farkas János,
a Zalaháshágy SE elnöke.
A pálya felújítása támogatás
nélkül sem marad el, még az
idén egyesületi pénzbõl megvásárolják a tõzeget, melyet az
utolsó mérkõzés után elterítenek, hogy a tápanyag a télen
beleépülhessen a játéktérbe.
Az egyesület újból pályázik fûnyírótraktor vásárlására, s szeretnék szintén támogatásból
megoldani az öntözõrendszer
kiépítését is.
Pataki Balázs
Kék-fehér színekben pompázik az új kispad.

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
www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Ajánlott konfiguráció:
Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház 64.900 Ft
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, 1 GB DDR5 VGA 115.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: ASUS X502CA-XX118D 15,6"/Intel Pentium 2117U
/4GB/500GB notebook
99.990 Ft
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U
1,8GHz/4GB/500GB notebook
119.990 Ft
ASUS X550CC-XX353D 15,6"/Intel Core i33217U/4GB/500GB/fehér notebook
129.990 Ft
Samsung GalaxyTab3 7.0 8GB fehér Wi-Fi tablet 55.555 Ft
Használt márkás számítógépek széles választéka!
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok

Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
2013. november 1-tõl a

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

Az idõ is kedvezett a szüreti felvonulásnak.
Október 19-én kedvezett a képviselõi is, akik sajtos-burszép idõ Zalalövõ vidám szü- gonyás hagyományos olasz
reti rendezvényének, így hin- étellel, borral kínálták a kóstókkal, spenitérekkel indult tolókat.
Vendégeink voltak többek
megszokott körútjára a szüreti
között a Balatoni Borbarát
menet, melyet lovasok zártak.
A kisbíró (Tóth József) és Hölgyek egyesületének tagjai
segédei (Magyar Boglárka és is, akik minden éven képviSchulcz Ferenc) ezúttal is gon- seltetik magukat rendezvédoskodtak arról, hogy a vidám nyünkön.
Szabadtéri kulturális progrigmusok eljussanak a hallgatóság fülébe. Mindeközben jó- ram, ezen belül sok-sok népkedvû nótázó férfiak emelték tánc, modern tánc gondoskomég magasabbra a hangulatot dott arról, hogy a vendégek jól
a Zalaszentmihályi Népdalkör érezzék magukat. A rendezvény sztárvendége volt a Mercy
zászlaja alatt.
Dr. Pálfi Dénes, volt me- együttes, tagjait az emelkedett
gyei közgyûlési elnök, ország- bulihangulat közepette nehegyûlési képviselõ, címzetes zen engedte el a hallgatóság.
Az idei évben is bizonyítást
egyetemi docens, kertészmérnök nyitotta meg a X. Zalai nyert, hogy civilek, civil és baráti csoportok részvétele nélMurcifesztivált.
Az idei szüretrõl sem hiá- kül nem sikerülhetne ilyen jól
nyozhattak a tûzoltók, polgár- a rendezvény, ezért sok-sok
õrök, a felsõjánosfai egyesület köszönet a fogatosoknak, lovatagjai, helyi és vidéki terme- soknak, a finom ételek készílõk, borbarát körök, gazdák, tõinek, szereplõknek, támogaegyéb civil csoportok, akik tóknak és nem utolsó sorban
étellel, itallal kínálták az ér- az önkormányzat karbantartóideklõdõket. Az idei évben is nak, hogy segítették a mûvecsatlakoztak hozzánk olasz test- lõdési központ munkáját.
(BHK)
vértelepülésünk, Farra d'Isonzo

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Kinga Szépségszalon!
• Fodrászat: Modern hajvágás, hajfestés (Lorèal termékekkel)
• Kozmetika:
– Mikrodermabrazio
– AHA savas hámlasztás
• Körömkozmetika:
– Manikûr - Pedikûr
– Mûköröm/saját köröm erõsítés
• Álló szolárium
• Fogékszer felhelyezése
• Fülbe lövés

Várok minden kedves vendéget!
Az üzlet megtalálható Bagodban, az Avia benzinkút udvarán!
Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon
Tel.: Tamás Kinga Csilla 06/30/507-2970

Polgári búcsúztatás

www.zalatajkiado.hu

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

