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Élve: Hasítva:

Ugyanitt négyesmentes állományból

25-30 kg-os malacok eladók!

500 Ft/kg 680 Ft/kg

Ár: 700 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván

Minõségi hússertések eladók

A keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)

olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,

érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és

gépkocsi használata szükséges.

Zalatáj Kiadó

Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!

E szinte hihetetlen történet
részletei már ismertek a na-
pilapok, a televíziók, s az inter-
net jóvoltából. A megyei na-
pilap, a riportere
is elkísérte a közel 200 magyar
cigány zarándokot, akik azzal a
szándékkal indultak útnak no-
vember 3-án a szent városba,
hogy kifejezzék hûségüket,
szeretetüket az egyház, Jézus
Krisztus iránt, s hazahozzák

apostoli áldását.
Az emlékezetes útról rész-

letesen beszámolt korábban a
megyei napilap.

A zarándoklat
szervezõjétõl,
elsõsorban arra vártuk a vá-
laszt, hogy mi vezérelte útjukon.

– A Szent Péter téren ép-
pen tíz évvel ezelõtt az azóta
boldoggá avatott II. János Pál
pápa áldotta meg azt a keresz-
tet, amit most is magunkkal
vittünk. Zarándoklatunk fõ cél-
ja az volt, hogy Ferenc pápa
áldása megerõsítsen bennün-

Zalai Hírlap

Ferenc pápa

zalalövõi
Kövesi Csabától

Hûség és szeretet Jézus iránt

ket hagyományainkban és hi-
tünkben – említi az út szer-
vezõje.

A cigány zarándokok egy csoportja a Szent Péter téren.

Fotó: Horváth AttilaFotó: Horváth Attila
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(Folytatás az 1. oldalról)

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Érdekvédelem...

– Látja, ez az embertelen kormány megint lábbal tiporja a
demokráciát! Erõszakkal akarja meggátolni önt abban, hogy
szabad akaratából megfagyjon, itt az utcán...

Rajz: Farkas László

Hûség és szeretet Jézus iránt
A híradásokból már ismert,

hogy a zarándoklat fõvédnöke
, az emberi erõ-

források minisztere, valamint
püspök, a Ma-

gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia roma pasztorációs bi-
zottságának elnöke volt. Jelen-
tõs szerepet vállalt a külde-
tésben görög
katolikus püspök,

püspök, sõt maga
bíboros, Magyarország

prímása is.
– Felejthetetlen volt számunk-

ra ez az út – mondja Kövesi
Csaba, ki szinte percrõl percre

Balog Zoltán

Székely János

Keresztes Szilárd
Orosz Ata-

náz Erdõ
Péter

pontosan sorolja a zarándoklat
minden állomását. – Egészen
kivételes, szavakkal visszaadha-
tatlan élményben volt részünk.
A Jóisten is velünk lehetett,
hiszen rendkívül gördüléke-
nyen zajlott minden.

A pápai általános kihallga-
táson százezres tömeg volt a
Szent Péter téren. A magyar
küldöttség a 10 éve megáldott
csatkai kereszttel, magyar és
cigány zászlóval vonult a térre.
Közvetlenül a pápai emelvény
mellett, a fõhelyen élhették át
ennek az emlékezetes ese-
ménynek minden percét,
amelynek keretében Ferenc
pápa a zarándokok képvisele-
tében Kövesi Csabát is meg-
áldotta.

Közel egy hónappal a za-
rándoklat után is emelkedett
hangulatban mesél a római
útról a fõszervezõ. Hogy nem
csak szalmaláng-féle fellobba-
nás volt a tíz évvel ezelõtti
elhatározás, azt bizonyítja ez a
zarándoklat is. A Szent Péter

téren kapott lelki, szellemi
muníciót – Kövesi Csaba el-
mondása szerint – megosztják
azokkal a cigányokkal is, akik
nem vehettek részt ezen az
úton.

Ferenc pápa így üdvözölte
a zarándoklat résztvevõit: „Sze-
retettel köszöntöm a magyar
cigányok nemzeti zarándokla-
tának résztvevõit. Elhoztátok
magatokkal azt a keresztet,
amelyet tíz évvel ezelõtt ugyan-
ezen a téren Boldog II. János
Pál áldott meg. Krisztus ke-
resztje, amely a szeretet, a kö-
nyörület és a kiengesztelõdés
jele, legyen a remény és az erõ
forrása számotokra, hogy né-
petek körében apostolkodhas-
satok. Szívbõl adom kedves

mindannyiótokra apostoli ál-
dásomat”.

Legyen igaza a Szent-
atyának!

Szerették volna kifejezni hûségüket, szeretetüket az egyház iránt.

A pápa a zarándokok képvi-
seletében Kövesi Csabát is
megáldotta.

Apostoli áldását adta a zarándokokra Ferenc pápa.

Fotó: Horváth AttilaFotó: Horváth Attila

Fotó: Horváth AttilaFotó: Horváth Attila
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A csodás természeti kör-
nyezetben fekvõ lakosai
évrõl-évre összegyûlnek egy
nemes ügy érdekében a falu
Kulcsos-házában. Az alig két-
százötven lelket számláló tele-
pülés kanyargós utcácskái,
dombháton átívelõ hegyi útjai,
boronapincéi, sokak által láto-
gatott tájháza, élõ és ápolt ha-
gyományai éltetik e kis közös-
ség mindennapjait. A község
polgármestere e felsorolt érté-
keket szerette volna növelni,
pár évvel ezelõtt életre hívott
kezdeményezésével, mely a por-
tákat hivatott még szebbé tenni.

– Önkormányzati ötlet és
megvalósítás ez a mozgalom,
amely arra irányul, hogy ösztö-
nözze az itt élõket a minél gon-
dozottabb kert és udvar eléré-
sében. Pozitív üzenete, hogy

Kávás

„Virágos kert – tiszta udvar”
Mozgalom a szép környezetért Káváson

minimális pénzbõl, kitartással
és kis ráfordítással szebbé le-
het tenni környezetünket. A
cél, hogy az itt élõk is jól
érezzék magukat, és természe-
tesen az idelátogató vendégek,
turisták is pozitív képet kap-
janak falunkról. Örömmel szá-
molhatok be róla, hogy e moz-
galomnak köszönhetõen az el-
múlt években kedvezõ változás
figyelhetõ meg a lakóházak és
az azokat körülvevõ zöldterü-
let igényessége terén – hallot-
tuk a tájékoztatást

polgármestertõl.
A település vezetésének fel-

kérésére a szomszédos
három hölgytagja alkotta zsûri
járta végig három alkalommal
Kávás utcáit, majd a falu köz-
pontjában lévõ táblán ponto-
zással adták hírül a portákkal

Fekete Lász-
ló

Hottó

kapcsolatos benyomásaikat. Vé-
gül az értékelésüknek megfele-
lõen tíz ház környezete nyerte
el leginkább a tetszésüket. Köz-
tük négyen idén részesültek
elõször az elismerésbõl, amely-
hez kerámia plakett és Kávás
Község Önkormányzata által
felajánlott 10 ezer forint is járt.

Így
és

elsõ alkalommal vihet-
te haza a szép margarétás táb-
lát, amely ezt követõen a ház
falán adja majd hírül a lakók
érdemeit. Az elõzõ esztendõben
már plakettet nyert, és ez év-
ben is megfelelt az elõírt kritéri-
umoknak

és szûkebb la-
kókörnyezetének ápoltsága.

A bíráló bizottság nevében
gratulált a

szép porta tulajdonosainak,
majd beszédében jelezte, hogy
követendõ, értékes kezdemé-
nyezésnek ítéli a mozgalmat,
amely láthatóan jelentõs sze-
reppel bír a falu életében.

– Házunk környezetére min-
dig nagy gondot fordítottunk
azért, hogy rendezett legyen,
így mi is jobban érezzük ma-
gunkat. Kertünk nagy részét
bokrok, örökzöldek töltik ki,
néhány virágzó növénnyel tar-
kítva. Ennek az elismerésnek
természetesen örülünk, és fel
fogjuk helyezni házunk falára
– hallottuk

Hegyi István, Zöld Rózsa,
Járfás Tibor Fekete Kriszti-
na, Éva

Miszori Tibor, Deutch
Tiborné, Karakai Dezsõné, Ta-
kács Béláné, Molnár Tiborné,

Horváth Imre

Vincze Ferencné

Járfás Tibornétól.
Török Irén

A zsûri tíz kávási ház udvarát, kertjét díjazta a legmagasabb pontszámmal.

Állandó napirendi téma ha-
zánkban a rezsicsökkentés.
Csûrhetik-csavarhatják a témát
az ellenzéki pártok, egyetlen
dolgot senki sem vonhat két-
ségbe: az elmúlt néhány évti-
zedben nem volt arra példa,
hogy nem növekedtek, hanem
csökkentek az alapvetõ szolgál-
tatási díjak. Errõl beszélget-
tünk zalai ország-
gyûlési képviselõvel.

– A kormánynak továbbra
is eltökélt szándéka, hogy se-
gítsen az embereken, a csalá-
dokon. Példátlan, hogy általá-
nos áremelkedés nélkül kezdõ-
dött a 2013-as esztendõ –
mondja a fideszes képviselõ.

– Ha összehasonlítjuk az
uniós országokban a fizetése-
ket és az alapvetõ szolgáltatási
díjakat, sajnos hazánkban volt
az egyik legrosszabb arány. Jo-
gos volt a polgárok elvárása a
kormánnyal szemben, hogy
ezen változtasson.

– Az elsõk voltunk Európá-
ban, akik a bank- és válságadót
megléptük. Nem volt könnyû
dolog, hiszen hatalmas multi-
nacionális cégek, nagy bankok
érdekeit sértettük. Mindezt
azonban a magyar emberek,

Vigh László

– Mi volt a rezsicsökkentés
alapötlete?

– A folyamat nem állt meg,
hiszen újabb rezsicsökkenté-
sekre került sor…

Erre nem volt még példa

családok érdekében tettük. A
folyamatnak nincs vége, de
természetesen tudjuk, hogy
nem lehet „kifeszíteni” a szol-
gáltatókat, vagyis meg kell ta-
lálni azt a határt, ahol még mû-
ködik a rendszer.

– Véleményem szerint a
hulladékszállításnál. Rendkívül
összetett a helyzet, de itt is
megoldást kell találnunk és
sok helyen már találtunk is.

– A szolgáltatások melyik
ágánál bonyolult igazán a
helyzet?

Vigh László
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Advent elsõ vasárnapja elõt-
ti szombaton, 2013. november
30-án a

és a vendégként
fellépõ gellénházi

adventi koncertet adott a

A zsúfolásig megtelt temp-
lomban egy-
házközségi elnök köszöntötte
az egybegyûlteket. Az adventi
gondolatokat követõen a két
kórus közös produkciójára ke-
rült sor. Majd az Orhidea ének-
kar mutatkozott be bensõsé-
ges dallamokkal. Az Örömzene
Kórus mûsorában latin kórus-
mûvek, Mária-énekek, karácso-
nyi darabok és gitáros taisei
dallamok csendültek fel. Fel-

zalaszentgyörgyi Öröm-
zene Kórus

Orhidea Nõi
Kar
salomvári templomban.

Petrovics László

Adventi koncert Salomváron
léptek a kórus énekes és hang-
szeres szólistái. A hangverseny
után a salomvári kultúrházban
agapéval folytatódott a prog-
ram, mécsesek fényénél, gaz-
dagon megterített asztaloknál
beszélgethettünk. Köszönet

polgármester úrnak,
a képviselõ-testület, az egyház-
közösség tagjainak, az Örömze-
ne Alapítvány és a szülõi közös-
ség hozzájárulásának!

plébános úr szeretettel
fogadta és támogatásáról bizto-
sította e szép kezdeményezést.

Ár-
vai Sándor

Huszár
Balázs

„…Készítsétek az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit… és
minden ember meglátja az
Isten üdvösségét.”

Örömzene Kórus

Közös mûsort adott a két kórus.

Az megszólít minden jószándékú
polgárt, civil szervezetet, vállalkozást, hogy csatlakozzon a ci-
põsdoboz akcióhoz.

A mozgalom Angliából indult el, 10 éve a baptista szeretet-
szolgálat védnökségével érte el hazánkat. Az Örömzene Ala-
pítvány konkrét céllal szeretne a jótékonysági akcióhoz
csatlakozni, a zalaegerszegi gyermekotthon kis lakóinak sze-
retnénk örömet szerezni ajándékainkkal, karácsonyi mûsorral
egybekötve.

A karácsonyi csomagolással feldíszített cipõs dobozokat
2013. december 14.-én délután várjuk a

, az adventi vásár idején.
Kérjük, azt adja, aminek gyermeke, unokája is örülne!

(Szerethetõ plüssállat, írószercsomag, puzzle, játék, édesség,
könyv…). A csomagra kérjük ráírni a megajándékozandó gyer-
mek életkorát, nemét!

Vigyük el közösen a karácsonyi szeretetet oda is, ahova
kevés jut ebbõl!

Adományaikat elõre is köszönjük!

Örömzene Alapítvány

zalaszentgyörgyi
kultúrotthonba

Örömzene Alapítvány

Mennyi szeretet fér egy cipõsdobozba?

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Zalaszentgyörgyön már ta-
valy elkezdték a település
egyik építészeti büszkeségé-
nek, a 14-15. században emelt
barokk stílusú haranglábnak a
felújítását. Az épületen tavaly
elsõ ütemben a külsõ-belsõ
homlokzat elõkészítés, vakolat-
leverés, szigetelés, vízelvezetés
történt meg. A falak egy év
alatt kiszáradtak, így idén
újabb munkálatok kezdõdtek.

– Idén újraépítettük, lefes-
tettük a homlokzatot, kijavítot-
tuk a tetõszerkezetet. Az abla-
kokra, ajtóra rács került, mely-
nek célja, hogy tavasztól õszig
szellõzzön a harangláb belseje,
ne vizesedjen be. A belsõ ré-
szen a zalaszentgyörgyi kõke-
resztek fotói jelennek majd
meg. Elkészült az épület meg-
világítása, így éjszaka is szép
látványt nyújt. A kivitelezés tár-
sadalmi munkában folyt, csak
a felhasznált anyagokra pályáz-
hattunk. A közös munkából az
óvódás kisgyermektõl a nyugdí-
jasig minden korosztály kivet-
te a részét – számolt be a Lea-

Elkészült a harangláb Zalaszentgyörgyön
der-fejlesztésrõl ,
Zalaszentgyörgy polgármestere.

A felújítással kapcsolatban
falugondnok el-

mondta: a munkák javát nyá-
ron végezték, falubéli szakem-
berek irányításával többek kö-
zött körbeásták a harangláb
oldalát, kupolát festettek, ka-
vicsot hordtak.

A településen elsõdleges
feladatként jelölték meg a
több mint húsz éve készült
járdák felújítását, melyet pályá-
zati támogatással, takarékosko-
dással szeretnének megoldani.
A november 25-én tartott fa-
lugyûlésen az egészségügyi
ellátás, hulladékszállítás is té-
maként merült fel. December
14-én kirakodós szeretetvásárt,
majd kézmûves programokat,
december 22-én helyi fellé-
põkkel karácsonyi mûsort tar-
tanak. Jövõre több jubileumot
ünnepel a település: a maros-
szentgyörgyi testvértelepülési
kapcsolat 15, az oromhegyesi
együttmûködés 5 éves lesz.

Kovács Dezsõ

Takács Tibor

Pataki Balázs

Minden korosztály kivette a részét a munkából.
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2013. november 12-én,
napján a

gazdák pin-
céjében (képünkön) gyûltek
össze ápolni a hagyományokat.
Ezen a napon, a paraszti év
végén fizették ki régen a job-
bágyokat, akik egy libát kaptak
ajándékba. Mindez idõben
egybeesett a must kiforrásával,
borrá alakulásával, mely szin-
tén okot adott az ünneplésre.

Ezen hagyományt elevení-
tették fel a gazdák, akik a ven-
déglátó pincéjébe újbort is vit-
tek magukkal, melyet

Már-
ton csütörtökhegyi

Galambos László

Farkas

Márton-nap a Csütörtökhegyen

László

Galambos
László, Vertetics László dr.
Toplak László

plébános és hegyi gaz-
da megáldott. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a megáldott
bort öntsék vissza a hordóba,
hogy az áldás az egész borter-
mésre kiteljesedjen.

Márton-nap lévén a fehér
asztalra kemencében sült liba
is került, párolt káposztával és
hagymás burgonyapürével tá-
lalva. A már hagyományosan
megrendezett –

és
által szervezett

– összejövetel baráti beszélge-
téssel ért véget.

Zalaháshágyon évrõl-évre
igyekeznek támogatni az okta-
tást, így már az iskolakezdés-
hez is támogatást kapnak a
családok. A településrõl a 23
általános iskolás fejenként 12
ezer forintot, a 14 középiskolás
14 ezer forintot, a 8 felsõok-
tatásban tanuló 17 ezer forin-
tot kap, mely évente 608 ezer
forintos támogatást jelent.
Ezen felül az önkormányzat
óvodások, iskolások utaztatá-
sát is segíti.

– Az önkormányzat a kez-
detektõl fogva részt vesz a
Bursa Hungarica pályázaton,
mellyel a középiskolák, gim-
náziumok végzõseit, illetve a
felsõoktatásban résztvevõket
tudjuk támogatni. Az önkor-
mányzat 2014-re is minden je-
lentkezõnek ötezer forintot
ad, melyet a megye támoga-
tásával kiegészítve megdupláz
az állam. Sok családnak ez a
támogatás is nagy segítség,
melyet tíz hónapon át havonta
megkapnak. Reméljük, hogy
késõbb lesz olyan munkahely,
hogy az általunk támogatott
diákok itt, vagy a környéken

Régóta szeretnék szálláshelyként használni az sportöltözõ
tetõterét.

Kiemelten támogatják az oktatást Zalaháshágyon
Felújításra, falubuszra, szálláshelyre pályáznak

tudnak majd elhelyezkedni –
tájékoztatott pol-
gármester.

A településen több eszközt,
épületet szeretnének pályázati
támogatással fejleszteni, me-
lyekre november utolsó heté-
ben nyújtották be a kérelme-
ket. A gyerekeket

viszik óvodába,
iskolába. Az õket

szállító falugondnoki busz már
8 éves, melyet maximálisan
kihasználtak, így cseréje ese-
dékes. Szintén pályáznak a fa-
luház felújítására, melynél az
épület héjazatát, külsõ hõszi-
getelését, a kultúrház és a
könyvtár nyílászáróinak szige-
telését, a színpad felújítását sze-
retnék megvalósítani. Ugyan-
csak támogatást szeretnének
nyerni a Szombathelytõl Fran-
ciaországig terjedõ

állomáshelyét
jelentõ pihenõhely létesítésé-
re, melyet a sportegyesület
öltözõépületének tetõterében
kívánnának létrehozni.

– A gyalogos túraútvonal
részeként Zalaháshágyon is
tudnának a turisták pihenni.

Büki József

Zalalövõre,
Zalacsébre Sa-
lomvárra

Szent Már-
ton turistaút

Az akadálymentesítés a sport-
öltözõ felé már megoldott, s az
emeleten külön helyiséget kell
biztosítani a mozgásukban
korlátozott látogatóknak is.
Szeretnénk minél hamarabb
pályázni, mert tavaly elapadtak
a források, és nem szeretnénk
még egyszer abba a hibába
esni, hogy emiatt nem kapunk
támogatást. Tavaly a „szenny-
vizes” beadványunkat is meg-
nyertük, de nem tudtak támo-
gatást adni rá, reméljük, hama-
rosan megoldódik az ügy. Min-

den beadványra tartalékolunk
önerõt, nekünk nem kellett
soha hitelekhez folyamodni.
Szeretnénk szépíteni, csinosí-
tani, kulturálttá tenni a falut,
hogy mindenki jól érezze magát
itt – fûzte hozzá Büki József.

A településen év vége felé
több programot is terveznek.
December 5-én fél ötkor érke-
zik a Mikulás Mutyi bohóccal,
szeretnének karácsonyi ün-
nepséget, majd idõsek napját
is tartani.

Pataki Balázs

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

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

családi, civil és céges

rendezvények

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

„Castello” Kupa
teremlabdarúgó torna
A Zalalövõi Általános Iskola

az iskola titkárságán vagy
a 30/3868-195-ös telefonszámon.

: 2013. december 7-én 19 óra (iskola)

2012. december 8. vasárnap, délelõtt 9 órától,
További fordulók szombat (kivéve dec. 21 vasárnap)

délelõttönként!

körmérkõzéses
teremlabdarúgó tornát rendez

A tömegsport jellegû rendezvényünkre
várjuk min. 4 fõs csapatok jelentkezését!

2013. december 7-ig

Nevezési díj: 4000 Ft

Megbeszélés

Elsõ játéknap:

2013. december 8-tól!!!
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– Az emberi életben sokan
úgy gondolják, hogy ránk, idõ-
sebbekre, már nincs is szük-
ség. Mindenkire szükség van,
hisz mindenkinek van felada-
ta. Különösen így van ez a mi
kis falunkban. Az addig meg-
szokott életritmus megválto-
zik, ezzel is különbözve a fiatal
korosztálytól. Fontos tehát,
hogy a napi nehéz munkák
után, a lelket melengetõ ha-
gyományos esték visszajöjje-
nek a mindennapokba –
kezdte köszöntõ beszédét

polgármester a
szépkorúak ünnepségén.

Kedves szavai érintették azt
a tényt, hogy a régi idõkben a

Fe-
kete László ká-
vási

Bölcsességek, értékek átörökítése

szépkorúság a szaktudást, a tár-
sadalomban pedig egy kategó-
riát jelentett. A lényege az ér-
tékek átörökítése volt, és az a
jelenben is. Fontos az erkölcsi
morál felelevenítése, amelynek
napjainkban is érvényt kell
szereznie. Mint mondta, át kell
adni a bölcsességet, az érték-
rendet, az érték alapú munka
szeretetét, azt az érzést és ké-
pességet, hogy az ifjabb nem-
zedék is tudja tisztelni ember-
társait. Ezért kell a fiatalokra
átörökíteni a falu és a nemzet
hagyományait, hazaszeretetét,
olyan környezetet biztosítva,
ahol kedvükre tudnak aktívak
lenni a szépkorúak is. A pol-

gármester példaként emelte ki
a virágoskert mozgalmat és a
helyben termelt zöldségek,
gyümölcsök lehetõségét, mely
korosztálytól független. Beszé-
dében utalt rá, hogy a köz-
ségben nyugdíjas klub mûkö-
dik, mely által kirándulásokra
van lehetõség. Felvetette a
múltban hatékonyan mûködõ
alkotói tevékenységek, például
a hímzõ szakkör felelevenítését.

Fekete László gondolatait
egy szál gyertya meggyújtásá-
val zárta, mely az elmúlt idõk-
ben eltávozott szépkorúak
emlékére égett a rendezvény
alatt. Kulturális mûsorok sora
követte egymást, helyi és
vendég elõadók tolmácsolá-
sában.

elõadó-
mûvész kisfia társaságában lé-

H. Horváth Gyula

pett az ezüsthajú vendégsereg
elé, fuvolajátékkal, valamint
Óbecsey István: Szeressétek az
öregeket, valamint Mécs Lász-
ló: A királyfi három bánata cí-
mû mûvének elõadásával lep-
ve meg a közönséget. A szá-
mos sikert elért

fergeteges hangu-
latot varázsolt vidám muzsiká-
jával és énekével a kis terem-
ben, míg a szomszéd települé-
sen mûködõ

lendületes tán-
cát hozta el e délutánra.

A kávási szépkorúak találko-
zója a Kávási Ifjúságért Kulturá-
lis Alapítvány meghívására, a He-
lyi Vidékfejlesztési Stratégiák
Leader fejezetének végrehajtá-
sához 2013-ban nyújtandó tá-
mogatások keretében történt.

Válicka Ci-
terazenekar

Zalaszentgyörgyi
Néptánccsoport

Török Irén

A polgármester köszöntõ szavai az értékek átörökítését érin-
tették.

A

november
15-én Zalaegersze-
gen, a

több
mint száz résztve-
võvel munkavédel-
mi vetélkedõt rende-
zett. A jó hangulatú
vetélkedésen a mun-
kavállalók csapatai

TIT Öveges Jó-
zsef Ismeretterjesz-
tõ és Szakképzõ
Egyesület

Csány László
Közgazdasági Szak-
középiskolában

Munkavédelmi ki mit tud?
– a 60 éves zalai TIT-ben

mellett a megye középisko-
láiból nevezett tanulók és a
felnõttképzésben részvevõ mun-
kanélküliek is számot adtak
tudásukról. A felnõttek között
a

dolgozói, a tanulók vetél-
kedésében a

Flextronics International
Kft.

Keszthelyi Köz-

gazdasági Szakközépiskola
diákjai végeztek az elsõ helyen.

Az elsõ három helyezett
csapat serleget, a versenyzõik
tárgyjutalmat vehettek át. A ren-
dezvény az OMMF-11-P-0028.sz.
pályázati támogatásból való-
sult meg.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Zalacsében

Pecsics Zol-
tán

hagyományosan
évrõl évre megtartják a falu kö-
zösségi disznóvágását, mely-
nek hangulatát, folyamatát min-
denkinek érdemes megtapasz-
talnia. Annak idején a falu
nyugdíjasai adták a jó hangula-
tú program ötletét, ami már
elmaradhatatlan része a
zalacsébi õsznek.

– Kardos Istvánék évekkel
ezelõtt találták ki a programot,
melyen a település apraja-
nagyja jelen van. A gyerekek
megismerkednek a hagyomá-
nyokkal, és ízelítõt kapnak ab-
ból, hogy milyen szalmán pör-
zsölni a disznót. Sajnos egyre
kevesebb az állat, így igazi ku-
riózumnak számít egy ilyen
esemény – árulta el

polgármester.
Az összetartó közösség idén

november 9-én eggyel több

Ínycsiklandó ízekkel õrzik a hagyományt
Közösségi disznóvágás Zalacsében

disznót vágott: az együtt vásá-
rolt 190 kilós házi fajta mellett,
egy ajándékba kapott 60 kilós
mangalica is bontószékre ke-
rült. A munkafolyamat reggel
hétkor indult, a disznót a gaz-
dájánál vágták le. A Kámán-csa-
lád aktív résztvevõje a telepü-
lés programjainak, s már soka-
dik alkalommal került ki óljuk-
ból a falu disznaja:

– A családdal részt veszünk
a zalacsébi programokon, a fa-
lunapra is ajánlottunk fel ki-
sorsolásra malacot. A most le-
vágott nagy disznót egy éve
vettük és azóta hizlaltuk, a
mangalicát a fiam ajánlotta fel.

A feldarabolás után az étkezés-
hez pirított májat, pecsenyét
készítettünk másik kedven-
cünk, a vesés-velõs szûzpecse-
nyés hús mellé. Estére elkészül
a húsleves, a disznótoros ká-
poszta, lesz kövesztett szalon-
na, véres és májas hurka és
tepertõ is. Mangalicát idén
vágtunk elõször közösen, így
annak a feldolgozásával töb-
ben még ismerkednek. Pu-
hábbnak, finomabbnak, egész-
ségesebbnek érezzük. Jó a
hangulat, jól érezzük magun-
kat, s ilyenkor természetesen
megkóstoljuk egymás sütemé-
nyét, pálinkáját is – taglalta

aki sza-
kácsként gyakorta fõz a falu
eseményein, és a disznófel-
dolgozás minden mozzanatát
szereti és örömmel adja át.

A gyerekek számára játszó-
házat is szerveztek, s természe-
tesen idén sem maradt a fel-
dolgozott termékekbõl, me-
lyekbõl otthonra is lehetett
vásárolni. Este meglepetésként
kemencében sült kukoricapró-
szát kaptak a jelenlévõk, majd
közös disznótoros vacsorával
zárult a nap. A szépszámú ér-
deklõdõt vonzó eseményt
több helyi vállalkozó is tá-
mogatta.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Kámán Józsefné, Éva,

Pataki Balázs

Kámán Józsefné a dolgos férfiakkal.

A karácsony elõtti készü-
lõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg is-
merõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani.

Így futottam össze Ist-
vánnal egy áruház parkoló-
jában. Beszélgetés közben
látom, hogy István autóján
bekapcsolva maradt a lám-
pa. Gondoltam szólok neki,
nehogy lemerüljön az akksi-
ja. Õ az autó felé pillantva
egy laza mozdulattal mond-
ta: – Á…, ne foglalkozz vele!

Beszélgetünk tovább. Nem
értettem a helyzetet, mert
Istvánt elég aprólékos, min-
den részletre odafigyelõ ügy-
félnek ismertem meg. Mint
sokan, õ sem szerette, ha va-
lami azért nem mûködik
úgy, ahogy kellene, mert
nem figyeltek oda rá eléggé.
Ezért a konyhájuk tervét
elég alaposan átnézte.

Nagy segítség volt szá-
mára, hogy a látványterve-
ken minden részletet jól le-
hetett látni, így egyértelmû-
en kitûnt, hogy nem érhetik
meglepetések, mert minden-
re odafigyeltünk. Elég sokat
beszélgettünk, közben az
autón világított a lámpa.
Kézfogás után István elin-
dult az autó felé. Közben ar-
ra gondoltam, hogy hol van
a vontató kötél az autóm-
ban. De nem volt gond,
mert egy másik autóba
szállt be. Elmosolyodtam:
most már értem, hogy mi-
ért nem foglalkozott vele…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Á…, ne foglalkozz vele!...

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937.
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

(kivéve targonca)

Targoncavezetõ,

Emelõgépkezelõ,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001
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Zalaboldogfán

Luter Péter

a novem-
ber 22-én megtartott falugyû-
lésen meglehetõsen kevesen
vettek részt.

– A község képviselõ-testü-
lete mindig figyelembe vette
és megfogadta a lakosság véle-
ményét, ha az a falu érdekében
történt. Lehetett az közösségi,
vagy egyéni szociális problé-
ma. A környezet vagy a bizton-
ság érdekében tett javaslatokat
mindig megfontolták és lehe-
tõségeik szerint orvosolták. A
faluban történt eseményekrõl
a Zalalövõ és Környéke havi-
lapban, a hirdetõtáblákon, s le-
vélben rendszeresen beszámo-
lunk – emelte ki
polgármester.

– Ha tovább tart az a ten-
dencia, ami az önkormány-
zatok mûködését egyre nehe-
zebb helyzetbe hozza, akkor a
jövõben fejlesztésre, beru-
házásra egyáltalán nem lehet
tervezni, sõt a mûködés is
megkérdõjelezhetõ! Sajnos egy
évvel ezelõtti aggodalmam jo-
gos volt, mivel az új közös és a
járási hivatalok létrejöttével az

Közmeghallgatás Zalaboldogfán

A nehézségek ellenére ügyelnek a rendezett faluképre.

önkormányzatok önrendelke-
zési jogai csorbultak, a norma-
tív állami és központi támoga-
tások drasztikus csökkentésé-
vel, a helyi adók elvonásával az
önkormányzatok mûködése, a
település üzemeltetése ellehe-
tetlenült. Mindent elkövet-
tünk, hogy az egyensúlyt tarta-
ni tudjuk. A képviselõ-testület
tagjai lemondtak a tiszteletdíj-
ról, a polgármester a költségté-
rítésérõl, a könyvtáros, egyben
takarítónõ munkaidejét, bérét
4 órában állapítottuk meg. A
hivatal nyitvatartását két napra
csökkentettük, így a villannyal,
s a fûtéssel is takarékosko-
dunk. Beruházásra, fejlesztésre
nem terveztünk. Mindezek el-
lenére a költségvetést nem
tudtuk tartani. A 2013-as költ-
ségvetést ilyen körülmények
mellett nem tudtuk elfogadni.
Ezért önhikire adtunk be pá-
lyázatot, ami a hiányzó kiadá-
sainkat egyenlítheti ki – mond-
ta a falu vezetje.

A továbbiakban a polgár-
mester ismertette a 2013 évi
költségvetés fõbb számait, az

eddig teljesített és a hátralévõ
feladatokat.

– A nehézségek ellenére
azért értünk el eredményeket
is – folytatta Luter Péter. –
Nagy társadalmi összefogással
tetõ alá került a sportöltözõ. Si-
került megtartani a falunapot
is, ahol már az új épületet is
igénybe tudtuk venni. Ha sike-
rül befejezni a komplexumot,
akkor abban nem csak a focis-
ták kapnak helyet, hanem más
közösségek, egyesületek is hasz-
nosíthatják.

A polgármester elmondta,
hogy takarékosság miatt a Mi-
kulás fogadása és a fenyõün-
nep egy napon és helyen, a fa-
luközpontban fölállított min-
denki fenyõfájánál december
6-án (péntek) 17.00 órától lesz
megtartva. A nyugdíjasok kö-
szöntõje december 21-én (szom-
bat) 17.00 órakor kezdõdik.

Luter Péter elmondta még,
hogy továbbra is nagy hang-
súlyt fektetnek a környezet vé-
delmére, a közterek karban-
tartására, virágos, tiszta falu-
kép kialakítására. Amennyiben
pénzhez jutnak, akkor az utak,

járdák felújításába is bele-
kezdenek.

A közmeghallgatáson szóba
került a templom felújításának
a fontossága és az adományo-
zás hatékonysága. (Az októberi
lapban már részletesen beszá-
moltunk a megkezdett adomá-
nyozásról és egy alapítvány
létrehozásáról – a szerk.)

– Az alapítvány bankszám-
lájára is lehetne befizetni, így a
világ bármely pontjáról utal-
hatnának. A jelenlegi adomá-
nyozási forma is nagyon ne-
mes cselekedet, köszönet érte
a szervezõknek, az egyházköz-
ségi tagoknak. Szeretnénk meg-
köszönni a helyiek és az elszár-
mazottak nagylelkû adomá-
nyait – emelte ki Luter Péter.

A polgármester optimista
szavakkal zárta a beszámolóját:

– Reménykedjünk a pozitív
változásban, hogy a lakossággal
összefogva a jövõben is fejlõd-
ni tudunk, beruházni, s meg
tudjuk tartani infrastruktúrán-
kat, a település szép, tiszta jel-
legét, jó közösségét, és sok jó
tulajdonságát, amiért érdemes
itt élni.

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Babafürdõkád, járóka, kiságy,
elektromos mellszívó, tolóautó, pelenkázófeltét,

autós babaülés (18 kg)

Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Mobil: 06-20-336 5202

E L A D Ó!
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Nemrég tartotta gyémánt-
lakodalmát
szûk családi körben

és neje,
született . Az ösz-
szejövetelre otthonukban ke-

Hagyárosböröndön
Wégh Mi-

hály Wégh Mihályné,
Mihók Mária

Gyémántlakodalom Hagyárosböröndön
rült sor, ahol három gyerme-
kük volt jelen.

A házaspár egészen a közel-
múltig állatokat is tartott és
szõlõvel foglalkozott, de idõs
koruk és egészségük romlása

miatt ezt kénytelenek voltak
abbahagyni. Mihály bácsi két
évvel nyugdíjba vonulása után
szívérrendszeri betegséget ka-
pott, ezért nehezen tud mun-
kát végezni. Mindketten sok
gyógyszert szednek. Vetemé-
nyeskertjükben zöldségeket, tel-
kükön burgonyán termelnek,
nemcsak önmaguk, hanem csa-
ládtagjaik részére is. Ebbe Za-
laegerszegen élõ lányuk és fi-
úk is besegít. Mária néni ked-
venc idõtöltése a virágültetés.

Mindketten megérdemelt
nyugdíjas éveiket töltik és ki-
lenc unokájuknak örülhetnek.
Napjaik tévézéssel, rádiózással,
újságolvasással telnek.

Ács László Esküvõi fotó 1953-ból…

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

– Az Államreform Opera-
tív Program keretében támo-
gatást nyert projekt pályázati
anyagában láthattuk a me-
gye új szlogenjét „GAZDAG ÉS
HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ
ZÖLD ZALA”. Elnök úr, hogy
állnak most a megyei terve-
zési folyamatok?

– Melyek a koncepció leg-
fontosabb üzenetei?

– Milyen anyagi háttér
biztosítja a területfejlesztési

– Önkormányzatunk elké-
szítette a megyei területfej-
lesztési koncepciót, amellyel
kapcsolatban egyeztetõ fóru-
mokat tartottunk a járásszék-
helyeken, valamint egy külön
fórumon vitattuk meg az
anyagot a civil szervezetek
képviselõivel. Valamennyi mi-
nisztériummal lefolytattuk az
államigazgatási egyeztetést,
így 2013. decemberében a me-
gyei közgyûlés elé kerülhet a
koncepció jóváhagyásra.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvíté-
se és a gazdasági növekedés,
mely az életszínvonal emel-
kedésének az alapja. Fontos a
részvétel a dunántúli jármû-
ipari hálózatban, a sármelléki
repülõtér ipari-logisztikai fej-
lesztése, s természetesen az
egészség- és gyógyturizmus. A
vidékfejlesztési források ha-
tékonyabb felhasználása, vala-
mint egy vidéki kis- és közép-
vállalkozókat jobban szolgáló
bankrendszer a kistelepülése-
ket is szolgálhatja.

dokumentumok elkészítésé-
nek pénzügyi forrását?

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-
vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-

ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elké-
szítésére.

– A közgyûlésnek 2014-
ben kell elfogadnia a megyei
területfejlesztési programot
és a megyei gazdaságfejlesz-
tési részprogramot, valamint a
kistérségi fejlesztési progra-
mokat. Ezt a tervezési munkát
a két megyei jogú város ki-
vételével az egész megyére
vonatkozóan végzi az önkor-
mányzat. A terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív prog-
ramban szerepel közvetlen
forrás a megyei fejlesztések
megvalósítására a következõ
hétéves uniós ciklusban, de
természetesen további ágazati
operatív programokra is ké-
szülnek a megyei tervek. Je-
lenleg a következõ projektcso-

– Miként alakul a terve-
zés további menete? Melyek a
legfontosabb prioritások?

magok kidolgozása zajlik: Za-
lai Integrált Gazdaságfejlesz-
tési-, Zalai Turizmusfejlesztési-,
Zalai Alternatív Hálózati Gaz-
daságfejlesztési-, Zalai Vállal-
kozásfejlesztési-, Zalai Foglal-
koztatási Együttmûködési-, Za-
lai Közösségerõsítõ Projekt-
csomag.

– A terület- és településfej-
lesztési operatív programból
közvetlenül a két megyei jogú
városba közel 11 milliárd fo-
rint, a kistérségekbe 11,8 mil-
liárd forint, a megyei önkor-
mányzati fejlesztések megva-
lósítására pedig 15,2 milliárd
forint, azaz a megyébe össze-
sen mintegy 38 milliárd forint
jut. Ezen felül pedig termé-
szetesen a további operatív
programokból is jelentõs for-
rások hívhatók le a megyei fej-
lesztések megvalósítására.

– Az elnyert ÁROP pályá-
zat alapján a tervezési felada-
tokkal 2014. szeptember 30-ig
kell végeznie a Zala Megyei
Önkormányzatnak, melyek kö-
zül a területfejlesztési koncep-
ció már elkészült, a terület-
fejlesztési program véglegesí-
tése pedig 2014. I. negyed-
évében várható. Az elkészí-
tett dokumentumok folyama-
tosan nyomon követhetõk az
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.

– Milyen források juthat-
nak a megyébe a 2014-2020
közötti uniós költségvetési
ciklusban?

– Mire várható a terület-
fejlesztési dokumentumok el-
készülése?

90 millió forint a megyei fejlesztési tervek elkészítésére
Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk

Manninger Jenõ

Fontos szempont a sármelléki repülõtér fejlesztése is.
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Sajtóközlemény

2013. november 21.

Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául
szolgáló területfejlesztési dokumentumok

A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejleszté-
sének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentu-
mok elkészítése” címû pályázata 90 millió forint
uniós támogatást nyert az Államreform operatív
program keretében megvalósuló „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévõ megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fej-
lesztési Tanács számára” címû ÁROP-1.2.11/A-2013-A
kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészü-
lõ dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020
közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztések-
nek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala
célkitûzés megvalósítását az önkormányzat elsõsor-
ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló
programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.

A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Terve-
zési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A
Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Orszá-
gos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását
követõen kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely
már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés
regionális kitekintésû aktualizálását is. Megkezdõdött a stratégiai
és operatív részbõl álló Zala Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a 2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gaz-
daságfejlesztési részdokumentumok elõkészítése. A részdoku-
mentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kis-
térségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglal-
ják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elkép-
zeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A me-
gyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a
megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehango-
lása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során.
A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesz-
tési program kidolgozása során a megyei önkormányzat bizto-
sította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a
fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.

A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel
kapcsolatos aktuális információk.

Zala Megyei Önkormányzat
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
E-mail: elnok@zalamegye.hu
Honlap: www.zala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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!

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

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, 1 GB DDR5 VGA

64.900 Ft

115.990 Ft

2013. november 23-án ke-
rült sor a hagyományos, szülõk
által az iskola javára szervezett
jótékonysági bálra.

A

nevében tisztelettel megkö-
szönjük a Katalin-bálra nyúj-
tott támogatásokat mindazok-
nak, akik munkájukkal, pénz-

Zalalövõi Általános Is-
kola Szülõi Munkaközössége

Katalin-bál az iskoláért

beli és tárgyi felajánlásaikkal,
részvételükkel segítették jóté-
konysági bálunk sikerességét.
Ezzel gyermekeink szabadidõs
tevékenységét tették színvona-
lasabbá, hiszen célunk egy ud-
vari közösségi tér kialakítása.

Köszönettel:
Szülõi Munkaközösség

vezetõsége

Pl.: ASUS X502CA-XX125D 15,6"/Intel Pentium 2117U
/4GB/320GB fekete notebook

DELL Inspiron 3537 15,6" /Intel Core i5-4200U/4GB/
750GB/Radeon HD 8670M 2 GB notebook

94.990 Ft
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U
1,8GHz/4GB/500GB notebook 119.990 Ft

159.990 Ft
Samsung GalaxyTab3 7.0 8GB fehér Wi-Fi tablet 49.990 Ft
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Karácsonyi akció!!!

IDILL - 20 % BOX - 25 %

FREE - 25 %
Egyes fenyõbútorok

kedvezménnyel20-35 %

Andi 5 fiókos
íróasztal

Claudia
80x180x30

polc

Billerbeck
párnák,

matracok, paplanok
kedvezménnyel10 %

Franciaágyak nagy választékban
már 51.900 Ft-tól

Egyes sarokülõ garnitúrák
kedvezménnyel10 %

Kanapék nagy választékban!
Új design, hasznos fekvõfelület

Az árak az áfát tartalmazzák!

ÚJ!

ÚJ!

Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 9-13 óráig tartunk nyitva!

Az akció november 29-tõl december 31-ig, illetve a készlet erejéig tart!

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Feljelentés…

Újsághír: Az MSZP feljelenti Magyarországot Brüsszelben
az E.ON gáz üzletágának visszavásárlása miatt.
– Nekem is volt ilyen csoporttársam az oviban, mint ez a
Mesterházy. Õ is mindig fölnyomott az óvónéninél, ha meg-
cibáltam a kiscsajok haját.

Gyurcsány nyomán

– Arankám, megengedné, hogy magánál fejezzem be
ezt a töltött libanyakat, mert az uram megint fölült a
gázsütõre...

A bajai „videó-projekt” után

– Csávókáim, mi csak egy videót csináltunk, és egybõl
híresebbek lettünk, mint a Gyõzike!...



12 Zalalövõ és Környéke 2013. november

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

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

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

Az üzlet megtalálható Bagodban, az Avia benzinkút udvarán!
Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

Tel.: Tamás Kinga Csilla 06/30/507-2970

Várok minden kedves vendéget!

A
és a bagodi

iskola-óvoda
támogatói bálja osztatlan si-
kert aratott november 16-án.

A vidám báli hangulatot a
és a

alapozta meg, majd az óvo-
dás szülõk adták elõ sajátos
Hófehérke adaptációjukat

óvónõ mesélõ
aláfestésével. A mûsor befeje-
zéseként pedig a bagodi Fe-
kete István Általános Iskola
tantestülete szórakoztatta a
vendégeket korhû ruhákba öl-
tözve a nagysikerû Limbó Hin-
tó Hungária számmal. Egyedi
feldolgozásukat, elképzeléseiket
jelezte a koreográfiába beépí-
tett szokatlan tánckellékek hasz-

bagodi Fekete István Ál-
talános Iskola
Napsugár Óvoda

Bagodi Énekkar Zala-
szentgyörgyi Néptánc Együt-
tes

Gyar-
mati Marietta

Nagy sikere volt a bagodi bálnak

nálata. Többek között talicska,
gördeszka, mankó, roller, taka-
rítószeres kocsi – mint zúgpálin-
kát rejtõ tereptárgy – stb. Az
igazi élõ zenét a Bagodi Ének-
kar szolgáltatta a produkcióhoz.

Köszönet illeti
, az iskola és

az óvoda Szülõi Munkakö-
zösségének elnökét és segítõi-
ket: szülõket, pedagógusokat.
Egy nagyon szórakoztató, szín-
vonalas bált rendeztek, mind-
annyiunk örömére, ahol min-
den adott volt – zene, mûsor,
vacsora – az önfeledt szórako-
záshoz. Így, arra a pár órára,
elfelejthettük hétköznapjaink
kényszerû rohanását, és átél-
hettük az együtt táncolás lé-
lekfeltöltõ élményét.

Horváth Je-
nõnét Szabó Lil-
lát,

Péterné Fatér Edit

Az óvodás szülõk Hófehérke adaptációja.

Bagod község Önkormányzati Képviselõ-testülete
2013. december 9-én 18 órai kezdettel

(Bagod Sport u. 4.)

tart, amelyre meghívja a Tisztelt Lakosságot.

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról
és a 2014. évi terveirõl.
2. A lakosság által feltett kérdések megválaszolása.

polgármester

a Sport épület nagytermében

Tervezett témák:

Mogyorósi József

KÖZMEGHALLGATÁST

MEGHÍVÓ

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


