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(Folytatás a 2. oldalon)

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 : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

A hagyományos, õshonos
gyümölcsfajtákról tartott elõ-
adást erdész a

legutóbbi összejövetelén a
helyi kultúrházban.

Közeleg a tavasz, közeleg a
természet ébredése, de ezt az
ébredést egyre kevesebb gyü-
mölcsfa éri meg a Kárpát-me-
dence õsi gyümölcsfái közül –
mondta elõadásának beveze-
tõjében Kovács Gyula.

Kivágják azokat, vagy a
pusztuló régi szõlõhegyekben
elnyomja õket a gaz. Legtöb-
ben nincsenek tudatában an-
nak, mekkora értéket hagynak
veszni magyar örökségünk ér-
téktárából. Évszázadok szelek-
tálásának eredményeként hagy-
ták ránk nagyapáink a legjobb
fajtákat, melyeknek ezen felül

Kovács Gyula
zalaszentgyörgyi kertbarátok

Ültess egy fát õseid hagyatékából!
kitûnõ a rezisztenciájuk, hi-
szen vegyszerezés nélkül fenn-
tarthatók – hangzott el a kert-
barátok összejövetelén.

A problémát talán jól érzé-
kelteti, hogy az elmúlt húsz
évben Kovács Gyula felméré-
sei szerint Göcsej elveszítette
régi fajtáinak felét.

Az utolsó órában vagyunk
– fogalmazott az erdész –, hogy
ebbõl a csodából, ami még
megmaradt, megóvjuk. Meg-
tartani csak úgy lehetséges, ha
felkutatják ezeket a régi fajtá-
kat, megkeresik azokat, akik
még ismerik mely gyümölcsöt
mire használták és próbáljuk
átvenni ezt az örökséget.

Ezt a törekvést próbálja
segíteni a gondo-
lata, melynek lényege, hogy

Tündérkert

(Folytatás a 2. oldalon)

A gyümölcsfák oltását is meg kell tanulni újra, hiszen azt egy-
re kevesebben tudják szakszerûen.

Annyit még nem kémleltük
az eget , mint feb-
ruár 22-én, farsang havának

Zalalövõn

Rönkhúzás rönk nélkül
(„Mert mi így is tudjuk”)

Rönkhúzás napján. Az elõre-
jelzések szerint számítottunk
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(Folytatás az 1. oldalról)

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

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a

mûködõ számlájára befolyt összeg
238.727 Ft, melyet ezúton is megköszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák ala-
pítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai bútor-
zat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával!

A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám:
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán

kapható!)
Köszönettel:

a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Zalalövõi Általános Iskolá-

ban Bitbúvár Alapítvány

Herman Eszter,

18950687-1-20

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 Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

minden közösség, amely össze-
gyûjti régi fajtáit és a hozzájuk
tartozó hagyományokat, króni-
kákat, recepteket és eljuttatja
Kovács Gyula erdészhez a régi
fajtáikról gyûjtött oltóágat, azt
õ beoltja és az oltványt nekik
ajándékozza. Ezt egy közösségi
kertbe ültetve van lehetõség régi
gyümölcsfajtáink megmentésére.

A fák mentése mellett fon-
tos, hogy a régi tudást is vissza-
szerezzük, hiszen alig akad

már néhány ember aki tud fát
oltani – hívta fel a figyelmet
eladásában az erdész.

Kovács Gyula a zalaszent-
györgyi kertbárok találkozóján
bejelentette: Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napjához közeled-
ve pedig idén is meghirde-
tik szerte a Kárpát-medencé-
ben, mindenütt ahol magya-
rok élnek: Ültess egy fát õseid
hagyatékából! elnevezésû fel-
hívásukat.

O. Zsuppán Beáta

Ültess egy fát...
(Folytatás az 1. oldalról)

Rönkhúzás rönk nélkül
(„Mert mi így is tudjuk”)

az égi áldásra, de bíztunk egy
pillanatnyi napsütésben, hogy
a rönkhúzás szereplõi elin-
dulhassanak végre a lako-
dalmas házhoz, ahol,

feleségül kérheti
. Mivel a ter-

vezett felvonulás nem jöhetett
létre, új lehetõség után néz-
tünk, mert ha farsang, akkor
legyen farsang.

Régen is játszottunk olyant
gyerekkorunkban, hogy a szo-
ba négy sarka más-más mese-
beli földrészt jelentett és ezt
most sem kell másképpen ér-
telmezni. Tehát, a mûvelõdési
központ aulájának egyik sarka
a menyasszonyos ház, a másik
a võlegény rezidenciája, s a
nagyterem helyszíne az eskü-
võ és a fergeteges lagzi.

Hõs torreádorunk
naná, hogy nõsülni

akart, és az ifjú ara is
csak az illendõség kedvé-

ért húzódozott a násztól. De
akkor jött farsangi állandó
püspökünk , és
papunk ,

Hú'De
Bátor Don-
na Szalonnát

(Marai
Zoltán)

(Horváth
Írisz)

(Merth Gábor)
(Gyarmati Gergely)

akik némi misebor kíséreté-
ben szólásra kényszerítették a
fiatalokat, aminek meg is lett
az eredménye. Midõn nagy
egyetértésben a nász megköt-
tetett, így indulhatott a lagzi.
Mint minden rendes lakoda-
lomból, innen sem hiányozha-
tott a zsíroskenyér lilahagy-
mával és a jóféle borocska,
amit erre az alkalomra

ajánlott fel a
támogatásával.

De nem hiányzott a jókedv
sem, melyrõl Tatyi kisbíró

gondoskodott.
Örültünk, hogy a nagy vi-

gasságban csatlakoztak hoz-
zánk a Kanizsa Pékség dol-
gozói, a
tagjai, és a helyi is
képviseltette magát jelmezes
megjelenésével.

Aki nem érezte jól magát,
az vessen magára és várjon a
következõ farsang havára.

Köszönünk minden segít-
séget: bort, pogácsát, vidám-
ságot, békeséget, együttmû-
ködõ készséget.

Galam-
bos László Bor-
barát Egyesület

(Tóth József)

Salla Néptáncegyüttes
varroda

(BHK)

Marai Zoltán võlegény látható nagy kalapban, majd a meny-
asszony, Horváth Írisz, Gyarmati Gergely pap és Merth Gábor
püspök.

Felhívás!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2013. január elsejével válto-
zás történt a magyar közigaz-
gatásban, bevezetésre került a
járási rendszer. Zalában hat
járást alakítottak ki, a nevükben
szereplõ székhellyel. Így létre-
jött a

,
a

járás.
Az átalakítás tapasztalatai-

ról kérdeztük kor-
mánymegbízottat, a

vezetõjét.

– A közigazgatás átalakí-
tásában komoly elõrelépés tör-
tént, hatékonyabb lett a munka,
egységesebb az irányítás, rá-
adásul a korábbinál kisebb lét-
számmal.

– Korábban a szakigazgatási
szervek a szakminisztériumok-

zalaegerszegi, a nagyka-
nizsai, a keszthelyi, a letenyei

zalaszentgróti, valamint a
Lenti székhelyû

Rigó Csaba
Zala Me-

gyei Kormányhivatal
– Hogyan lehet megvonni

az elmúlt esztendõ mérlegét?

– A kisebb létszám megle-
põ. Ez hogyan lehetséges?

Ez már szolgálat…
Beszélgetés Rigó Csaba kormánymegbízottal

hoz tartoztak. Mindenhol volt
humánpolitika, informatika, pénz-
ügy, s folytathatnám még. Most
mindezek a kormányhivatal
törzshivatalába integrálva mû-
ködnek. Mi biztosítjuk a nyu-
godt munka feltételeit, de nem
szólunk bele a hatósági szak-
mába, s ez így helyes. Ennek
eredményeképpen a kormány-
hivatalok megjelenésével egy
hatékonyabb közigazgatási rend-
szer alakult ki.

– Igen, de nem visszaállí-
tásról, hanem egy új járási
rendszer kialakításáról van szó.
Zalában hat járás jött létre, ahol
egyrészt az önkormányzatoktól
átvett feladatokat (építésható-
sági, gyámügyi, okmányirodai),
másrészt a járási szakigazgatási
szervi (földhivatali, munka-
ügyi, élelmiszerlánc-biztonsági

– 2013. január elsejével
pedig ismét létrejöttek a já-
rások…

és állategészségügyi, népegész-
ségügyi) teendõket intézik.

– Az elmúlt év elsõ intéz-
kedése az volt, hogy a korábban
hagyományos munkarendben
dolgozó okmányirodák reggel
nyolctól este nyolcig fogadják
az ügyfeleket. Ennek bevezeté-
sérõl pozitív visszajelzéseket
kaptunk.

– Egyrészt az állampolgá-
rok, másrészt a korábbi kor-
mányablakok, melyek már ele-
ve hosszított nyitva tartással
mûködtek, s a tapasztalatok
nagyon kedvezõek voltak.

– Zökkenõmentes volt a hi-
vatali szervezet kialakítása, s az
ingatlanok és a munkavégzés-
hez szükséges eszközök is ren-
delkezésre álltak.

– A járási székhely az elsõ
szint, s vannak járási kirendelt-
ségeink is. Azokon a települése-
ken mûködnek, ahol teljes
munkaidõben dolgoznak állam-
igazgatási szakemberek, de nem
válhattak járási székhellyé. Ilyen
például Zalakaros, Hévíz, Pacsa
és Zalalövõ.

– Igen, a jelenlegi kettõ
mellett (Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa) új járási kormányabla-
kokat nyitunk. A legelsõ járási
kormányablakot Hévízen nyi-
tottuk, majd Lentiben és Zala-
egerszegen létesítünk új kor-
mányablakot, s még további öt
új járási kormányablak meg-
nyitásának elõkészítése zajlik.

– Hogyan készültek fel az
ügyfelek fogadására?

– Mi adta az ötletet?

– Voltak gondok a járások
kialakításánál?

– Mi a járási közigazgatási
rendszer következõ szintje?

– A hírek szerint újabb
kormányablakok nyílnak…

– Kormányhivatal, járás,
járási kirendeltség, járási kor-
mányablak. S van még egy
szint…

– Szinte zökkenõmentes
volt az átállás, még az ellenzék
sem kritizálta…

– Igen, elérkeztünk a tele-
pülési ügysegédekhez, akiknek
az a feladata, hogy a kisebb
településeken ügyfélbarát mó-
don fogadóórát tartsanak, és
segítsenek az állampolgárok-
nak. Célunk ugyanis, hogy az
ügy és az ügysegéd utazzon, ne
az állampolgár. Az átalakítással
szeretnénk pluszokat adni,
nem elvenni! Ezen kívül 2014.
január 1-jétõl a kormány dön-
tése alapján csökkent az ügy-
intézési határidõ: 30-ról 21
napra. Munkánk célja a fel-
adatok egyértelmû elhatárolá-
sa, az eljárásrend gyorsítása és
egyszerûsítése, a szervezeti
struktúra hatékonyabbá tétele,
és a munkatársak képzése.
Mindez szemléletváltással is
kell, hogy járjon. Minden ked-
ves munkatársamnak azt mon-
dom, mindegy, hogy bal vagy
jobb lábbal kel fel, ez itt egy
alázatos szolgálat. Aki képes így
dolgozni, az alkalmas arra,
hogy szolgálja az állampolgáro-
kat a közigazgatásban.

– Ez nem véletlen, hiszen a
kormány nagy gondot fordított
a társadalmi egyeztetésre. A já-
rási határok kialakításánál Zalá-
ban is rendkívül körültekin-
tõek voltunk. A bejelentett
zalai változtatási igények több-
ségét támogatni tudtunk, mely-
nek eredményeképpen az or-
szágban elsõként állapodtunk
meg valamennyi, a megyében
található települési önkor-
mányzattal.

Rigó Csaba: – Az ügy és az ügysegéd utazzon, ne az állampolgár.

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, számítástechnikai eszközök!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA

67.900 Ft

122.990 Ft

Pl.: LENOVO G500 59-390509 15,6"/Intel Celeron 1005M
1,9GHz/4GB/500GB/DVD író/ fekete notebook

DELL Inspiron 3537 15,6"/Intel Core i5-4200U 1,6 GHz
/4GB/500GB/HD 8670M 1GB/DVD író notebook

89.999 Ft
ASUS X552CL-SX014D 15,6"/Intel Pentium 2117U
/4GB/500GB/fekete notebook 113.999 Ft

154.999 Ft
LG 32" FullHD 32LA620S 200Hz Smart Cinema3D LED TV 119.990 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
www.bestbyte.hu
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A farsangoló iskolások Zalalövõn.

Január utolsó hétvégéjén
hagyományosan az idõskorúak
köszöntésére készült

apraja-nagyja. A helyi
kultúrházban immáron 19. al-
kalommal rendezték meg a
nyugdíjasoknak szánt ajándék-
mûsorokkal fûszerezett prog-
ramot – tájékoztatta lapunkat

polgármester.
A település lakosságának

életkor szerinti megosztása
rendkívül ideálisnak nevezhe-
tõ. A faluban élõknek mintegy
egyharmada idõskorú – mond-
ta Kovács Dezsõ.

A rendezvény nyitásaként a
polgármester kedves szavakkal
köszöntötte a szép számban
összegyûlt vendégsereget. Öröm-
mel nyugtázta, hogy a korábbi
hagyományokhoz híven, az
idei esztendõben is csaknem
száz idõskorú tartotta fontos-
nak, hogy részt vegyen a ren-
dezvényen. Kizárólag azok nem

Zalaszent-
györgy

Kovács Dezsõ

Az idõskorúakat köszöntötték Zalaszentgyörgyön
tudtak elmenni az idõsek nap-
jára, akik egészségi állapotuk
miatt mozgásukban korlátozot-
tak – hangsúlyozta a polgár-
mester a köszöntõjében.

Az idei évben a helyi
adtak kedves mûsort az

idõskorúaknak, akik a produk-
ciót vastapssal jutalmazták.
Szintén nagy sikert aratott a

zenés csokra és
nagy érdeklõdés kísérte a

hímzésébõl nyílt kiállítást is,
amely szintén az idõsek kö-
szöntésére szánt program ré-
sze volt.

A korábbi esztendõkhöz
hasonlóan, ebben az eszten-
dõben is – a közös vacsora
után – elõkerültek az otthon
készített sütemények és jóked-
vû nótázással zárult az idõsek
napja Zalaszentgyörgyön.

óvo-
dások

Nyugdíjas Klub Margaréta
Dalkörének

Srágli Gézáné Mária néni

Zsuppán Beáta

Immár tizenkilencedik alkalommal köszöntötték a nyugdíjasokat.

A
szakítva az eddigi

hagyományokkal – a tanár-diák
(10-0) focimérkõzést szerdán
rendezték – tréfás vetélkedõ-
vel vette kezdetét az idei kar-
nevál, ahol az osztályok bizo-
nyíthatták ügyességüket, szel-
lemességüket.

Délutánra már szinte min-
denki jelmezbe öltözött. Szép
számú szülõi közönség elõtt
mutathatták be a nyolcadik
osztályosok a nyitótáncot, me-
lyet

Zalalövõi Általános Is-
kolában

Horváth Brigitta, Herman

Farsangolás a zalalövõi iskolában
Eszter Herczeg Imreés osz-
tályfõnökök tanítottak be.

A felvonuláson sok ötletes
jelmezzel és rövid produkciók-
kal rukkoltak elõ a gyerekek.
Nagy sikert arattak az osztá-
lyok közös produkciói.

A felvonulás végén a nyol-
cadikosok egy rendhagyó tán-
cos egyveleggel lepték meg a
publikumot. A tombolasor-
solást követõen sokan vehet-
ték át mosolyogva nyeremé-
nyüket.

A délután diszkóval zárult.

Jókedvbõl nem volt hiány a

farsangi rendezvé-
nyén, melyet február 14-én
tartottak a tornateremben.

A kisebbek ötletesebbnél-
ötletesebb jelmezekkel kápráz-
tatták el a közönséget és a
zsûri tagjait. A színes kaval-
kádban találkozhattunk legó-
emberrel, kukaccal, Túró Rudi-
val, karácsonyfával és számos
kreatív maskarával, ami bizo-
nyítéka annak, hogy a szülõk
és a gyerekek fantáziája ha-
tártalan.

A 4. évfolyamtól kezdõ-
dõen osztályszintû produkció-
kat mutattak be a diákok. Ré-
szesei lehettünk egy fantaszti-

bagodi Fekete István Általá-
nos Iskola

Farsangi busók Bagodban

kus cirkuszi produkciónak,
amiben bohócok, artisták és
pantomimesek szórakoztatták
a „nagyérdemû” közönséget.

Láthattunk rókatáncot, szel-
lemirtást, tanúi lehettünk az
örökös macska-egér viszályko-
dásnak is, a busók pedig iga-
zi hagyományos, zajos farsan-
gi hangulattal búcsúztatták a
telet.

A négytagú zsûrire nehéz
feladat hárult, hogy a legjobb
jelmezeket, produkciókat ki-
válassza.

Az egyéni jutalmak mellett,
a szülõi munkaközösség min-
den osztályt ajándékkal és tor-
tával lepett meg.

Dóczi Adrienn

Nem csak Mohácson jártak a busók…

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Kávást

dr. Kántor Mónika

hét szõlõhegy öleli
körül, ezeken a gerinceken szá-
mos gazda gondozza szõlõjét,
akik büszkén kóstoltatják a mun-
kájuk gyümölcseként gondosan
megtermelt borukat. A telepü-
lésen igyekeznek segíteni a gaz-
dákat, így második alkalommal
szerveztek számukra ismeret-
terjesztõ elõadást. Február 23-án

okleveles
borbíráló és borász osztotta

„Borhóbort” Káváson

meg tanácsait, tapasztalatait az
érdeklõdõkkel.

Az elõadás elsõ felében a
kén egészségre és környezetre
gyakorolt káros hatásairól esett
szó, megemlítve, hogy mikor,
milyen módszerrel, mérték-
ben lehet kénezni. Dr. Kántor
Mónika felhívta a figyelmet a
bortesztek jelentõségére, me-
lyet a gazdák költségkímélés
miatt közösen is megvásárol-

hatnak, hogy havonta ellenõ-
rizhessék borukat. Fontos
témaként szemléltették az
elõforduló szõlõbetegségeket,
mellyel kapcsolatban a hall-
gatóság megjegyezte, hogy ná-
luk ilyenek nem fordulnak elõ,
ám érdemes tisztában lenni,
megelõzni a bajt. Mindezek
három csoportba sorolhatók:
megkülönböztetnek élettani
(nem fertõzõ), krónikus és
járványos megbetegedéseket.
Elsõ esetben az idõjárás is ká-
rosító tényezõ, második eset-
ben nincs hatásos védekezés,
harmadik esetben rendszere-
sen oda kell figyelni. Az elõadó
a szemléltetésnél külön ki-
emelte, hogy az Interneten sok
esetben hibásan illusztrálják az
elõforduló szõlõbetegségeket.
A délután második részében
hibás, túlkénezett borokat kós-
toltak a résztvevõk. A gyakorlat
alatt átbeszélték, hogy melyik
bor hol lett elrontva, s hogyan
elõzhetõ meg a borhiba. Ér-
dekességként elhangzott, hogy
az áruházakban többnyire az

alsó polcokra kerülnek az EU-s
borok, melyek között számos
kénhibás található.

– A települést körülvevõ
szõlõhegyeken tevékenykedõ
gazdákat érdeklik ezek az elõ-
adások. Büszkék az emberek a
saját borukra, és kíváncsiak a
szomszédéra is, hogy õ hogyan
gazdálkodik. Igyekszünk minél
nagyobb hangsúlyt helyezni a
hagyományok ápolására, de
sajnos még sok elhanyagolt
terület van. Talán az új borona-
pince program segíthet majd,
amivel tavaly már hat épületet
sikerült állagmegóvással meg-
felelõ állapotba hozni. Idén
további tizenkét pincét újít-
hatunk fel, amivel elõsegíthet-
jük, hogy az itt élõk jobban
érezzék magukat a települé-
sen. Március 7-én a tizenöt
éves múltra visszatekintõ bor-
mustránkat tartjuk, ahol a nagy
érdeklõdés mellett mindig szá-
mos elismerést osztanak ki a
bírálók – számolt be

szervezõ.
Vaski

Gyöngyi
Pataki Balázs

A résztvevõk átbeszélték a hibás borok elõfordulásának okát is.

A 2010-ben megválasztott
munkája befejezõ-

dött. Most már csak rendkívü-
li ülésre gyûlhetnek össze a
képviselõk, ha a helyzet úgy
kívánja.

Az elmúlt parlamenti cik-
lus gyorsértékelésére kértük

, aki az április
hatodiki választásokon immár
a hivatalos kép-
viselõjelöltje Zala megye 1. szá-
mú (zalaegerszegi székhelyû)
választókerületében. Egyébként
8 éve képviseli a zalai érde-
keket a Tisztelt Házban.

– Az elmúlt ciklusban sok
olyan döntést hozott a Parla-
ment, amelyek jelentõsen segí-
tettek a magyar polgárok hely-
zetén. Arra még nem volt pél-
da a rendszerváltás óta – sõt
elõtte húsz év alatt –, hogy
csökkentek volna a megélhe-
tés szempontjából alapvetõ re-
zsiköltségek. A másik fontos
tényezõ, hogy amíg Európában
vagy nõ, vagy stagnál a mun-
kanélküliség, nálunk csökken.
Az is óriási eredmény, hogy
bevezettük a gyed-extrát, ami

Parlament

Vigh Lászlót

Fidesz-KDNP

– Mik voltak az elmúlt négy
év legjelentõsebb eredményei?

Az eredmények önmagukért beszélnek
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

azt jelenti, hogy a juttatás meg-
hagyása mellett még munkát is
vállalhat a kismama. A követ-
kezõ nagy vívmány – amirõl
újabban elfeledkezett az ellen-
zék –, hogy kikerültünk a köte-
lezettszegési eljárás alól, ahová
azért jutottunk, mert az elõzõ
MSZP-SZDSZ kormányok nem
tudták 3 százalék alatt tartani a
költségvetési hiányt. Az Orbán-
kormány rendezte az önkor-
mányzatok adósságállományát,
de errõl sem beszél az ellen-
zék, pedig ez vonatkozik a bal-
oldali vezetésû településekre is.

– Zalaegerszeg és környéke
is jól járt, hiszen a közelmúlt-
ban sok sikeres pályázat szüle-
tett. Gondolok az elektromos
hálózat megújítására, erre 500
millió forintot nyertünk el. A
megyei kórházban hamarosan
indul egy nagyon jelentõs
beruházás, mintegy 5 milliárd
központi forráshoz jutott a me-
gyeszékhely. Az elmúlt évben
Zalaegerszeg 800 millió – sza-
badon felhasználható – forin-
tot kapott, az idén még ennél

– Fordítsuk mindezt le
arra a körzetre, amelyben
indul a választáson!

is többet, 1,3 milliárdot. Ehhez
kapcsolódik, hogy a pályáza-
tokhoz kapcsolódó önrészi hi-
telt, mintegy 2 milliárd forin-
tot átvállalt az állam. Leszögez-
hetõ tehát, hogy a város költ-
ségvetése biztos lábakon áll,
nem fenyegeti veszély az intéz-
mények mûködését. A kórhá-
zat már említettem, de szeret-
ném kiemelni, hogy a Hevesi
Sándor Színház esetében is
nagy erõfeszítéseket tettünk a

teátrum stabil mûködéséért, s
ez a munka eredménnyel járt.
Bár a rezsicsökkentés, a gyed-
extra, az önkormányzatok adós-
ságállományának eltörlése az
egész választókerületet érinti,
tudjuk, hogy az itt lévõ kis-
városokban, Lentiben és Zala-
lövõn, illetve a falvakban van
még tennivalónk, s amennyi-
ben április hatodikán is bizal-
mat kapunk, folytatni fogjuk
ezt a munkát.

Vigh László és Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben.
A zalai képviselõ jól lobbizott Zala érdekében.
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Február 15-én tartották
a település rang-

idõs lakosainak köszöntését.
Az eseményre több mint fél-
százan látogattak el, akik jó
hangulatban töltötték el a dél-
utánt. A jelenlévõ hölgyek szí-
nes virágokkal, az urak finom
borokkal gazdagodtak, mosoly-
gó arccal hallgatták végig az

dalcsokrát,
akik után a község távozó lel-
kipásztora, atya
köszöntötte az egybegyûlteket.
„A nyugdíjasnak kezében van
múlt, melynek értékeit, örök-
ségét a jelenben kamatoztat-
ja és tapasztalatait továbbad-
ja jövõ nemzedékének” – szólt
az atya.

Za-
laháshágyon

Ezüsthárs Énekkar

Nagy Gábor

Kezükben a múlt, a jelenben élve segítik a jövõt
Szépkorúak köszöntése Zalaháshágyon

Az önkormányzat külön kö-
szöntötte a hónap születésna-
posait, és a névnapjukat mos-
tanság tartó Elvirákat, Julian-
nákat, Zsuzsannákat, Aranká-
kat. Szintén megbecsülésüket
fejezték ki a jelenlévõk közül a
legfrissebb nyugdíjasnak,

, a legtöbb ka-
rácsonyt megélõ

és ,
utóbbi február 3-án ünnepelte
85. születésnapját.

A megjelentek meghallgat-
ták a rendõrség elõadását is,
melyben elsõdlegesen az aj-
tók, kertkapuk zárására hívták
fel a figyelmet. A tájékoztatón
szóba kerültek a településen
házalók, a magukat hatósági

Sza-
bó Ferencnének

Keszte Károly-
nénak Simon Vendelnek

személynek kiadva próbálko-
zók. Utóbbi esetben igazolvány-
nyal ajánlatos azonosíttatni a
bekopogót. Akihez becsenget-
nek, inkább legyen bizalmat-
lan, minthogy károsult váljon
belõle. Probléma esetén fon-
tos megjegyezni az elkövetõ
személyleírását, gépjármûjének
rendszámát, színét, típusát és
hívni a rendõrség 107 vagy 112
telefonszámait.

„Hallom Juliskám, maga meg
beiratkozott egy önvédelmi tan-
folyamra! Félek, nehogy a sö-
tétben megerõszakoljanak! Ju-
liskám, olyan sötét sose lesz!” –
kacagtatta a közönséget a helyi
Mariska és Juliska bohózat,
melynek hangulatát érdemes
átmenteni a hétköznapokba is.
Elgondolkodtató verset szavalt

és
, Cserháti-

dallal, a
operett slágerekkel szórakoz-
tattak. A program zenével,

Varga Ibolya Farkas János-
né Melles Dorina

Csödei Primadonnák

tánccal zárult, amihez
szolgáltatta a talpalá-

valót.
– A településen most 388-

an élünk, 85 nyugdíjasunk
van. Nagyon régi hagyománya
van nálunk az idõsek köszön-
tésének, egy évben legalább
egyszer felköszöntjük õket. A
betegségek ellenére is sokan
megtiszteltek bennünket azzal,
hogy eljöttek a programra, s
remélem mindenki jól érezte
magát – mondta pol-
gármester, aki az idei progra-
mok kapcsán elárulta, hogy a
gyermeknapot mindenképpen
megtartják, s pályázatot nyer-
tek a falunap lebonyolítására
is, melyet júliusban szoktak tar-
tani, viszont az elnyert össze-
get érdekes módon májusig tet-
ték felhasználhatóvá…

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

Pungor
Gábor

Büki József

Pataki Balázs

A hölgyek virágot kaptak.

A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (1)
értelmében a járási hivatal feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

A 2013. január 1-jétõl felállt ügysegédi rendszer elsõdleges szempontja, hogy olyan
kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig nem volt állandó ügyfélfogadás, hiszen
fontos, hogy ne az ügyfél, hanem inkább az ügyirat utazzon. Megjegyezzük, hogy a települési
ügysegéd nem kizárólag ügysegédi feladatokat lát el, és hogy egy ügyintézõ több helyen is ellát
ügysegédi feladatokat.

A megjelenési körzetében lévõ ügysegédi rendszer:Zalalövõ és Környéke

Az ügysegédek mûködése körzetünkben

Zalalövõ Szabadság tér 1. hétfõ 8-16 Simon Ibolya
Ozmánbük Ady út 4. kedd 8,00 - 10,00 Baksa Nóra
Vaspör Rákóczi út 19. kedd 13,00 - 15,00 Baksa Nóra
Zalaháshágy Petõfi út 74. kedd 10,15 - 12,15 Baksa Nóra
Salomvár Petõfi út 11. szerda 8,00 - 10,00 Kovács Krisztina
Zalacséb Rákóczi út 43. szerda 10,15 -14,15 Kovács Krisztina
Zalaszentgyörgy Kossuth út 74. szerda 14,30 -16,30 Kovács Krisztina
Zalaboldogfa Kossuth út 9. kedd 8,00 - 10,00 Baksa Henrietta
Bagod Kossuth út 13. kedd 10,15 - 14,00 Baksa Henrietta
Hagyárosbörönd Fõ út 29. kedd 14,15 - 16,15 Baksa Henrietta
Zalalövõ Szabadság tér 1. kedd 8,00 - 16,00 Simon Ibolya
Zalalövõ Szabadság tér 1. szerda 8,00 - 16,00 Simon Ibolya
Zalalövõ Szabadság tér 1. péntek 8,00 - 12,00 Simon Ibolya

település cím ügyfélfogadási nap idõ ügysegéd neve

A felvételt hirdet a
2014/2015-ös nevelési évre. Elsõsorban a bagodi 3 év alatti
gyermekek jelentkezését várjuk, szabad férõhely esetén a
környezõ települések gyermekeit is szívesen fogadjuk.

Beíratás ideje: 2014. április 8-9.
Beíratás helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441.

bagodi Micimackó Bölcsõde

Bölcsõdei felvétel
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A költségvetési számok is-
meretében a 2014-es esztendõ
sem lesz könnyebb a település-
nek, mint a tavalyi volt.

polgár-
mestere elmondta: már a múlt
évben is kizárólag úgy szavaz-
ták meg a költségvetést, misze-
rint ÖNHIKIS a település.

Luter
Péter, Zalaboldogfa

Az állami hozzájárulás ki-
egészítése szükséges a zavarta-
lan mûködés érdekében. Zala-
boldogfa polgármestere sze-
rint ennek egyik legkézenfek-
võbb megoldása természete-
sen az, hogy „vadásszák” a le-
hetséges pályázatokat és amire
csak tudnak, adnak be anya-
got. Hozzátette: a pályázati le-
hetõségeknek sokszor az szab
gátat, hogy olyan jellegû kiírá-
sokkal találkoznak, amelyek Za-
laboldogfa fejlesztési elképzelé-
seivel nem találkoznak. Emellett
az is kissé nehezíti a helyze-
tüket – sok más településhez ha-
sonlóan –, hogy a legtöbb pályá-
zat önrészhez kötött, amely ösz-
szeget nem tudják elõteremteni.

Zalaboldogfa vezetésének
feladatait nehezíti, hogy a falu-
nak meglehetõsen nagy kiter-

jedésû önkormányzati útsza-
kasz karbantartásáról és ren-
dezésérõl kell gondoskodnia,
ami pluszban óriás anyagi ter-
het ró rájuk. A 26 millió 852
ezer forintos költségvetés fö-
lött erre további keret nem áll
a rendelkezésükre. Luter Péter
szerint a gazdálkodásuk akkor
lenne viszonylag elfogadható,
hogy valamivel 30 millió forint
fölött lenne önkormányzatuk
éves állami támogatása.

A legégetõbb feladat Zala-
boldogfán a sportöltözõnek in-
dult, majd multifunkcionális
közösségi térré kinõtt beruhá-
zás befejezése lesz. Ehhez sür-
gõsen szeretnének olyan for-
rást keresni, aminek bevonásá-
val még az idén átadhatják a
helyieknek az épületet. A
sportöltözõ kialakításánál vég-
zett munkálatok nagy részét
egyébként helyiek végezték el
társadalmi munkában – hang-
súlyozta Luter Péter.

Zalaboldogfa polgármeste-
re elmondta azt is: a tavalyi
esztendõ az önkormányzatok
szempontjából mindenképpen
vízválasztónak nevezhetõ, hi-
szen a járásokká alakulás kö-
vetkeztében kialakított új rend-
szer betanulásának hónapjait
ölelte fel 2013. Egyelõre a ta-
pasztalatok vegyesek – mond-
ta Luter Péter –, de a feladatok
összehangolása a közös hivata-
lok esetében és a helyben élõ
mindennapi ügyeinek intézése
az önkormányzatok segítsé-
gével gördülékenyen megy Za-
laboldogfán.

Zsuppán Beáta

A falu további fejlesztése a cél Zalaboldogfán

Luter Péter szerint, ha szûkös is a költségvetés, de a fejleszté-
seknek folytatódnia kell.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Megfigyeltem az eddigi
évek alatt, hogy amikor há-
zaspár a megrendelõnk, az
elsõ megbeszéléskor már
elég feszültek, mintha több
hete gyötörték volna egy-
mást. Nem értettem miért
van ez. Ádám árulta el a
titkot…

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Ádám és Éva vendég-
ségben voltak barátaiknál.
Hazafelé Éva megszólalt: – Lát-
tad milyen jól nézett ki a
nappalijuk?! Ádám felsóhaj-
tott, ismerte már annyira a
feleségét, tudta, hogy a nap-
pali átrendezése következik.
Eluralkodott rajta a pánik,
mert még emlékezett az elõ-
zõ próbálkozásra, ami több
hétig tartott, és az ered-
ménnyel a mai napig sem
elégedettek.

Ádám szerette Évát, ezért
erõt vett magán és kérdés
nélkül ennyit mondott: –
Jó, rendezzük át a nappalit.
De mi lenne, ha most nem
mi gyötörnénk egymást ez-
zel több héten keresztül.
Nekem semmi kedvem az
üzleteket járni, és közben
folyamatosan gondolkodni,
vajon mi lenne a jó. Arról
nem is beszélve, hogy nem
egy átlagos nappalink van,
ezért nehéz a helyzet. Ne-
künk nem valamilyen tren-
di megoldásra van szüksé-
günk, hanem olyanra, ami-
vel hosszú ideig elégedettek
lehetünk. Amit majd a mi
vendégeink fognak irigyelni
tõlünk. Egy olyan szakem-
bert kell keresnünk, akinek
ha nem tudjuk pontosan el-
mondani, hogy mire van
szükségünk, rá fog jönni ar-
ra, hogy minek örülnénk
igazán.

Rá fog jönni…

A Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesülete

Zalalövõi Csoportja
soros éves összejövetelének

idõpontja és helyszíne:

„Salla” Mûvelõdési Központ
8999 Zalalövõ,

Szabadság tér 2.

Belsõ Jánosné Marica
csoportvezetõ

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

2014. március 21.

14 óra

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Amikor találkoztunk, elsõ
kérdésem az volt, hogy miként
szólíthatom. Azt válaszolta: hív-
jam csak , mert

úgyis õ a mindenki
Sanyi bácsija.
1923. február 19-én született a te-
lepülés úgynevezett külterületén.

Gyermekkorára úgy emlék-
szik vissza, hogy viszonylag ke-
vés játék és szórakozás jutott
neki, hiszen édesapjának hi-
ányzott az egyik keze, ezért
már 6 éves korától intenzíven
kivette a részét a ház körüli te-
endõkbõl. Természetesen mel-
lette iskolába is kellett járnia,
méghozzá . Abban
az idõben még a 6 elemi elvég-
zése volt kötelezõ a gyermekek
számára.

Fiatalkori évei – aztán több-
nyire a késõbbiek is – elsõsor-
ban a családi gazdálkodásban
végzett napi munkával teltek
el. Édesapjának mintegy 8 hek-
táros földterülete volt, ahol

Sanyi bácsinak
Keménfán

Tornyos Sándor

Salomvárra

Mindenki Sanyi bácsija 91 éves lett

mindig akadt tennivaló a csa-
lád minden tagja számára. A szor-
galmas munka, a tisztességes
megélhetés és a családi harmó-
nia egy csapásra vált köddé,
amikor 1944. szeptember 1-jén
azonnali behívóval Sanyi bá-
csit katonának sorozták a II. vi-
lágháború idején.

A háború éveiben katona-
társaival bejárta – sokszor gya-
log – fél Európát. Ásattak ve-
lük például a Felvidéken harc-
kocsi csapdákat naphosszat.
Linz, Prága, Csáktornya, Drez-
da – sorolja Sanyi bácsi azokat
a helyeket ahol megfordult.
Drezdától 30 km-re egy tábor-
ban töltötte a leghosszabb idõt
egy helyen, összesen 2 és fél
hónapot.

A mai napig könnyet csal-
nak a szemébe a háborúban át-
élt megpróbáltatások, különö-
sen az az idõszak, amikor ápri-
listól fél évre orosz hadifog-
ságba esett. Németországban

futottak bele az oroszok csap-
dájába, de ahogy mesélte: nem
bántották õket, sõt barátságo-
sak voltak velük és gondoskod-
tak róluk. Az orosz hadifogság
idején a szó szerinti legder-
mesztõbb emléke az maradt,
amikor egész nap a jéghideg
vízbõl – a Volga folyó holtágán –
tõzegszerû anyagot gyûjtöttek,
melybõl fûtésre alkalmas anya-
got állítottak elõ. Sokszor a tér-
dig és combközépig érõ fagyos
vízbõl alig tudtak a nap végén
kijönni társaival, mert már
nem érezték a lábaikat. A fo-
golytáborban az ilyen munka
elvégzése mellé 3-4 evõka-
nálnyi kását kaptak csupán.
Emiatt több ezren legyengül-
tek és szervezetük végleg fel-
adta a harcot, soha többé nem
tértek vissza a hadifogságból.
Sanyi bácsi végül fél év után
csontsoványra fogyva és le-
gyengült szervezettel hazajut-
hatott szülõhazájába.

Itthon továbbra is a mezõ-
gazdasággal, a családi gazdál-
kodással foglalkozott. 1947-
ben ismerte meg ,
akit feleségül is vett. Három
gyermekük született és azóta
már 5 felnõtt unokájuk is van.

Sanyi bácsi az ötvenes
évektõl egészen a mai napig

Ilus nénit

úgy emlékszik vissza, hogy
mindig küzdelmes volt az éle-
tük, hiszen a termõföldek álla-
mosítása következtében elve-
szítettek mindent, amivel ad-
dig rengeteget dolgoztak évti-
zedeken át, majd a termelõ
szövetkezetek létrehozása me-
gint átrendezte azt a területet,
amelyben dolgozott és örömét
lelte.

Nyugdíjasként egészen az
5 évvel ezelõtti infarktusáig
rengeteget dolgozott otthon.
Szinte soha nem állt meg kora
reggeltõl egészen késõ estig.
Betegsége azonban figyelmez-
tetõ jel volt számára és ezután
kissé lecsökkentette a napi te-
endõket. Még ugyanebben az
évben, néhány hónappal a
szívroham után ismét rosszul
lett és akkor már az orvos is el-
tiltotta az aktív munkától. Sa-
nyi bácsi úgy fogalmaz, hogy –
bár 1983-ban ment nyugdíjba –
igazán a pihengetõs, sem-
mittevõs nyugodt éveit az
utóbbi 4 esztendõben éli
csupán. Azt mondja, ha ilyen
egészségi állapotnak örvend a
jövõben is, akkor talán a 100.
születésnapját is megünne-
pelheti szeretett falujában,
Keménfán.

Zsuppán Beáta

Tornyos Sándor Könczöl György polgármester társaságában.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

2013. december 31-én lezárult a Gondoskodás Alapítvány által
elnyert, NYDOP-1.1.1/A-11 Vállalati együttmûködés és klaszte-
rek támogatása tárgyú felhívásból finanszírozott „Klaszter-
szervezõdés a Borostyánkõút mentén” pályázat. A forrásból lét-
rehozott Borostyánkõút Gazdaságfejlesztési Klaszter mûködésé-
nek 2 év során a helyi vállalkozások tartós együttmûködésének
megteremtését, a térség gazdasági fejlõdését, a helyi lakosság
számára munkahelyteremtést, illetve a képzett fiatalok helyben
maradásának elõsegítését igyekezett elérni.

– Kapcsolattartás, új tagok felkutatása
– Tanácsadás, információnyújtás, Benchmarking klub kiala-

kítása, mûködtetése
– Üzletember találkozók szervezése, részvétel üzletember

találkozókon
– Elõadások szervezése, elõadásokon, konferenciákon való

részvétel
– Kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel:

o a zalalövõi és környékbeli vállalkozók számára vál-
lalkozói kiállítás szervezése,

o a klaszter munkaszervezetének és egy klasztertag-
nak (Õri Tours Kft.) részvétele a Gornja radgona-i
51. Nemzetközi Mezõgazdasági és Élelmiszeripari
Vásáron

– Szakmai tanulmányút szervezése megújuló energiák
témakörben

– Adatbázisok létrehozása
– Klaszter stratégia és marketingstratégia elkészítése
– Kiadványkészítés, klaszter honlap készítés és mûköd-

tetés (www.borostyanklaszter.hu)
A pályázat lezárulásának ellenére a Borostyánkõút Gazda-
ságfejlesztési Klaszter folytatja mûködését továbbá kitûzött
céljainak megvalósítását.

A klaszter az alábbi tevékenységeket valósította meg a pályázati
forrásból:

LEZÁRULT A GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY
„KLASZTERSZERVEZÕDÉS A BOROSTYÁNKÕÚT MENTÉN” PÁLYÁZATA
2014 /01/31

Borostyánkõút Gazdaságfejlesztési Klaszter
8999 Zalalövõ, Körmendi u. 3.

30/835-0012; 92/372-360
livia.domok@zalalovo.hu
toth.adel@zalalovo.hu

: borostyanklaszter.hu

Telefon:
E-mail:

Honlap

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

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

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

2014. február 15-én bállal
ünnepelte megalakulásának
17. évfordulóját a

. A rendezvényen fellé-
pett a Gyertyafény Kórus és
a

2013-ban is eredményes
évet zárt a Gyertyafény Kórus:
sikerült részt vennünk az év
szinte valamennyi jelentõs kul-
turális eseményén Zalaszent-
györgyön (pl. falunap, szüreti
felvonulás), és néhány alka-
lommal máshol is öregbítettük
a kórus hírnevét (pl. nyári tá-
borunk ideje alatt Zalabér-

Gyertyafény
Kórus

Zalaszentgyörgyi Néptánc-
együttes.

Bállal ünnepeltek
ben). A Gyertyafény Kórus Ala-
pítvány mindemellett 2013-ban
is megszervezte immár hagyo-
mányosnak mondható saját
rendezvényeit: április 13-án
tavaszi fesztivált tartottunk a
környékbeli elõadó-mûvészet-
tel foglalkozó csoportok rész-
vételével, 2013. október 26-án
pedig egy népszerû vallási-
közéleti témában, az El Cami-
nóról hallgathattunk fénykép-
vetítéssel kísért elõadást egy
az utat nyáron megjárt zarán-
dok elõadásában. Az alapítvány
a Gyertyafény Kórus mûkö-
désének támogatásán, illetve

az említett saját rendezvények
megszervezésén túl a 2010-
2011-es tanévtõl kezdõdõen
zenei témájú levelezõs játékot
szervez az általános iskolák 3-
6. osztályos tanulói számára.
Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy a vetélkedõre a mostani
(negyedik) kiírásban minden
korábbinál több csapat jelent-
kezett.

Ebben az évben is

vezette a Gyertyafény Kórus
szakmai munkáját. Miután
2009 óta dolgozunk vele
együtt, idén mûködése 5 éves
jubileuma alkalmából köszönt-
hettük és mondhattunk neki
köszönetet magas színvonalú,
lelkiismeretes munkájáért. Öt
éves közös munkánk alatt érett
vegyeskarrá formálta a Gyer-
tyafény Kórust; könnyûzenei
és egyházi zenei, kortárs és
barokk darabokat egyaránt
betanított; a capella illetve
zongora, orgona vagy gitáros
kíséretû énekekkel is bõvítette
a Gyertyafény Kórus reper-
toárját; valamint – nem utolsó
sorban – hozzásegítette a kó-

Verõ
Andrásné Németh Melinda

rust ahhoz, hogy a felnõtt
kamarakórusok kategóriájá-
ban is megszerezze az ezüst
KÓTA minõsítést, amelyet ko-
rábban a gyermek- és ifjúsági
kórusok korcsoporti kategó-
riájában is magának tudhatott.

A báli program a Gyertya-
fény Kórus mûsorával kezdõ-
dött, majd a Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes adott elõ egy
mûsorszámot. A vacsorát köve-
tõen ismét színpadra léptek a
néptáncosok, a kórus néhány
tagja közremûködésével és
zenei alap kíséretével adtak
elõ egy újabb, immár kortárs
zenei koreográfiával készített
darabot.

– Köszönetet szeretnék mon-
dani azoknak a kórustagjaink-
nak, akik ebben az évben meg-
szervezték a Gyertyafény Kó-
rus bálját. Továbbá köszönöm
vendégeinknek, hogy velünk
ünnepeltek, támogatóinknak
pedig azt, hogy hozzájárultak
bálunk sikeréhez, éves szak-
mai programunk megvalósítá-
sához – értékelt

, a Gyertyafény Kórus
Alapítvány kuratóriumi elnöke.

dr. Császár
Zoltán

A báli program a kórus mûsorával kezdõdött.
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Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy

. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
, s ezeken

csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya

Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.

a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.

a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami il-
letékmentes.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján

30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazo-
nosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.

Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.

A címû lap megjelenési terüle-
tén lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:

Zalalövõi Okmányiroda
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
H, K: 07.30-12.00; 12.30-16.00
Sz: 07.30-12.00; 12.30-17.00
P: 07.30-12.00

Zalaegerszegi Okmányiroda
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.
H-P: 08.00-20.00

érvényesítsük igazolvá-
nyunkat
három választásra is sor kerül hazánkban

Személyazonosító igazolvány:

illetékmentes

1500 forint

illetékmentes

ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra

Zalalövõ és Környéke

Személyazonosításra alkalmas okmányok:

0-14. életév között

14-65. életév között

65. életév felett

TÁJÉKOZTATÓ

Lassan 3 éve lesz már an-
nak, hogy elindult elsõ túrájára
a

, mely kirándulások
során a résztvevõk elsõsorban
Zalacséb szûkebb környezeté-
vel ismerkedtek meg, de beba-
rangolták már a Zéli-tavakat, a

és
is, valamint az õsszel
és is.

A téli pihenõ ezúttal hosz-
szabbra sikeredett, mint azt a

Zalacsébi Természetjáró és

Fotós Klub

salomvári dombokat, Budafát,

Sötétmajort, Zalaháshágyot,

Kávást, Csödét, Ispánkot

Szalafõt

Kõszeget környékét

szervezõk szerették volna, de
hamarosan sor kerül az év elsõ
túrájára is: a csapat az

-al közösen
szervezi 2014. március 15-én a
Zalacséb-Salomvár-Szarkahegy-
Cigányhegy-Erdeifalu útvona-
lat érintõ tavaszindító túrát, mely-
re mindenkit sok szeretettel
várnak.

Aki kedvet érez hozzá,
hogy csatlakozzon, vagy még
bizonytalan és ízelítõt sze-
retne látni: keresse fel a
www.zalacseb.hu weblapon a

„Erdei-

faluért Alapítvány”

galériákban az eddigi túrák
során készített képsorokat.

Az említett weboldalon,
valamint a facebook-on is

megtalálhatóak lesznek a jö-
võbeni túrák plakátjai és
részletei.

Rajnai Barbara

Túrázó zalacsébiek

A fénykép a velemi kirándulás alkalmával készült 2013-ban.

A
március 1-jén, szom-

baton délután 4 órakor ren-
dezte meg a gyermekek farsan-
gi álarcosbálját a helyi kultúr-
házban. Elõször
köszöntötte a megjelent kicsi-
ket és nagyokat, majd közös
játékokkal „melegítettek be”,
amelynek során mindenki ta-
núságot tehetett ügyességérõl
és helyzetfelismerõ képességérõl.

A farsangi jelmezbe bújt
gyermekek egyenkénti bemu-
tatkozása után este 7 órakor

hagyárosböröndi ifjúsá-

gi klub

Kozák Beáta

Hejehuja, vigalom...
Horváth Eszter

Takarodjon el a

tél

Ács László

vezényletével
tombolasorsolás kezdõdött, mely-
nek során sok értékes (és ke-
vésbé értékes) ajándék talált
gazdára.

Eközben mindenki süte-
ménnyel, pogácsával, fánkkal
és üdítõvel csillapíthatta éhét-
szomját, majd az az egész kö-
zönség kabátba bújt, hogy a
kultúrház mögött megtekintse
a telet jelképezõ szalmabábu
elégetését, a

jelszó kíséretében.

A jelmezes gyermekek csoportja.
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Február 8-án reggel 8 óra-
kor újfent
disznót vágtak a futballcsa-
pat játékosai, szurkolói. A 35
fõs csapat együtt dolgozta fel
a 110 kg-os állatot, a lányok,
asszonyok fõztek, a déli ebéd-
nél húsleves és káposzta-

Zalaháshágyon

Sportköri disznóvágás Zalaháshágyon
leves, az esti vacsoránál sült
hús és hurka is került az
asztalra. A finom étkekbõl így
sem sikerült mindent elfo-
gyasztani, ami megmaradt, azt
majd a tavaszi meccsek után
sütik meg.

– –pb

Hagyomány lett a sportkör disznóvágása.

Ebben az évben is a
által szervezett

terepversennyel rajtolt
el a hosszútávfutó szezon. A
teljesítménytúrával összekötött
eseményen 16 km-en és 55
km-en mérték össze magukat a
futók. A pálya agyagos-saras
jellegéhez képest idén viszony-
lag száraz útviszonyok fogad-
ták a futókat, így a kevésbé
technikás versenyzõk is érvé-
nyesülhettek a csodás göcseji
környezetben lebonyolított
eseményen, melyen ezúttal is a
több osztrák induló nevezése
biztosította a nemzetközi jel-
leget.

55 km-en a hölgyek verse-
nyét a budapesti

nyerte elõtt, a
férfiaknál (ZASZ
SE) sorozatban harmadszor
gyõzedelmeskedett, az idén fu-
tásban is jeleskedõ ZKSE-s

Göcsej
KTFE Göcseji
Galopp

Herczku Tí-
mea Paál Éva

Korpics Attila

Káváson rajtoltak a hosszútávfutók

Németh Gábor
Oliver Pendl

Németh Lilla-Kovács Imola-
Sóska Renáta

Gor-
za István

Binder Tamás id.
Bita László

Fe-
kete László

Zsuppán Beáta

és a jenners-
dorfi elõtt.

16 km-en a ZASZ SE
futónõi foglalták el a dobogót

sorrendben, a
férfiaknál a szombathelyi

gyõzött a megye-
székhelyi és

elõtt.
A túrázok 5, 16, 33, 55 km-

es távok közül választhattak.
Az esemény indulása elõtt

, Kávás polgármes-
tere köszöntötte a résztvevõ-
ket, aki ezúttal is örömmel
konstatálta, hogy ennek a ren-
dezvénynek a falu adhatott
otthont.

A teljesítménytúra elsõ
résztvevõje reggel 6 órakor in-
dult útnak az utolsó pedig már
sötétben, este 8 órakor ért
célba.

Elrajtoltak a futók Káváson.

Második alkalommal ren-
dezték meg a

kultúrházban a .
A rendezvényt az elmúlt év-
ben hívták életre, azzal a nem
titkolt céllal, hogy a hosszútá-
von hagyománnyá váljon a te-
lepülésen – utalt az elõzmé-
nyekre , a tele-
pülés polgármestere.

A báli vigasságot a koráb-
bi ötletgazda, a

szervezte meg az
idei évben is, csakúgy, mint
2013-ban.

A bál kezdéseként
sportelnök köszöntötte

zalaszentgyör-
gyi sportbált

Kovács Dezsõ

Zalaszent-
györgy SE

Vaski
Zsolt

Sportbált rendeztek Zalaszentgyörgyön
a jelenlévõket és röviden be-
mutatta a település sportéle-
tének jelentõsebb állomásait
és eredményeit. Elmondta: a
sportbált ugyan csupán a
második alkalommal ren-
dezték meg, mégis az óvodás
bál után rögtön a második
legnépszerûbb ilyen jelle-
gû esemény lett Zalaszent-
györgyön.

A faluban a zenés rendez-
vényen idén is több, mint
százan mulattak – sportot
szeretõk és támogatók – egé-
szen hajnalig.

Zs.B.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Politikai hirdetés

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos program

kínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat

igény esetén készséggel postázzuk.

Felfedezõút SALZKAMMERGUTBAN (ÚJ)

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

ERDÉLYI körutazás (félpanzió)

DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (SZÉP kártya)

VELENCE és szigetei (Murano-Burano-Torcello)

MONTENEGRÓ természeti kincsei (félpanzió)

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

DALMÁCIA városai üdüléssel színesítve

BALTIKUM”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat-ELBA szigete

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

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

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

Máj.16-18. 43.900,-Ft/fõ

Máj.23-25. 45.900,-Ft/fõ

Máj.27-Jún.1. 68.900,-Ft/fõ

Jún.6-8.(Pünkösd) 32.900,-Ft/fõ

Jún.7-9. (Pünkösd) 44.500,-Ft/fõ

Jún.7-11.(Pünkösd) 82.900,-Ft/fõ

Jún.25-29. 79.900,-Ft/fõ

Júl.1-5. 55.900,-Ft/fõ

Júl.2-12. 239.900,-Ft/fõ

Júl.15-19. 81.500,-Ft/fõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !


