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A magyar kultúra ünnepe
Az újévet több kulturális
programmal kezdte a „Salla”
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Január 10-én megnyílt
Hénics Fruzsina fotókiállítása,
mely az embereket választotta
témájául. Az est zenés irodalmi
szalonnal folytatódott, Cseh
Tamás szelleme elevenedett
meg Kovács Miklós dalaiban.

Apropó, mi köti össze a Himnuszt Cseh Tamással? A születésnap közössége például,
mely a Magyar Kultúra Napján
teljesedik ki.
Kíváncsi tekintetünk épphogy megpihent Fruzsina tárlatán, máris baljósabb vizekre
evezhetett. Január 22-én Tóth
Zoltán I. világháborús fotó-

Idõsek köszöntése Bagodban
Mogyorósi József volt polgármester hosszú évekig intézte Bagod ügyes-bajos dolgait.
Most átadta a stafétabotot
utódjának, Sipos Ferenc polgármesternek, aki a megörökölt hagyományokat szívesörömest viszi tovább. Ennek
szép példája a decemberben
megrendezésre került idõsek
napja. Sipos Ferenc polgár-

mester megnyitó beszédében
szólt a faluról, különös tekintettel az idõsekre. Elmondta,
hogy Bagodban 305 fõ 60 év
feletti lakos van és a két legidõsebb ember 93 éves. Vigh
László országgyûlési képviselõ
szép és tanulságos történetet
mondott el, mely arról szólt, hogy
lehet valakinek szerencséje,
(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Kállai Sándor
A kiállítás megnyitója…
gyûjteménye kapott helyet az
intézmény galériájában. A kiállítást Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója méltatta. A történelemidézést követõen színpadra invitáltuk a kultúrát. Az
ünnepi mûsort Radics Rozália, a Zalalövõi Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusa nyitotta meg köszöntõ beszédé-

ben. A színházteremben Petõfi
Sándor: A helység kalapácsa
címû eposzát szemlélhettük
meg Fegyverneky Levente, a
zalaszentgróti Garabonciás
Színpad tagja tolmácsolásában, Varga István rendezésében. Levente egyszemélyes
színházat teremtett nekünk, és
zseniális játékával egymaga
(Folytatás a 2. oldalon)

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

DENSO W20EPR-U
MANNOL CLASSIC
gyújtógyertya
10W-40 motorolaj
(japán)
API SN/CF,
Suzukiba is jó 2005-ig,
ACEA A3/B3
725 Ft/db
4l 4.960 Ft, 1.240 Ft/l
KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a • Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig
Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

További kedvezmények

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván
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Idõsek köszöntése Bagodban
(Folytatás az 1. oldalról)
gazdagsága, de ha az idõvel
nincs barátságban, mit sem ér
az egész. Az idõt becsülni kell,
úgymint az idõseket, hisz a
bölcsesség és az élettapasztalat náluk van.
Majd a bagodi Fekete István Általános Iskola igazgatónõje, Péterné Fatér Edit konferálta fel a gyönyörû karácsonyi mûsort, melyet a 3. osztályos tanulók adtak elõ. Szívszorító, szép élmény volt. A
felkészítõ tanárok együtt éltek
a mûsorral és szinte erõt sugároztak a gyerekeknek, akik
lelkesen és nagyon szépen adták elõ a karácsonyi történetet.
A felkészítõk névsora a teljesség igénye nélkül: Horváth
Marianna, a 3. osztályosok
osztályfõnöke, énekkarvezetõ
Halász Tiborné, gitárszakkör
Szabó Lilla, tánc Molnár Lászlóné. A szép dekoráció Krizsánné Rózsás Emõkét dicséri. A meghívottak nevében Pogácsás István saját verseibõl
olvasott fel, ezzel köszönte
meg, hogy évrõl évre a falu

vezetése megrendezi ezt a
rangos eseményt.
Jól érezték-e magukat az
idõsek? Erre válaszként legyen
itt e pár sor, melyet egy meghívott vendég írt.
„Ahogy hallgattuk a gyerekek szép elõadását, szívünket
boldogság járta át. Nem csak a
szép elõadás várt reánk, elõadás után finom falatok kerültek az asztalokra. Pörkölt, dödölle, sütemény, no meg volt
ám jó bor és üdítõ. Köszönet
és hála minden gondos kéznek
és szervezõnek, kik ilyen örömet, boldogságot adtak a faluban élõ idõs embereknek.”
(Csuka Magdolna CserhátArany-diplomás és Lírai díjas
költõnõ.)
A pompás falatokat az
önkormányzat dolgozói szolgálták fel. Az ünneplés késõ
délutánba nyúlt, és mindenki megelégedetten ment
haza, annak reményében,
hogy jövõre ismét lesz idõsek napja. Szerintem sokan
várják!
Havas Tiborné

A magyar kultúra ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)
jelenítette meg a mû karaktereit. Mint a színfalak mögött
kiderült, lassan 10 éve bújik a
darab szereplõinek bõrébe,
elõször 21 évesen adta elõ.
Azóta kamatoztatja tehetségét,
melyet 2012-ben a Vasvári

Nemzetközi Színjátszó Fesztivál különdíjával illettek.
Igazán értékes estét tölthettünk együtt, és ezúton köszönjük
mindenkinek, aki munkájával,
részvételével hozzájárult kulturális örökségünk ápolásához!
(kes)

Felhívás!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg 331.000 Ft, melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai
bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:

BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY

Balról Mogyorósi József, Vigh László és Sipos Ferenc.
www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: Acer Aspire ES1-512-C7UP 15,6"/Intel Cel. N2840 2,16GHz
/2GB/500GB/DVD író/Win8 Bing/fekete notebook
89.999 Ft
LENOVO G510 15,6"/Intel Core i3-4000M 2,4GHz/4GB/
500GB/R5 M230-2G/DVD író/fekete notebook
129.999 Ft
Toshiba Satellite L50-B-1DL/15.6"/Intel Core i3-4005U/4GB/
1000GB/AMD Radeon R7 M260 fekete notebook
147.999 Ft
A konyha dísze:Indesit RAA-28NX felülfagyasztós hûtõszekrény 72.999 Ft
Philips 32" HDReady 32PHH4309/88 100 Hz LED TV
67.999 Ft
Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció!

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az
iskola titkárságán kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter
Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

www.zalatajkiado.hu

„Emlékképek”
In memoriam Ernõ atya
Nemrég tudtuk meg a fájdalmas hírt, s aztán a szombathelyi papi otthon is megerõsítette. Elment… Örökre…
A kerületi esperes, címzetes
kanonok,
Zalaszentgyörgy
plébánosa, hittanfelügyelõ, a
gyerekeknek egyszerûen: Ernõ atya. Egy igaz ember,
aki kiskorától a papi hivatásra készült, a legnehezebb idõkben is kitartott
hite mellett, akit tiszteltünk és
szerettünk.
Elsõ kép: a 90-es évek eleje, a bagodi iskola folyosója.
Ekkor találkoztunk elõször, én
éneket tanítottam, õ hittant. A
gyerekek folyton ott sündörögtek körülötte, húzták a
reverendáját, s õ végtelen türelemmel foglalkozott velük.
Megkapott a közvetlensége, az
egyszerûsége,
a
szeretet,
ahogy a fiatalokkal szót értett.
Bátran fordultam hozzá tanácsért én is. Valószínû, õ is
megérezte az egyházi zene és
a kóruséneklés iránti elkötelezettségemet. Nagyon boldog volt, mikor megtudta,
hogy Zalaszentgyörgyre építkezünk. Végre beteljesülhet az
álma, lesz a plébániának egyházi kórusa.
Második kép: Alakuló próba a zalaszentgyörgyi plébá-
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nián, Ernõ atya az asztalfõn.
1996 decemberében költöztünk, 1997 február 1-én tartottuk az elsõ kóruspróbát. Ernõ
atya kifinomult hallása, igényessége, jó zenei ízlése, szerteágazó mûveltsége segítette
a munkát. Nem volt fáradtság
számára, hogy végigülje a
gyakorlást, sokszor az éneklésbe is bekapcsolódott. Befogadta az otthonába a csapatot,
szemet hunyt csínytevéseik felett, s boldogan söpört össze a
próbák után. Az elvetett mag
szépen szárba szökkent. Vasárnapi
szentmiseszolgálat,
karácsonyi mûsorok, húsvéti
misztériumjáték…
Harmadik kép: Budapest
felé zötykölõdve egy lerobbant buszon. Ernõ atya arcán
sugárzó öröm, a Szent István
Bazilikában énekelhet a „me-

zítlábas” csapat. Sok szép kirándulás, hagyományteremtõ
rendezvény, szívet-lelket melengetõ program. Együtt ünnepeltük pappá szentelésének 40. évfordulóját, s az
aranymisét Pusztacsatárban,
Zala õsi zarándokhelyén, melyet gyerekkora óta látogatott,
s oly sokra tartott.
Negyedik kép: Szenteste
az otthonunkban. Ernõ atyával együtt tízen üljük körbe az
asztalt, a szûk család. Közös
ima, vacsora az éjféli mise
elõtt. Négy gyerekünket õ keresztelte, nála voltak elsõáldozók, nála gyóntak-áldoztak,
ministráltak. Igazi lelki atyja
volt családunknak.
Utolsó kép: A papi otthon
Szombathelyen. Ernõ atya
vidáman beszélget, tréfálkozik
a nõvérekkel. Kedves ember
volt és puritán. Nagykutastól
Náraiig minden szolgálati
helyén így emlékeznek rá.
Környezete, viselete pedáns,
tiszta, de minden fényûzéstõl
mentes. A legegyszerûbb paraszti ételeket is királyi lakomaként fogyasztotta. Messze
földön híres „kõlevesébe”
minden konyhai maradékot
hasznosított. Vagyon, pénz,
gazdagság
nem
férhetett
hozzá!
Utolsó látogatásunkkor arról beszélt: „Szerelmes vagyok
Ferenc pápába!” Az elesettek,
a szegények, a nyomorban
küszködök védelmezõjébe. Az

õskeresztények jézusi tisztasága, érdek nélküli, õszinte
szeretete volt az út, melyen
elindult, s melyre újra rátalált!
Békesség költözött a szívébe,
azoknak a békessége, akik
már tudják az igazságot. Tévedésünk beismerése visz közelebb az úthoz!
Megrázóak a kórusnaplóba
1997-ben írt sorai. Véletlenek
pedig nincsenek!
„Elindultunk bátran, örömmel a szívünkben, s ajkunkon
dallal! Nagy-nagy örömmel.
Örömöt énekelve, örömöt
hordozva. Calcuttai Terézanya mondta vagy írta valahol,
hogy az öröm erõ, az öröm
szeretet, az öröm imádság, az
öröm béke Isten és ember
felé. Ezt az örömöt kell továbbra is hordoznunk. Akkor
semmi szomorúság nem tud
utat találni a szívünkben.”
(Hencz Ernõ)
Kedves Ernõ Atya! Erõnkhöz mérten megpróbáljuk ezt
az örömöt hordozni, átadni,
továbbvinni.
Tisztelettel, szeretettel és
hálával búcsúzunk:
Standi Gyuláné Mariann
tanárnõ és az Örömzene
Kórus
***
Hencz Ernõ atyától február 3-án vettek végsõ búcsút
a hívei és tisztelõi a zalalövõi
templomban, majd a budafai
városrész temetõjében helyezték örök nyugalomra.

Meghitt mûsor Zalacsében és Zalaháshágyon
A korábbi évekhez hasonlóan idén december 21-én Zalacsében, másnap pedig Zalaháshágyon egy színvonalas karácsonyi ünnepi színdarabbal
lepték meg Zalacséb, illetve
Zalaháshágy lakosságát a közremûködõk.
A Tóthné Járfás Györgyi
által koreografált történetben
Rajnai Barbara játszotta a
polgármesternét, további szerepekben pedig a képviselõtestület tagjai léptek színpadra: a favágót Pecsics Zoltán, a
pékmestert Gál József alakította, Erdei Csaba pedig a plébános szerepét öltötte magára.
Az angyalkákat a zalacsébi óvodások és kisiskolások alakították. A hangulatot Cséber József, Cséber Fanni, Tóth Ádám
és Büki Noel gitárjátéka, valamint a Zalacsébi Vegyeskar

karácsonyi hangulatot idézõ
énekei tették bensõségessé.
A történetben a szülõk nélkül élõ, árva testvérpár karácsonya játszódott a színpadon.
A kisfiú – Kósa Gergely – munkát vállal, és hûségesen ápolja
beteg lánytestvérét – Cséber
Csenge –, hogy az meggyógyuljon és karácsonyra megkaphassa a rég áhított babát. A történetben – a plébános útmutatásának köszönhetõen – a falubeliek felismerik, hogy a karácsony közeledtével milyen
fontos szeretetet adni. Az égi
fohászok segítenek, a kislány
meggyógyul, a falubeliek az
angyalokkal együtt látogatják
meg otthonukban a testvérpárt és viszik nekik házhoz a
karácsonyfát, az ünnep meghittségét és a rég vágyott
babát.

Színvonalas ünnepi színdarabbal lepték meg a lakosságot.
A nagysikerû elõadást követõen a közremûködõk és a
közönség együtt töltötték az
estét, az asztalon forró tea,

forralt bor, mézeskalács és
ünnepi sütemények kínálkoztak.
P.B.
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Kávási Népdalház
Hagyományõrzés dalokkal, ételekkel
csendültek a népdalok, fõként
Horváth Károly édesapjának, a
népdalgyûjtõ, ének-zenetanárnak kutatásaiból merítve, és
Vajda József népzenekutató
gyûjteményébõl válogatva. A
népzenész hegedûkísérettel és
a dalok történetével egészítette ki a tanulási folyamatot. Az

énekszó mellett a dalokhoz
köthetõ tánclépések is elõtérbe kerültek.
A szervezõk terve szerint a
foglalkozások anyaga hanghordozóra rögzítve és nyomtatott
formában is kiadásra kerül
majd.
Török Irén

Öröm hallik mindenfelõl!
Horváth Károly hegedûvel kísérte a közös éneklést.
Az újesztendõ elsõ napjaiban kezdõdött az a kulturális
programsorozat Káváson, mely
a helyi Violin Énekkar kezdeményezésére indult útjára. A
hagyományõrzés terén aktív
tevékenységet folytató kis közösség a település Kulcsos házában találkozik rendszeresen,
hogy ápolja átörökített értékeit.
– Adventi összejövetelünk
alkalmával kicsik és nagyok
együtt énekelték a népdalokat,
amely arra ösztökélt bennünket, hogy folytatása legyen. A
falunkban mûködõ Violin Énekkar tagjaként meghívást kaptam az „Igazgyöngy” Hagyományõrzõ Egyesület által szervezett háromnapos tanfolyamra. A januárban kezdõdött rendezvényünk ötlete ekkor született meg, „Kávási Népdalház”
elnevezéssel, amely tíz foglalkozást foglal magába. Horváth
Károly népzenész, a Népmûvészet Ifjú Mestere és tanítványa,

Kovács Adél, a Zalai Népdal
gyûjteménybõl válogatva énekelteti meg a helyi érdeklõdõket. A több hetet felölelõ program lényege, hogy felelevenítsük a régi népdalokat, melyek
fõként zalai vonatkozásuk, köztük helyi születésûek is. Továbbá tehetségkutató és természetesen közösségformáló célja is van. Szeretnénk, ha az
együtténeklés kiegészülne népi hangszerek játékával is. Így
kértük, hogy ha valakinek van
a tulajdonában népi hangszer,
hozza magával, ismertesse meg
azzal a közönséget, a tanulni
vágyókat – kaptuk az értékteremtõ összejövetelekrõl a tájékoztatót Eke Lászlónétól, a
kezdeményezés szervezõjétõl.
A találkozók ételek, italok
kínálatával egészül ki. Ennek
megfelelõen január 17-én népi
hagyományos étkek, köztük legényfogó, pogácsa került elõ a
kosarakból. Mindeközben fel-

December 23-án, kedden
délután fél 6-kor került sor a
hagyárosböröndi
templomban a karácsonyi Jézuska-váró
mûsorra, melyet Tompa Ágnes
állított össze és rendezett,
Lõrincz Kálmán és Paksa
Gergely zenei közremûködésével. Elõször nagyméretû,
gyönyörû téli és karácsonyi
képeket vetítettek ki vászonra
és Török Zoltán polgármester ajánlotta a nagyszámú közönség szíves figyelmébe a
mûsort.
Karácsonyi versek hangzottak el, majd a bevonuló „kis angyalok” teremtettek ünnepi
hangulatot az oltár körül. A
pásztorok tisztelettel köszöntötték a jászolban fekvõ kisdedet, Máriát és Józsefet, a három szent király, Gáspár, Menyhért, Boldizsár pedig ajándékokat vittek neki. A helyi ró-

zsafüzér társulat tagjai behozták és az oltárra helyezték a
Szent Családot ábrázoló képet,
a „Szállást keres a Szent Család” kezdetû ének kíséretében.
Ismert dalok hangzottak el
(Pásztorok, keljünk fel!, Öröm
hallik mindenfelõl, Pásztorok,
pásztorok, örvendezve), valamint Tompa Ágnes és Lõrincz
Kálmán új, közös szerzeménye: Karácsonyfa! Karácsony!
címmel.
A mûsorban szereplõ szülõk elõadták a Valóra vált édes
álom kezdetû verset, ezután a
helyi egyházközség részérõl
Farkas Ernõ mondott köszönetet a szereplõknek. Befejezésül a Fel, nagy örömre, ma
született kezdetû egyházi ének
hangzott el, melyet nagy áhítattal énekeltek a hívek.
Ács László
Hagyárosbörönd
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Informatikai és családi nap a Zalalövõi Általános Iskolában
A Bitbúvár Alapítvány és
az általános iskola 2015. január 24-én 15. alkalommal
szervezte meg a hagyományos
Informatikai és családi napot.
Az idei évben is gazdag programmal várták az önkéntes
pedagógusok, szülõk és a helyi
Kerecseny
Hagyományõrzõ
Egyesület az érdeklõdõket. Rendezvényünket támogatta a Gondoskodás Alapítvány a SEGITTE(A)M - az önkéntesség elterjesztése Zalalövõn és környékén c. programja keretében.
A számítástechnika teremben Gáspár András, helyi fiatal vezetésével, az általa fejlesztett angol nyelvû oktató
programmal, a WordNerd-del

ismerkedhettek az iskolások és
a családjaik. Népszerûek voltak a kézmûves foglalkozások,
az origami, mandala, gyöngyfûzés, korongozás, mézeskalács díszítés és az álarckészítés.
Természetesen a mozogni vágyók sem unatkoztak, ügyességi játékokban, X-Box táncversenyben és íjászatban próbálhatták ki magukat. Az iskola
kreatív pedagógusai szebbnél
szebb arcfestéseket és csillámtetoválásokat készítettek a
gyerekeknek és a bátrabb felnõtteknek is.
A tanító nénik társas- és
képességfejlesztõ játékokkal és
apró meglepetésekkel várták a
leendõ elsõsöket. A délelõtti

Ügyességét mindenki próbára tehette.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
következõ összejövetelének idõpontja és helyszíne:

2015. február 27. (péntek) 14 óra
Salla Mûvelõdési Központ
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények
(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.
Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

A nyolcadikosok nyitótánca.
program elmaradhatatlan része volt idén is a teremfoci
torna, a Bitbúvár Kupa. Reggel
8 órakor kezdõdtek a mérkõzések, három kategóriában,
összesen 17 csapat mérte öszsze erejét.
Az este idén is felnõtteké
volt. 20. alkalommal került
megrendezésre az alapítvány
jótékonysági bálja, amit immár
hagyományosan az iskola 8.
osztályos tanulóinak tánca nyitott. A meglepetés mûsorban
az Alapfokú Mûvészeti Iskola 7.
évfolyamos tanulói egy zalai
népdal csokorral kápráztatták
el a hallgatókat, majd Péterné
Kósik Hajnalka és Györkéné
Baján Mariann humoros elõ-

adása szórakoztatott. Az est
folyamán fellépett a Galaxy
Akrobatikus Rock and Roll
Klub zalalövõi csoportja és az
EXIT együttes is.
A bál bevételét az iskola
felszerelésének bõvítésére fordítja az alapítvány. A tavalyi
évben 1.250.000 Ft értékben
tudtunk tantermi és ebédlõi
bútorzatot vásárolni.
Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond a rendezvény valamennyi támogatójának, a szülõknek, pedagógusoknak, akik hozzájárultak a rendezvény eredményességéhez, sikeréhez.
Herman Eszter,
az alapítvány elnöke
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Emlékezetes mûsor volt

Számos fellépésük volt 2014-ben is.
A Bagodi Énekkar 2007ben alakult, melynek vezetõje
Rádulyné Hári Krisztina.
A vegyes karban egy férfi
képviseli az erõsebbik nemet
szép tenor hangjával, és természetes udvariasságával. Jelenleg tíz fõbõl áll az énekkar, de
szívesen fogadnának jelentkezõket, fiatalokat is ebbe a lelkes, és vidám, énekelni nagyon

szeretõ csapatba. Hetente próbákat tartanak, és számtalan
fellépésen vesznek részt.
Tartottak koncertet az iskola tornatermében, de fellépnek
falunapon, fesztiválokon, iskolai bálon, könyvtár megnyitón
és havonta a templomban
szentmisén is énekelnek. Repertoárjuk gazdag – egyházi
énektõl a népdalon át a tánc-

dalig minden szerepel. A legtöbb fellépésük azonban a karácsonyi ünnepekben van. Decemberben énekeltek Nemeshetésen, Nován is, ahol például
több énekkarral együtt léptek
fel. Mûsoron volt Mozart alleluja kánonja.
A karácsonyi koncert alkalmából a bagodi gyönyörû szép
templomban csodálhattuk az
énekkar meghitt, bensõséges,
szép karácsonyváró mûsorát.
Koncert után a templom
elõtt lévõ (az óvodások által feldíszített) fa és a jászol elõtt állva
énekeltek a falu lakóival együtt.
Miközben a felnõtteknek
forralt bort, a gyerekeknek for-

ró csokit osztottak, mézes süteményt kínáltak. Szállt a szívet-lelket felmelegítõ ének, hirdetve: mindenki készen áll a
karácsony befogadására. A meglehetõsen fagyos este fel sem
tûnt senkinek, mivel egy felemelõ érzés kerített mindenkit hatalmába, azt hiszem, erre
mondják „Angyal szállt el felettünk.”
Köszönjük az énekkarnak,
hogy részünk lehetett ebben
az élményben. Jó munkát kívánunk, a vidámság és az éneklés szerette mellé.
Havas Tiborné
a Bagodért Egyesület
munkatársa

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek
A kormány az elmúlt év végén folyamatosan az új pályázati rendszer kidolgozását ismertette az állampolgárokkal a sajtó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályázati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a települési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a tervezés fontosságáról beszélgettünk Rózsás Zoltánnal, az RF Consulting Kft.
ügyvezetõjével.
– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?
– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevételi forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsorban pályázati tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénzügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új tervezési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazdaság élénkítéssel, a kis- és középvállalkozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon belül a megújuló energiaforrások elterjesztése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett önkormányzati és civil szervezeti fejlesztések támogatása is várható.

Rózsás Zoltán
– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?
– Információink alapján a pályázati kiírások közel egy idõben az év elején jelennek meg több témakörben, melyre a pályázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõkészítsék beadásra. A kiírások többsége a beadás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az eredményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészítve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költségkalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pillanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, akik kellõ tapasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából.
– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?
– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
(x)
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Április 12-én voksolnak Káváson
Lemondás miatt polgármestert választanak
2015. január ötödiki hatállyal lemondott tisztségérõl
Kávás polgármestere. Fekete
Heribert László – a hivatalos
bejelentésen túl – a falu honlapján is tájékoztatta errõl a
polgárokat.
Mint írta, döntését egészségügyi okok miatt hozta meg.
Egyúttal köszönetet mondott a
kávásiaknak azért, hogy 2014.

október 12-én másodszor is
bizalmat szavaztak neki az önkormányzati választáson.
A helyi választási bizottság
döntése értelmében 2015. április 12-én tartják az idõközi
polgármester-választást Káváson.
Az új faluvezetõ megválasztásáig az alpolgármester, Vaski
Csaba látja el a polgármesteri
teendõket.

Salomvár váltott
Az ügyintézés maradt a faluban

A gyönyörûen felújított boronaházairól is közismert faluban
április 12-én ismét az urnához járulnak a polgárok.

Kerek évforduló
A hivatali ügyek intézését nem befolyásolja a változás.
2015. január elsejétõl Salomvár a teskándi székhelyû
közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott, amelyet a két
említett településen kívül Boncodfölde, Kustánszeg és Becsvölgye alkot. A váltás okairól
kérdeztük Árvay Sándort, Salomvár polgármesterét.
– Megkeresett bennünket
Teskánd és a többi leendõ
társközség polgármestere a
közös jövõt és együttmûködést
vázoló elképzelésekkel. A zalalövõi közös hivatal mûködéséhez – az állami normatíván felül – még hozzá kellett
járulnunk 3,1 millió forinttal,
amit most megspórolhatunk.
A kistelepülések feszes pénzügyi helyzetében ez fontos

szempont. A teljes képhez tartozik, hogy a salomvári iskola
beolvadt a Mindszenty-iskolába. Sajnálatos módon mi nem
kapunk állami normatívát iskolai finanszírozásra. Közoktatási megállapodás keretében
vállaltuk a hiányzó pénz elõteremtését, ami rendkívül nehéz, hiszen nincsen forrásunk.
Ez is meghatározó volt a döntésben.
– Hogyan érinti a változás
a salomvári hivatalt?
– Marad minden a régiben.
Változatlan személyi felállással
várjuk a helybelieket. Annyi
változás azért van, hogy Fazekas István jegyzõ rendszeresen
jön Salomvárra, s irányítja a
szakmai munkát.

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

Hagyárosböröndön
január 25-én, vasárnap
családi rendezvény keretében 2 gyermeke, 4
unokája és 7 dédunokája köszöntötte özv.
Sipos Lajosné Farkas
Jolánt 90. születésnapja
alkalmából. Az ünnepeltet felkereste Kovács
Gyula jegyzõ és Török
polgármester,
Zoltán
akik virágcsokorral kedveskedtek a szép kort
megért asszonynak, és
átnyújtották a miniszterelnök aláírásával ellátott jubileumi emléklapot is.
Sipos Lajosné Zalaháshágyon született
1925. január 25-én, az Az ünnepelt a polgármester és a
elemi iskolát is itt vé- jegyzõ társaságában.
gezte. A háztájiban és az er- tagja a helyi Rózsafüzér Tárdõgazdaságban dolgozott. Fér- sulatnak is. A magas kor titkát
je, akivel 1943-ban házasodtak firtató kérdésre tréfásan kijeössze, cipészmester volt. Sipos lentette: „Azért nagy nap ez a
Lajosné jelenleg is teljes szel- mai, mert még egyszer már
lemi frissességnek örvend, ma- biztosan nem leszek kilencgas kora ellenére a házimun- ven éves.”
kától sem riad vissza. Aktív
Ács László

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Mesés valóság
Valamikor a zalabaksai Általános Mûvelõdési Központban gyöngyöt fûztem, éppen
gyöngykrokodilt. Egy munkatársam figyelte a mûveletet,
majd megszólalt:
– Ha nekem ezt kellene
csinálnom, inkább börtönbe
mennék.
Most tûnõdve álltam a zalalövõi „Salla” Mûvelõdési
Központban a nagysikerû hintó makett kiállításunkon: Hány
évig kéne élnem ahhoz, hogy
elkészítsek ötven-hatvan ilyen
remekbe szabott kis darabot?
Van, akinek alig több mint
három esztendõ is elég volt
hozzá, s ráadásul ráért elkezdeni mindezt nem sokkal a
hetvenedik születésnapja elõtt…
Varga Ernõ Zalaháshágyról keresett meg, hogy nézzem
meg a makett hintóit, amiket
készít, hátha alkalmasnak tartanám õket arra, hogy rendezzünk belõlük egy bemutatót.
De még mennyire, hogy alkal-

masnak találtam õket! Egy mesevilágba csöppentem…
Aztán megszerveztük a nagy
sikerû kiállítást, hogy most
már ne csak a kamrában porosodjon ez a szép anyag, hanem
láthassa sok-sok érdeklõdõ is.
Apró gyerekektõl meglett férfiakig sokan jártak csodájára
az élethû, gondosan kidolgozott kis alkotásoknak.
Varga Ernõ otthonában így
is maradt még legalább két
kiállításra való anyag: egyrészt
rengeteg gyûjtött, illetve maga
készítette fafaragás, másrészt
egy kiállításnyi mezõgazdasági
eszköz makett.
–A sok fafaragás után egyszer csak úgy éreztem, valami
mást szeretnék csinálni – meséli az alkotó. – Aztán a
keszthelyi hintómúzeumban
arra gondoltam, hogy ezeknek
a pompás jármûveknek a kicsinyített mását elkészíteni igazi
kihívás lenne. Otthon tovább
motoszkált a fejemben ez a

Mintha mesevilágba csöppentünk volna…
gondolat, amikor hallottam,
hogy itt a környéken, Hegyhátszentjakabon van egy hintó
egy családnál. Arról készítettem az elsõ munkámat. Utána
visszamentem Keszthelyre fotózni, majd otthon dolgoztam.
Újra Keszthely, újra otthon.
Már megismertek a múzeumban. De készültek alkotások filmekben látott hintókról, vagy
például a „mentõhintó” a Zalai
Hírlapban megjelent cikk illusztrációja alapján. Van itt

menyasszonyi hintó, vadász
hintó, de az angol hercegi pár
esküvõi hintójának makettje is.
Én pedig ámulva kapcsolgatom rajtuk a lámpácskákat,
nyitogatom az ajtócskákat, leengedem a kis lépcsõt, eltolom a kis függönyt, helyére
teszem a létrát, megkeresem a
vadászhintóban a kutyát, és folyamatosan úgy érzem, mintha
egy mesevilágba csöppentem
volna.
Vogl Mária

Nyugdíjasok ünnepe Zalaboldogfán
ket, most gondozzák az unokákat – mondta Luter Péter polgármester, aki jómaga is az ünnephez kapcsolódó történetet
olvasott fel a nyugdíjasoknak.
A szórakoztató mûsorban
színpadra lépett a 7 szoknya 7
nadrág ezúttal négy párosra
megfogyatkozott csapata. Nyári Virág Óbecsey István: Szeressétek az öregeket, Nyári
Csilla Fésüs Éva: Álmodik a
fenyõfácska történetét szavalta
el. Meglepetésként a Deák Fe-

renc Megyei és Városi Könyvtárnak köszönhetõen a Zalaszentmihályi Népdalkör szórakoztatta a megjelenteket. A
mûsort követõen vadpörkölttel és finom süteményekkel
vendégelték meg a település
nyugdíjasait, akik szaloncukrot
is kaptak az otthoni karácsonyfára.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Luter Péter polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat.
Hagyományosan a Mikulás
eljöttével, a közös karácsonyfa
és betlehem feldíszítésével zárták az évet Zalaboldogfán. Természetesen nem feledkeztek
meg a település szépkorú lakosairól sem, akiket december
20-án, egy elõkarácsonyi ünnepség keretében köszöntöttek.
– 12 éve már, hogy mindig
az adventi idõszakban tartjuk
meg ezt a rendezvényt. Az idõsek közül van, akinek nincsen

családja és ilyenkor egy kicsit
õ is találkozhat a többiekkel.
Ilyenkor mindenkiben megszólal a szeretet, s idén is hangulatos mûsorral készültünk.
Megpróbáljuk megszépíteni az
év végét. Hetven nyugdíjasunk
van, akinek több mint fele tudott eljönni. Az idõsek nagyon
sokat jelentenek a településnek, a társadalomnak és a közösségnek egyaránt hasznos
tagjai. Felnevelték a gyereke-

A Zalaszentmihályi Népdalkör szórakoztatta a megjelenteket.

Vince-napi termésjóslás

Metszési bemutató a Pacsa-hegyen.
A Zalalövõi Borbarát Kör
tagjai és az érdeklõdõk január
22-én délután Galambos István pacsa-hegyi birtokán Vince-napi termésjóslásra gyûltek
össze, egy régi hagyomány
felelevenítésére.
Szent Vince napja – január
22. – a vincellérek, borászok
régi ünnepe. Az idõjárás alakulásából ezen a napon a termés
bõségére következtettek szõlõsgazdák.
A Vince-nap idõjárásából a
borászok hagyományosan az
õszi szõlõterméssel kapcsolatban bocsátkoztak találgatásokba: kimentek a szõlõföldre és a
fagyott szõlõbõl egy darabot
levágtak. Otthon aztán ezt a
vincevesszõnek nevezett darabot vízbe tették, hajtásaiból
igyekeztek
következtetni a
szõlõtermésre. Elterjedt szokás volt a vincézés, amit vagy
Vízkeresztkor (január 6-án),

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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vagy Szent Vince napján tartottak: ilyenkor a szõlõtermelõ
földterület széleit szentelt vízzel locsolták meg.
A népi hiedelem úgy tartotta: ha Vince napján esik az
esõ, akkor sok borra számíthat
a gazda, de abban is bíztak,
hogy ha ezen a napon bort
fogyasztanak, bõ lesz a termés.
A Moldvában élõ magyarok
szerint: „Fényes Vince - tele
pince, ködös Vince - üres pince.” Ugyanez Vince-napi idõjárási regula a délvidéki magyarok körében a következõképp hangzott: „Ha fénylik
Vince, megtelik a pince, ha
csepeg, csurog, kevés lesz a

borod.” Tehát a szép napos idõ
jó termést ígért, a nedves,
párás, esõs idõjárás pedig
satnyát.
Szokás volt, hogy Vince
napján a gazdák körbejárták a
hegy valamennyi pincéjét és
együtt ittak áldomást, a bõséges termés reményében. Ezt
nevezeték Vince-napi pincejárásnak.
A zalalövõi szõlõs gazdák
megvizsgálták a szõlõ vesszõit,
és megállapították, hogy 2015ben jó termés várható. A „Vince-napi pincejárás” során pedig elkövettek minden tõlük
telhetõt a bõséges termény
megalapozása érdekében.
Február elsõ vasárnapján
forralt bor készítõ versengésre
hívta az egyesület a pacsa-hegyi szõlõs gazdákat. A vasárnapi ebéd elköltése után benépesült a hegy, a tûzhelyekre
került fazekakban készült a
forralt bor. A bíráló bizottság
14.00 órakor indult útnak,
meglátogatva minden nyitva
lévõ pincét.
Az eredményhirdetésre késõ délután került sor, melyen a
zsûri 12 fõ 16 féle forralt borát
értékelte, 3 arany 10 ezüst és 3
bronz oklevelet osztott ki.
Február 22-én vasárnap
délután a borbarátok a Patakahegyi bortermelõket is várják
forralt bor készítésére, az
érdeklõdõket kóstolásra.

Ha elolvasta, adja tovább!

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Gratulálunk Gáborkához…
Ilyenkor télen hamarabb
sötétedik, sokan nézik a tv-t.
Így volt ezzel Jani is. Távol
állt tõle a sorozatok nézése,
de a családnak megvolt a kedvence, amirõl elkapcsolni
lehetetlen volt. Ezért a családi béke érdekében Jani nem
tudott mást tenni, mint elkezdte nézni a sorozatot. Elsõ alkalommal azt se tudta
ki kicsoda, majd szépen lassan belejött. Három hét múlva már a családdal együtt találgatta, vajon mi fog történi. Egy hónap múlva már
annyira együtt izgult a többiekkel, hogy még a telefonját is kikapcsolta, hogy egyetlen telefonhívás miatt se maradjon le semmirõl.
Ezt a barátai döbbenten
fogadták és nem értették, mi
történt Janival, hogy lett ellenállóból ekkora sorozatfüggõ. Ezért amikor megtudták, hogy a sorozat fõhõsének váratlanul fia született, úgy gondolták itt az alkalom arra, hogy megtréfálják Janit. Egymás után sorban küldték az sms-eket
Jani telefonjára. Errõl Jani
mit sem sejtett, mert a telefonja ki volt kapcsolva. Szokás szerint este a rágcsálni
valóval a kezében ült a kanapén, és nézte a sorozat aktuális részét. Amiben legnagyobb döbbenetére kiderült a fõhõsnek fia született,
akit Gáborkának hívnak. Jani a sorozat végén újra bekapcsolta a telefonját. Sorban egymás után megállás
nélkül jöttek az sms-ek. Ezekben az összes ismerõse egymás után a következõt írta:
– Gratulálok Gáborkához!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Advent, karácsony-Örömzenével

Az adventi, karácsonyi idõ
kiemelten fontos idõszak az
Örömzene Kórus életében. Minden évben elhatározzuk, hogy
nem vállalunk sok fellépést, s
aztán minden évben sok szép
és nemes feladatot kapunk. A
Jóistentõl pedig erõt is a színvonalas szerepléshez. 2014 adventjén 8 felkérésnek tettünk
eleget! Folytatva hagyományainkat ötödször szerveztünk adventi koncertet, meglátogattuk
a zalaegerszegi gyermekotthon kis lakóit, szenteste betlehemest mutattunk be a zalaszentgyörgyi templomban. Ez
az advent új kapcsolatokat is
hozott a kórus számára. Nagyszerû énekes csoportokkal, kiváló emberekkel ismerkedtünk
meg, akik hozzánk hasonlóan
az örömhír terjesztésén munkálkodnak. Olyan falvakba hívtak, ahol még nem jártunk.
Bak és Nova került fel a képzeletbeli kórustérképre.
November 16-án Pózván a
kultúrházban jótékonysági esten szerepeltünk egy rákbeteg
édesapa és családja megsegítéséért. A Pózváért Egyesület 7
autót küldött a csapatért és hazautazásunkról is gondoskodott.
Nagy öröm számunkra, hogy
neves mûvészek, Hertelendy
Attila, Lõrincz Nikol, a Bonita
tánccsoport mellett a mi szereplésünk is hozzájárult az anyagi
sikerhez. A legnagyobb boldogságot mégis az jelentette, hogy
a 2014-es kórusnaptárunk tartalmas gondolatai, énekünk
könnyeket csalt az édesapa szemébe. Egy délutánra elfelejthette gondjait, felhõtlenül szórakozott, s meghatódva köszönte a segítséget.
November 29-én ötödik alkalommal szerveztük meg hagyományos adventi koncertünket, most a zalaszentgyörgyi

kultúrházban. Vendégeink a
baki Széchenyi Hanna kórus
és a Zengõ Húrok gitáregyüttes voltak Béresné Simon
Eszter kántor-tanító vezetésével. A 30 fõs, családok alkotta
együttes és kórusunk mûsora
igazi adventi hangulatot varázsolt a színpadra. A mûsor
után a kultúrház udvarán Farkas László plébános irányításával imádkoztunk, majd a közös
ének hangjainál Tuboly Andrea kórustagunk meggyújtotta
az elsõ gyertyát a falu koszorúján. A szép estén szerény
agapéra hívtunk minden megjelentet. Nagy kár, hogy zalaszentgyörgyiek csak kevesen
voltak kíváncsiak e színvonalas
rendezvényre!
Másnap, november 30-án
gitáros misén szolgáltunk közösen Bakon. A prédikáció helyén kórusunk is bemutatkozott. A katedrális méretû templom akusztikája kiváló hátteret
adott a karácsonyi kórusmûveknek. Énekkarunk produkcióját a hívek méltán jutalmazták vastapssal. A mise után a
plébános úr megszentelte a falu közepén felállított adventi
koszorút, s itt is meggyújtották
az elsõ gyertyát. Vendéglátóink ezután a híres kultúrházba
invitáltak bennünket. A kultúrház igazgatója ízlésesen megterített asztalokkal, háromfogásos ebéddel, tortával várta a
szereplõket és kísérõiket. Egy
szép barátság kezdete! Reméljük, majd mi is viszonozni tudjuk kedvességüket.
December 14-én, Gaudate
vasárnapon már három gyertya fényénél került sor a novai
kórustalálkozóra. Régi, kedves
plébánosunk, Kiss György atya
meghívására 5 kórus sereglett
össze a patinás templomban. A
kaposvári
Kodály-gyermek-

kar, a zalaegerszegi Liszt-iskola Öreg Diákok kórusa, a
bagodi kórus, a lovászi Mixolyd és a zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus. Egy csodálatos
délutánt töltöttünk együtt advent és karácsony legszebb
dallamaiban megmerítkezve.
Majd a novai kultúrházban
együtt vacsorázott a népes társaság. György atya és segítõi a
legapróbb részletekre is odafigyeltek, kiválóan megszervezték a találkozót. Köszönjük,
hogy még mindig jó emlékezetükben tartanak, s a tófeji és
zalatárnoki kisbuszokkal utazásunkról is gondoskodtak.
Az utolsó tanítási napon,
december 19-én két szereplés
is várt kórusunkra. Délután a
zalaegerszegi gyermekotthon
kis lakóit avattuk be énekünkkel a betlehemi éjszaka csodájába. A gyermekek csendes figyelemmel és áhítattal hallgatták a történetet, majd felszabadult örömmel fogadták az
ajándékokat. A kórustagoknak
megmutatták lakrészüket, ráérõsen beszélgettek, játszottak. Ilyenkor sok szervezet elhalmozza õket minden földi
jóval, sajnos máskor az alapvetõ szükségletekre sem futja.
Józsi Anikó vezetõvel egyeztetve ezért úgy döntöttünk, hogy
ajándékaink másik részét majd
húsvéti látogatásunkkor adjuk
át. Köszönet minden „szeretettel” megrakott cipõsdobozért! Még aznap este a Kertvárosi Kulturális Központban is
felléptünk Gárdos fõorvos úr
kérésére. Reméljük, karácsonyi
összeállításunkkal örömet okoztunk a Zala Megyei Kórház
Gyermekosztálya valamennyi
dolgozójának és gyermekeiknek. Áldozatos, emberfeletti
munkájukhoz sok-sok erõt, kitartást kívánunk.
December 21-én, a szünet
elsõ napján a legtávolabbi helyekrõl is hazaérkeztek kórustagjaink. Káváson, a karácsonyt
váró délutánon így csaknem
hiánytalanul együtt énekelt a
kórus. Az apró termet betöltötte a zene, szétáradt a lelkekben, megpihent a szívekben… Felemelõ, csodálatos érzés volt, aminek minden jelenlévõ részese lehetett! Köszönet Vaski Csabáné kulturális szervezõnek a szép délutánért, a csapat meghívásáért.
Régen jártunk már a „szomszéd” várban…

Kórusunk számára a karácsonyi ünnepek csúcspontja
december 24-e, az éjféli mise a
zalaszentgyörgyi templomban.
Az idén is igyekeztünk valami
új színt hozni a hagyományos
pásztorjátékba. Az ötletet Baricz Lajos papköltõ barátunk
nyáron bemutatott verseskötete, a Megszületett szolgáltatta. A díszletet pedig a gébárti
alkotóházból elkért csuhébetlehem. A csupasz kukoricaistálló mûsorunk végére népesült be nemcsak a betlehemi
szereplõkkel, de messzi földrõl
érkezett állatkákkal, akik mind
hódoltak az újszülött Jézuskának.
Gazdag adventet, meghitt
karácsonyt tudhat maga mögött a kórus. Új helyeket, új
embereket ismertünk meg. A
legtöbb szereplésünk telt ház
elõtt, nagy sikerrel zajlott. Karácsony fényében ezekre a
nagyszerû visszaigazolásokra
kell figyelnünk! A faluban
hiánypótló szerepet tölt be a
csapat, kisugárzása megyeszintû. A kultúra olyan ajtóit nyitogatjuk, amelyek talán örökre
zárva maradnának fiatalságunk elõtt.
Köszönjük mindazoknak,
akik munkájukkal, adományaikkal segítettek. Kulturális, közösségépítõ és karitatív tevékenységeink folytatásához kérjük, támogassák az Örömzene
Alapítványt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt az alapítvány javára rendezendõ kórusbálba 2015 január
31-re a zalaszentgyörgyi kultúrházba.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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Holokauszt-emléknap
Az ENSZ közgyûlése 2005ben hivatalosan a holokauszt
emléknapjának nyilvánította
január 27. napját. Ezen alkalomból felkerestük Csepregi
Endrénét, aki fiatal zalalövõi
tinédzserként élte meg azokat
a napokat.
Sokan elfelejtjük, hogy a
könyvek tényszerû ábrázolásán kívül ma még meghallgathatjuk nagyszüleink elmeséléseibõl a történelem megelevenedõ darabjait. Mindanynyiunknak van állásfoglalása,
egy elképzelése az akkori eseményekrõl, de mikor megtölt-

ve érzelmekkel találkozunk
vele, nincs szó, mi el nem
akad. Csendben hallgattam
végig Rozika néni elmesélését,
aki láthatóan egyre jobban beleélte magát, mélyen érintette
a dolog, és név szerint sorolta
ismerõseit, akiket sosem látott
viszont. Felkavarta õt, és felkavart engem is. Úgy mesélt
róluk, mint bármelyikünk egy
hosszú nap után a barátokról.
Elképzelni sem tudom azt az
elkeseredettséget, amit érezhetett.
Barátait, szomszédjait, orvosát látta felülni a szekérre

Árpád örökében

Megyei történelmi verseny Zalalövõn

A résztvevõk…
A hagyományokhoz híven,
a „Salla” Mûvelõdési Központ
és Könyvtár idén is helyt adott
a házi rendezésû történelmi
verseny döntõjének. A kiírás címe Árpád örökében volt, mely
a honfoglalástól az Árpád-ház
kihalásáig tesztelte a diákok
tudását. A megyei verseny pályázatát még õsszel hirdette meg
az intézmény, melyre 68 diák
nevezett be, s végül 52-en
küldték vissza mind a 3 forduló feladatlapját. Az utolsó
fordulóra január 27-én került
sor a mûvelõdési központ falain belül, ahol a legjobb tíz
diák adhatott számot tudásáról.
A döntõben két feladattal
kellett megküzdeniük a tanulóknak. Az elsõ egy írásbeli
teszt kitöltése volt, melyre 45
perc állt rendelkezésre. A második képvetítés az Árpád-kor
kapcsán, és a hozzá tartozó feladatok megoldása. A zsûrit
Horváth Eszter, a zalaegersze-
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gi Ganz Ábrahám és Munkácsy
Mihály Szakközépiskola és
Szakiskola magyar-történelem
szakos pedagógusa, Nagyné
Bakler Hajnalka és Herczeg
Imre, a Zalalövõi Általános Iskola történelem szakos pedagógusai képviselték. A döntõ
két fordulójában szerzett pontok összesítése után a következõ végeredmény született:
elsõ helyezést ért el Sebestyén
Zsófia, az Ady Endre Általános
Iskola tanulója, felkészítõje
Molnár Andrásné. Második
lett Kanizsai Léna, a Batthány
Lajos Gimnázium tanulója,
felkészítõje Andl Melinda, a
harmadik helyet pedig Vonyó
Bence, az Öveges József Általános Mûvelõdési központ diákja szerezte meg, elkészítõje
Standi Gyuláné. Gratulálunk
minden résztvevõnek, és köszönjük a közremûködõ pedagógusok munkáját!
(kes)

családostul, és elhaladni a zalaegerszegi gettó felé. Majdnem õt magát is elvitték, annak ellenére, hogy nem zsidó
származású.
– Egy pénteki nap volt!
Vittem a Bettinek kalácsot,
nekünk sem nagyon volt, de
azért vittem. Bementünk a ház
végébe, de még akkor is rajta
kellett legyen, nem csak a kabátján, még a blúzán is a sárga
csillag! Pont akkor jött be az
udvarra egy szekér. A fekete
ruhás férfi rögtön kérdezte,
hogy hol van a csillagom. Szóltam, hogy én nem vagyok zsidó. Én csak a barátnõmhöz jöttem! Azt mondta erre, milyen
jogon jövök én ide. Mondtam
neki, hogy gyerekek vagyunk,
nem szeretheti egyik a másikat? Fogtak, és engem is fölraktak a szekérre! – meséli
egyre feldúltabban Rozika néni. Az egyik szomszéd szólt rá
a katonákra, hogy menjenek fel,
és kérdezzék meg abban a házban, mert a lány oda tartozik.
– Biztosan meghallotta,
hogy ott sikogatok, hogy ne
bántsanak engem. Ha az az
ember nincs, akkor engem is
visznek. Életemben sosem felejtem el!
Akkor még sokan azt hitték
az elhurcoltak közül, hogy
visszajöhetnek. Értékeiket olyan
embereknek adták, akikben
megbíztak. A család minden
tagja tudta, hogy kinek mit
adtak, hogy az elsõ visszatérõk
visszakérhessék, és ne földönfutókként kezdjék újra életüket. Sajnos a kevés visszatérõ
közül sem mindenki kapta
vissza értékeit. A szegénység
és a háborús élmények mély
pecsétet nyomtak azokra az
idõkre.
Volt olyan férfi a faluban,
aki nem hagyta annyiban, követte szerelmesét a lágerhez,
hogy „kikérje”. Sikerülhetett is
volna, de a lány azt mondta,
hogy a szüleit nem hagyja ott.
Egyikük sem tért vissza soha.
Volt olyan pár éves gyermek,
akit anyja karjából rántottak ki,

miközben a másik oldalról a
nagypapát húzták el mellõle,
kabát, minden nélkül. Azonnal
a kamrába vitték õket.
Azok voltak a szerencsések, a szó legsanyarúbb értelmében, akiket munkára alkalmasnak minõsítettek. Õk munkatáborokban próbáltak meg
addig életben maradni, míg a
felszabadítás el nem jön. De a
felszabadítás sem volt az élet
biztosítéka. Olyan szörnyû állapotban voltak, hogy sokan már
szabad emberként, a Vöröskereszt segítségét, intézkedéseit
várva csuklottak holtan össze.
– Csak a csontjuk, és a bõrük volt, és a nagy kerek fejük!
Még õk sem ismerték meg
egymást! Az a fiatal, csinos
Jutka lány, akit elvittek, úgy
nézett ki, mint egy száz éves
öregasszony! – meséli Rozi néni már teljesen kifakadva.
Miközben a falu lakosságának igen jelentõs részét elvitték, barátok, ismerõsök, szerelmesek szakadtak el egymástól,
a többiek a bombázások és
katonák elõl bujkáltak.
– Az egyedüli szerencsénk
az volt, mikor az orosz katonák
itt áthaladtak, hogy volt köztük
egy magyar szavú, aki szólt,
hogy este megerõszakolnak
minket, ha nem tûnünk el.
Nem mindenkinek sikerült
azonban elszökni elõlük.
– Rozika néni felváltva beszéli el a boldog idõket, mikor
együtt cseresznyéztek, és a
szomorúakat, mikor ilyen borzalmasan vége lett. Látszik,
hogy nagyon megviseli, hogy
ezt most felidézi. Meséli, hogy
a visszatértek mind sírtak.
„Olyan jó ide visszatérni, tudod Rozika, de olyan fájdalmas
is.” – idézi vissza magában. És
csak mesél, csak mesél, feldúltan, de látszik, hogy szeretné
megosztani, szeretné kiadni
magából, mintha ezzel megszabadulhatna az emlékek súlyától. Szerinte az emberiség legnagyobb hibája az, hogy az
embersége valahol elveszett.
Dünkel Noémi
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

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

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588

CASHBANK.HU
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

ÁRGARANCIA!

C AS

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu
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Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
,
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
CO K
fizeti biztosításának díját egy évig!

Orchidea kiállítás-Klosterneuburg
Márc. 14.
6.900,- Ft/fõ
Bécsi Erdõ
Ápr. 24-26.
32.500,- Ft/fõ
Beneleux körút (pótcsoport)
Máj. 12-17.
109.900,- Ft/fõ
Zakopane-Krakkó-Auschwitz
Ápr. 30-Máj. 3.
49.500,- Ft/fõ
Prága gazdagon
Máj. 1-3.
44.500,- Ft/fõ
Velence és szigetei
Máj. 23-25. (Pünkösd)
45.900,- Ft/fõ
Bajor kastélyok
Máj. 23-25. (Pünkösd)
47.900,- Ft/fõ
Nyugat-Macedónia kulturális értékei
Máj.21-25. (Pünkösd)
81.900,-Ft/fõ
Székelyföld (félpanzió)
Máj.26-31.
71.900,-Ft/fõ
Schladming-Dachstein-Sky Walk (félpanzió+belépõk)
Jún.13-14.
32.600,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/ 511-231
Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061
Szombathely: + 36 94/ 311-134
www.enykk.hu • www.volantourist.hu

