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Forradalmi kávéház
Március 15-e talán a legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ nemzeti ünnepünk.
Mindig keressük ünnepeink
újszerû megközelítését, élményszerû felidézését. A Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola az idei ünnepnek egy rendhagyó keretet
adott. A Kossuth-hét programsorozat több eseményének
helyszíne az iskola aulájában
berendezett Pilvax kávéház
volt. A berendezés, a dekoráció, a hét során fogyasztható
enni- és innivalók egy kávéház hangulatát idézték. Természetesen nem öncélú kezdeményezés volt, hanem annak a sokszínû programsorozatnak kínált alkalmas helyszínt, amely közelebb hozta
tanulóinkhoz az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeit.
Minden tanítási nap kínált
érdekes, tartalmas tevékenységet. Szerepelt a programban
forradalmi versek és dalok ta-

nulása, a forradalom jelképének is tekinthetõ Nemzeti dal
elmondása, és egész héten a
szünetekben forradalmi dalok
hallgatása mellett készültek a
kokárdák, amelyeket ügyes kezû készítõik talán még büszkébben viseltek a hét folyamán. Izgalomra adott okot a
helytörténeti vetélkedõ, a magasugró házibajnokság, valamint az alsósok ügyességi és
sportvetélkedõje.
A hatodik évfolyamos tanulóknak minden tanévben nagy
kihívás nemzeti ünnepünkrõl
való méltó megemlékezés. A
167. évforduló emlékére a gyerekek osztályfõnökeik (Lengyel Mária és Gyenese István)
vezetésével újszerû, lelkesítõ
ünnepélyt tartottak, amelyet a
város lakóinak is bemutattak.
A Kossuth-hetet a diákparlament zárta, melynek programjában szerepelt Péter Petrának, az iskolai diákönkormányzat vezetõjének az elmúlt
idõszakot áttekintõ beszámo-

A gyermekek kedvelt helye lett az aula mellett kialakított Pilvax
Kávéház, ahol a forradalom eseményei zajlottak naponta.
lója, valamint iskolánk igazgatójának, Gyarmati Antalnak a
gyerekek számára készített tájékoztatója.
Az idei Kossuth-hét egy különlegesen, jól sikerült rendez-

vénysorozat volt, melynek élményeire sokáig emlékeznek
tanulóink.
Gyenese István,
diákönkormányzatot segítõ
pedagógus

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Simson kismotor alkatrészek készletrõl kaphatók.
Robogók és motorkerékpár alkatrészek
forgalmazása igény szerint.
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

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2015. április 11., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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Folytatódik a faluszépítés Zalaszentgyörgyön
magokat, a versenyre az így kikelt palántákkal díszítik majd a
települést.
Tavasszal elindul a GreenCity környezetrendezési elvek
alapján tervezett Testvértelepülési Park építése, ahol a kivitelezõk munkáját a Kertbarát
Kör és az önkéntesek segítik.
Az egykori vasúti rakodóterület helyén a tereprendezés
mellett elõször a járdákat és a
sétányokat építik meg, majd
növénytelepítéssel folytatják a

parképítést. A tájegységre jellemzõ õshonos növények telepítése mellett a testvértelepülések polgármesterei a vajdasági Oromhegyesrõl és az
erdélyi Marosszentgyörgyrõl
hozott földben fogják elültetni
az ottani növényeket. A Testvértelepülési Park avatását a
júliusi falunapon tartják. Áprilisban egészségnappal és
anyák napi programmal várják
a falu lakosságát.
Pataki Balázs

Egy polgármester-jelölt Káváson
A kertbarátok a Faluház környezetét is rendben tartják.
Öt éve alakult meg Zalaszentgyörgyön a Kertbarát
Kör, tagjai a nyáron a falu szépítésében, rendezésében, tavasszal és az õsszel a szemétgyûjtési akciókban vesznek
részt, a téli hónapokban ismeretterjesztõ elõadásokat szerveznek.
– A tagok igénye szerint
veteményes és virágos kertrõl,
metszési technikákról is szerveztünk tájékoztatókat, idén a
szõlõtermesztés és a borkészítés volt a téma. Ezeken az
alkalmakon a tavalyi év tapasztalatait összegeztük Keszler
Viktor borász segítségével. A
klubunk kötetlen formában
mûködik, bárkit szívesen látunk a programjainkon – árul-

ta el Kovács Dezsõ polgármester, aki jómaga is résztvevõje a programoknak.
Tavalyelõtt már létrejött az
óvodában a zöldséges-veteményes „Paszuly-kert”, ahova tavaly a Tündérkert elõadást követõen õshonos gyümölcsfákat ültettek. Idén az önkormányzat madárodúkat készíttet, melyeket a Kertbarát Kör
tagjai helyeznek ki az óvodai
kertbe és a játszótérre, ezzel
csatlakoznak a magyarországi Madárbarát Kert mozgalomhoz.
Sokadjára vesz részt Zalaszentgyörgy a Virágos Magyarországért versenyen, ahol idén
az óvodások vetik el a falugondnok által összegyûjtött

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu

Mint arról a Zalatáj korábban már beszámolt, Fekete Heribert László, Kávás polgármestere egészségügyi okok miatt
lemondott tisztségérõl. A helyi választási bizottság döntése
értelmében az idõközi választásra április 12-én kerül sor.
A körjegyzõségen kapott tájékoztatás szerint a posztra
egyetlen jelölt van: Eke László, aki képviselõként jelenleg is
tagja a testületnek.
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Csöbörbõl vödörbe? Új könyvtáros Káváson
Elõzõ számunkban, „Csöbörbõl vödörbe?” címû cikkünkben foglalkoztunk a salomvári iskola ügyével. Emlékeztetõül felidézzük:
„Olvasóink jól ismerik az
elmúlt évek salomvári problémáit, egy korábbi felelõtlen
beruházás
következményeit,
amik jelentõs gondot okoztak
a falunak.
A közelmúltban rendezett
30 millió forintos önkormányzati adósságot követõen iskolafinanszírozási gondok léptek
fel – mondta lapunknak Árvay
Sándor polgármester. A körjegyzõség átalakításánál is meghatározó szerepet játszott ez a
probléma.
Fazekas István körjegyzõ
tájékoztatása szerint a fenntartó zalacsébi, salomvári, keménfai, zalaháshágyi, vaspöri önkormányzatok 2012 júliusában
közoktatási megállapodást kötöttek a jelenlegi fenntartóval,
hogy az intézmény az általa
mûködtetett iskola tagintézménye lesz, s a fenntartói jogokat is õk gyakorolják.
Az elsõ »közös« tanévre 4-5
milliós hiánnyal számoltak. Ez
jelentõsen emelkedett évrõl
évre. Jelenleg a hiány 22 millió
forint.
A kétségbeesett szülõk kérésére – miszerint az önkormányzatnak erõn felül kell teljesítenie – a testület minden
mozdítható pénzt átcsoportosított, bérleti díjakat emel és
elmarad a hagyományos falunap is. Ezzel együtt is csak a
hiány egy részét képesek finanszírozni.
A szerzõdés értelmében a
fenntartó által mûködtetett is-

kola volt jogosult az állami támogatás lehívására – mondja Fazekas István. – Amit nem fedezett az állami támogatás, azt az
önkormányzatok biztosították.
Ez egészen jól mûködött
addig, amíg az állam át nem
vette a közoktatást. Ezzel együtt
a finanszírozást is átszervezte.
Ezt követõen – a salomvári
iskola esetében – az érintett
önkormányzatoknak már akkora támogatást kellett volna
fizetniük, amit nem tudtak vállalni. A törvényhozás intézkedett a helyzet megoldására,
méghozzá olyan formában,
hogy az önkormányzatok helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a
KLIK lép be – tette hozzá Fazekas István körjegyzõ.
Mivel érdemi lépés nem
történt, az önkormányzatok
megkeresték Kajári Attila tankerületi igazgatót. Mi is hívtuk
az üggyel kapcsolatban, de azt
kérte, hogy írásban küldjük el
kérdéseinket, s válaszol rá…”
***
Idõközben megkaptuk a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi
Tankerülete igazgatójától, Kajári Attilától a választ:
„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vizsgálja az
ügy részleteit, mely alapján annak részletes kivizsgálásáig és
a tények és információk birtokában saját hatáskörén belül
mindent meg fog tenni, hogy
az ügy rendezõdjön. Az ügy
fontosságára való tekintettel,
addig nem áll módunkban
részletekrõl beszámolni.”
Várjuk a konkrét választ a
részletekrõl.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákkatint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
Ajánlat az elmúlt napok témáiból:
– Beszélgetés Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott
labdarúgójával
– Interjú dr. Halász Gabriellával, a Zala Megyei Kórház új
fõigazgatójával
– Új ügyvezetõ a ZTE KK Kft. élén
– Zalaszentlászlói marhaveszedelem

Kávás mindennapi életében fontos helyet foglalnak el
az értékteremtõ, hagyományõrzõ programok. A számos színes esemény szervezése, az ott
élõk motiválása körültekintõ
munkát igényel. E feladatot a
közelmúltban Bakos Márta
vállalta fel, aki nagy odaadással, támogató segítséggel állt a
kihívás elé.
– Hat éve élünk családommal a településen, és ha lehetõségem engedte, eddig is bekapcsolódtunk a falu életébe,
talán ennek is köszönhetõ,
hogy befogadtak bennünket az
itt élõk. Az itt folyó társadalmi
életnek nem csak részeseivé,
hanem aktív résztvevõivé váltunk, így említhetném a Kávási
Ifjúságért és Kulturális Alapítványt, a Kávási Polgárõr Egyesületet, valamint a helyi sportegyesületet. Nyílt pályázat eredményeként kaptam meg az
itteni könyvtárosi munkalehetõségét, amelyben a szociális
munkás és mûvészetterepeuta
végzettségem is nagyban segítségül szolgál.
A március 15-i ünnepi mûsor szervezése és rendezése
jelentette az elsõ feladatot számomra, nagy sikert aratva. A
községben élõ nyugdíjas pedagógus tanácsára gyerekeket
vontam be az emlékezés eseményeibe. A hagyományok
ápolását tartom célomnak,
amelynek jegyében adtuk elõ a
közönség számára a 12 pontot,
az 1848-as forradalom követelését is. A könyvtár falai között
hetente mûvészet- és meseterapeuta foglalkozást tartok, amely
alkalmával a gyerekek belekóstolhatnak a különbözõ technikák világába. Úgy látom, a gyerekek igénylik az ilyen jellegû
elfoglaltságot, vagy csak egyszerû beszélgetés céljából látogatják meg a helyi könyvtárat,
kiválasztva ilyenkor egy érdekes könyvet – avatott be bennünket
munkájába
Bakos
Márta.
A 250 lakost számláló kis
településen kevés az iskoláskorú, ezért a szakember bátran
hívja és várja a környezõ települések gyermekeit is a kreatív, a mûvészet számos területét felölõ programok sorában.
– A közeljövõ tervei közt
szerepel a könyvtár kínálatának bõvítése, amely a gyermek
és felnõtt irodalmat egyaránt

Bakos Márta
megcélozza majd. A könyvtárunkban eddig nem elérhetõ
folyóiratok mellett tudományos lapok beszerzését is fontosnak tartom. Április közepétõl néptánctanfolyam indul,
közel húsz gyermek számára,
melyhez felkértem Kiss-Molnár István tánckoreográfust.
Szeretném elérni, hogy Madárbarát település címet érjük el,
melyhez madárodúk építése és
kihelyezése a feladat, egy igazán hozzáértõ ember, Darázsi
Zsoltnak, a Göcseji Természetvédelmi Egyesület elnökének
segítségével. Egészségnap és
gyermeknap szervezése jelenti
a következõ hetek eseményeit,
beleértve a faluban fellelhetõ
néprajzi értékek megóvását,
köztük a tájházat. A közeli napokban Gyümölcsoltó Boldogasszony szakrális körtáncra
várom az érdeklõdõket. Az itt
élõk részérõl érzem a bizalmat, amely abban is megnyilvánult, hogy értésemre adták,
nem a világ, hanem Kávás
megmentését várják tõlem –
tette hozzá lelkesedéssel és
elszántsággal a község könyvtárosa, Bakos Márta.
Török Irén

Eladó
családi ház
Zalaegerszegen,
a megyei kórházhoz közel,
az Orsolya úton
családi ház nagy területtel
csökkentett áron eladó.
06 /70/ 3383933.
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Hagyományõrzés és megújulás
Ezek az értékek éltetik Zalacsébet Gál József képviselõ szerint
Újat alkotni a hagyományok
mentén – ebben hisz Gál József. A zalacsébi önkormányzat
képviselõje úgy véli: a kornak
megfelelõt kell alkotni, de oly
módon, hogy közben õrizni
kell az eleink által ránk hagyott
értékeket. Mint mondja, ez a
szemlélet határozza meg a falu
vezetésének munkáját is. Ezért
a meglévõk mellé új szokásokat teremtettek, programjaikba
pedig számtalan színt vittek.
– Jó irányba halad a község. Büszke vagyok arra, hogy
itt élhetek. A falu vezetésének
munkája úgy gondolom, hogy
példaértékû. Gazdaságilag stabil a település, iskolát és óvodát tartunk fenn. Emellett a
közel 600 lakónak csaknem
egy évtizede kínálunk változatos kulturális programokat
és tartalmas kikapcsolódási lehetõségeket. Amikor tavaly
képviselõnek jelöltettem magam, az vezérelt, hogy ezt a
munkát, amit a településen elkezdtek, ne hagyjam elveszni.
Nem volt elég jelentkezõ erre
a tisztségre, ezért indultam a
2014-es választásokon. A falu-

A település képviselõje születése óta zalacsébi, édesapja
is ott élt. Mint mondja: feleségével és egyetemista nagylányával harmonikus családot
alkotnak. Velük tölti legszívesebben szabadidejét, gyakran
túráznak közösen, legutóbb a
Somló-hegyet mászták meg.
Emellett hobbija gyerekkora
óta a néptánc, a zalalövõi Salla
Néptáncegyüttes tagja. Utóbbira munkahelyi elfoglaltsága

Gál József
beliek bizalmat szavaztak nekem, amit lehetõségeimhez
mérten próbálok viszonozni.
Egyedülálló, összetartó közösség alakult ki Zalacsében az
elmúlt években, szoros, baráti
kapcsolatot ápolok a községbeliekkel. Úgy gondolom, sikeres idõszak elé nézünk.
Feladat van. Már tervezzük az
év legnagyobb eseményét, a
falunapot, most pedig éppen a
szépkorúak ünnepére készülünk – mondta el Gál József.

Ünnepi megemlékezés Zalaszentgyörgyön

Bagodba került az elsõ díj
– a Zalavíz Zrt. rajzpályázatáról
Intézményvezetõként
és
óvónõként egyaránt kettõs
sikerként értékelem a Zalavíz
Zrt. által meghirdetett „Víz és
fenntartható fejlõdés”! címû
rajzpályázat óvodai korcsoportban elért elsõ díját.
Természetesen elsõsorban
Devecser Ramóna 6 éves, Micimackó csoportos óvodásunk
munkájának elismerése, másodsorban pedig a Bagodi
Napsugár Óvodában folyó
környezeti nevelésen keresztül
történõ átfogó ismeretátadó és
képességfejlesztõ munkának
ékes gyümölcse.
Környezettudatosságra nevelésünk egyik fontos eleme a
környezetvédelem jeles napjainak, adott esetben a Víz világnapjának gyermeki megközelítése.
A Micimackó csoport óvónõinek munkája mellett része-

Az óvodások is mûsorral készültek.
Március 15-én délután emlékeztek Zalaszentgyörgyön a
forradalom és szabadságharc
hõseire. Erre a napra a helyi
óvodások és a szintén helyi
Örömzene Kórus közös mûsorral készültek.

Kovács Dezsõ polgármester ünnepi köszöntõjét
követõen az emlékmûnél helyeztünk el koszorút a szabadságharc halottainak emlékére.
k.p.

miatt mostanában kevés ideje marad, de ha teheti, szívesen lép színpadra. Gál József
fõállásban az egyik zalaegerszegi gépgyártó vállalat gyártás-elõkészítõjeként dolgozik.
Emellett tevékenykedik falujáért. Jövõbeni terveit összegezve kiemelte még: szeretné a fiatalokat megszólítani,
hogy õk is tervezõi, mozgatórugói, éltetõi legyenek Zalacsébnek.

Az elsõ díjat elért alkotás.

se voltam a projektszerûen
megtervezett hétnek, mely a
víz felhasználásával, értékével
foglalkozott. A gyerekek ismeretszerzése komplex folyamatként zajlott, gazdagítva a témához kapcsolható képgyûjteménybõl készített „képeskönyvvel”, az egyéni kísérletezésekkel, nem utolsó sorban a
szerzett ismeretek óvónõi motivációra épülõ egyéni ábrázolásával.
Ramóna rajza talán azért
ragadta meg a pályamunkák
bírálóit, mert érzékelhetõvé
tudta tenni azt az összetett
értékrendet, mely az óvodai
foglalkozásokban jelen volt és
egy felnõtt emberben is változatos gondolatokat indít
meg.
Kungli Józsefné
óvodavezetõ óvodapedagógus
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Hagyárosböröndi famûvesek 2 339 óra szolgálat
A Magyar Hagyományõrzõ Famûves csoport 2008ban alakult meg Németh János
farestaurátor vezetésével Hagyárosböröndön. Az ötletet az
a több ezer darabból álló famûves szerszámgyûjtemény adta, melyet nem egy kiállítás formájában szerettek volna bemutatni, hanem a szerszámokat és a hozzájuk tartozó, lassan feledésbe merülõ munkafolyamatokat az érdeklõdõk
aktív bevonásával demonstrálni.
A gyûjtemény létrehozását
több évtizedes szerszámgyûjtési munka elõzte meg, mely
elsõsorban asztalos, ács, bognár, kádár és faesztergályos
mesterek által használt szerszámokat mutat be. A kéziszerszámokat az 1950-es évektõl
kezdve a technikai fejlõdés miatt egyre kevésbé használták,
ezért sokszor a padlásra, majd
akár tûzre vagy szeméttelepre
jutottak. A hozzájuk tartozó
munkafolyamatokat, munkadalokat, szokásokat is sikerült
rögzíteni, valamint kor- és ipartörténeti dokumentációkat is.
Eredeti, korabeli szerszámokkal mutatják be a fafeldolgozás
õsi munkafolyamatait, az õskortól egészen napjainkig. Eddig a csoport már több mint

40 munkabemutatót tartott
óvodákban, iskolákban, falunapokon, fesztiválokon és kézmûves vásárokon. A gyûjtõ
örökségét, fiai, Németh Ármin,
Németh Bálint és édesanyjuk,
Czudar Éva segítségével viszik
tovább. A munkabemutatók mellett már harmadik éve az Erzsébet-program keretében rendezett balatonberényi Népmûvészeti Tematikus Tábor famûves szekcióját is vezetik nyaranta 3-4 héten át, ahol 10 és
14 év közötti gyermekekkel
próbálják megszerettetni a famûves mesterséget. Közülük a
legtehetségesebb 4 fiatal részt
vehet tavasszal és õsszel Zánkán a tehetséggondozó Talentum Programban, ahol az ifjú
kismesterek mélyebb szinten
ismerhetik meg a famûvesség
fortélyait.
A néhai gyûjtõ nagy álma
vált valóra azzal, hogy az idei
év elején megjelent egy könyv
a Magyar Famíves Céh kiadásában (mely szintén 2008-ban
alakult Hagyárosböröndön 12
szerszámgyûjtõvel), Szép famíves szerszámok címmel. Ez a
képekkel gazdagon illusztrált
kiadvány hiánypótló, mert tudomásuk szerint nem jelent
még meg e témakörben hasonló publikáció.

A gyûjtemény egy részlete.
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
következõ összejövetelének idõpontja és helyszíne:

2015. április 24. (péntek) 14 óra
Salla Mûvelõdési Központ
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92/371-601
Mobil: 20/967-8599

Polgárõrök összejövetele Zalaháshágyon

Németh Károly elnök pozitívan értékelte az egyesület munkáját.
Március 14-én tartották a
Zalaháshágyért Polgárõr Egyesület évzáró összejövetelét, melyben szóba kerültek az elmúlt
év történései, tapasztalatai és
az idei esztendõ tervei is. A megjelenteket Németh Károly elnök
köszöntötte, aki pozitívan értékelte az egyesület munkáját:
– Jelenleg 26 fõ alkotja a
húsz éves egyesületet, a rendezvények biztosítását és bûnmegelõzési elõadásokat is beleszámítva évente összesen
2339 órát szolgálunk. Tavaly
három lakodalom volt a településen, akkor is vigyáztunk a
falura. A tagság nagyon jól öszszeszokott, mindenki aktív, annak ellenére, hogy mindenkinek a munkája az elsõ, annak
végeztével jön ide. Heti két napot vagyunk szolgálatban 3-3
fõvel, de lényegében mindig
nyitott szemmel járunk a településen. Tavaly augusztus 28án vettük át az új irodánkat,
melyhez hamarosan berendezési tárgyakat is kapunk. A jelenlegi benzinárak, költségvetés mellett nincs közös autónk,
inkább mindenki egyénileg,
vagy többnyire az egyesületi biciklivel járja a falut. Jómagam
látom el a régió tíz településén
lévõ polgárõrségek koordinálását is, de Zalaháshágyot is minimum naponta tízszer végigjárom – foglalta össze a vezetõ,
akinek munkáját elnökhelyet-

tesként Kalamár Krisztián
segíti.
Németh Tibor rendõr õrnagy beszámolójában elmondta, hogy tavaly összesen három
bûncselekmény (ittas vezetés,
sikkasztás, lopás) történt Zalaháshágyon, de ezek között olyan
nem volt, ami nagyobb összefogást igényelt volna a polgárõrség részérõl. Hozzátette,
hogy nincs akkora közúti forgalom, hogy ne lehessen kiszûrni az idegen autókat, de lehetõség szerint fel kell jegyezni a típusukat, rendszámukat. Legveszélyeztetettebbek az idõsek, akiknek tanács, hogy ne csak a fõ
bejárati ajtót zárják és idegennek még vizet se adjanak. Egy
nemrégiben lefolytatott országos program keretében megállapították, hogy Zalaháshágyon
2-3 naponta indokolt a rendõri
jelenlét, de ez nem jelenti azt,
hogy közben ne jelenne meg a
településen a körzeti, megyei
vagy a szombathelyi Készenléti Rendõrség állománya is.
Az egyesület március elején pályázott térfigyelõ rendszer kiépítésére, melybõl nyáron három vagy négy kamerát
szeretnének kihelyezni Zalaháshágyra. Az összejövetel résztvevõi örömüket fejezték ki a
szomszédos településekkel való együttmûködés kapcsán. A
találkozó vacsorával, bállal zárult.
Pataki Balázs

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!
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Folytatódik a faluközpont rehabilitációja Zalaboldogfán

Elkészült a tûzoltó kocsi védelmére szolgáló pavilon.
Az önkormányzat képviselõ-testülete évekkel ezelõtt elhatározta: ha szegényes lehetõségei miatt nagy költséggel járó fejlesztéseket nem is tud
megvalósítani, de kis beruházással, s nagy társadalmi összefogással legalább a faluközpontot és a környezetet megszépítik. A munkálatok folyamatosak, ennek köszönhetõen az elmúlt években jelentõsen átalakult a központ és a falut környezete. Fából készült mûtárgyak, köztéri bútorok, virágok,
parkosítások által barátságosabb arculata lett Zalaboldogfának.

– A falu szépítése nem csak
esztétikai, hanem más szempontból is fontos számunkra –
mondja Luter Péter polgármester. - A helyieknek is jó példa a
virágos, rendezett utcák, közterek, mert az otthoni környezetüket, ingatlanjaikat is rendben tartják, egyre többen muskátlival díszítik házaikat. A településre látogatók, vagy átutazók is egy barátságos faluképpel szembesülnek.
Az elõzõ számban megírtuk, hogy elkészült a tûzoltó
kocsi védelmére szolgáló pavilon, és egy falut ismertetõ tábla, amin hamarosan látható

Nõnap Csödén

A szervezésrõl és a vendéglátásról az önkormányzat gondoskodott.
A megyehatár közelében lévõ, festõi környezetben fekvõ
kis zalai faluban, Csödén is köszöntötték a hölgyeket a nõnap
alkalmából.
A szervezésrõl és a vendéglátásról az önkormányzat gondoskodott. Horváth József polgármester köszöntõjében kiemelte azt a fontos szerepet,

amit a nõk az élet minden területén betöltenek, majd egyegy cserép virágot nyújtottak
át minden ünnepeltnek. A rendezvényen részt vett a falu legidõsebb hölgye, aki 92 éves, s
ott volt a legfiatalabb is, aki mindössze 6 hónapos.
A jó hangulatról Mérey János zenetanár gondoskodott.

lesz a település térképe, feltüntetik az utcákat, a mûemlékeket és az intézményeket. A
tûzoltó kocsi felújítása is folyamatban van.
– Zalaboldogfa egyik legnagyobb kincse a csodálatos környezet, a virágos, nagyon sok
zöldterületet megtartó barátságos falukép. A községet földes
utak, erdõk, mezõk és rétek
ölelik körbe. A bel- és hatalmas
külterület folyamatos karbantartást igényel. Harcolunk a
gaz, a parlagfû és a környezetszennyezés ellen. A természet
védelme és a falu tisztántartása
rengeteg feladatot jelent. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat
el tudjuk látni, és falunkat továbbra is élhetõvé és idegenek
számára vonzóvá tudjuk tenni,
nagyon sokat kell dolgozni. A
jelenlegi helyzetben a település mûködtetése, a falu karbantartása nagy kihívás az önkormányzatnak – emeli ki a polgármester.
A jó idõ beálltával megnõ a
munka a település és környékének tisztántartása miatt, mivel a gyorsan növõ füvet, gazt folyamatosan kaszálni kell. A fejlesztések (összeköt út, sport-

centrum, építési telkek) által
kb. 10 hektárral nagyobb zöldterületrõl kell gondoskodni.
Ezeket a feladatokat csak
közmunkások bevonásával lehet elvégezni. Ezért az önkormányzat minden aktív korú
munkanélkülit behív közmunkára. Természetesen nem mindenkit egyszerre, mert erre
nincs is lehetõség, hanem hármas csoportokban.
Nagyon fontos ez az önkormányzatnak, de leginkább a
közmunkásnak, mert ha egy
éven belül nem tud harminc
nap munkaviszonyt igazolni,
akkor elveszti a foglalkozást
helyettesítõ támogatást, mivel
a rendszeres szociális segély
megszûnt, így semmilyen ellátásban nem részesülhet.
– Ezúton is kérjük a falu lakosságát, hogy tiszteljék a közmunkások munkáját, mert az
hasznos a településnek. A tavaszi lomtalanításról, feltételeirõl, idõpontjáról szórólapon
értesítjük a lakosságot. Kérjük,
hogy az értesítésben lévõ elõírásoknak megfelelõen készítsék elõ az elszállítandó hulladékokat – fûzte hozzá Luter
Péter.

FELHÍVÁS!
TISZTELT BAGODI LAKOSOK!
Bagod Község Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. közremûködésével lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja
2015. április 15. (szerda).
Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerülnek elszállításra.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében elszállít minden olyan hulladékot,
feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban keletkezik, és
amelynek terjedelme, vagy súlya miatt a hagyományos
hulladékgyûjtõ edényben nem helyezhetõ el.
Ezek alapján kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött
bútordarabok, elhasznált háztartási eszközök, stb.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyûjtési akció során
nem kerül elszállításra a háztartási szemét, építési hulladék, törmelék, kerti hulladék, faág valamint veszélyes hulladék és ennek göngyölegei (gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek,
vegyszeres dobozok stb.), valamint autóbontásból, jármûvek
és elektronikai berendezések bontásából származó hulladék,
tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai. Személyautó gumiabroncsból ingatlanonként
maximum 8 db helyezhetõ ki, továbbá nem kerül elszállításra egyéb, üzletszerû tevékenységbõl származó hulladék.
A lomtalanítást végzõ a háztartásinál nagyobb menynyiségben felhalmozott hulladékot nem szállítja el.
Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban feleslegessé vált holmikat a fent megjelölt gyûjtési napon
reggel 7:00 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen.
Közremûködésüket elõre is köszönjük.
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Ilyen is van?
Csípjenek meg!

Nem tudom, hogy önök
hogy vannak ezzel, én már
egyre gyakrabban szégyellem,
hogy ember vagyok. Így aztán
igazolandó, hogy nem állat az
ember, gyûjtöm az ellenpéldákat.
A zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár emeletén bérelnek irodát a 86-os
fõút zalalövõi elkerülõ szakaszát építõ cégek; a KÖZGÉP
Zrt. és az Eco-Tec Kft.
Feltûnõen fiatal mérnök
csapat végzi itt nem kis felelõsséggel járó munkáját. Gondolnánk, hogy nincs kapacitásuk
arra, hogy megérintse õket a
mûvelõdési központnak az õ
projektjükhöz képest csipcsup tevékenysége. Ám közel
sem így van. Õk, ha belépnek
az intézménybe, nem akarnak
észrevétlenül elosonni, hogy
ha lehet még köszönni se kelljen vagy esetleg valakivel néhány szót váltani, s különben
is mi közünk egymáshoz?
Nem. Pozitív energiát hoznak
a házba. Barátságosan, hangosan köszönnek, van idejük
mosolygósan, humorral megspékelve néhány amolyan kapcsolattartó mondatra, aminek
tartalma gyakran nem más,
mint tudunk egymásról, figyelünk egymásra. Figyelemmel
kísérik a rendezvényeinket,
megnézik a kiállításokat, eljöttek a Márton-napunkra, megdicsérik, ami tetszik nekik. Érdeklõdésemre, hogy miként
haladnak a munkájukkal, kivittek a terepre és megmutatták.
Karácsonykor sem mentek
el egy kedves kis ajándék átadása nélkül, s amikor bekopogtattak az irodám ajtaján,
hogy elköszönjenek, lévén influenzajárvány, a „vezér” így
konferálta fel a munkatársait:
– Kedves Mária! Aki még
használható és nem fertõz, az
mind itt van.
És figyelem! Most jön a
„csípjenek meg” effektus:
Valamilyen ügyben bekopogtattam a KÖZGÉP irodájá-

ba, ahol éppen a projektvezetõk tartottak megbeszélést
még két kollégával. Én, hogy
ne zavarjak sokáig, rögtön belekezdtem, s miközben mondtam a magamét, párhuzamosan belülrõl magamhoz is szólnom kellett:
– Megéled, ami most történik veled? Mert ritka pillanatban van részed! Ugyanis a
jelenlétemben a fiatalemberek
mind felkeltek az ülõhelyükrõl, úgy várták meg a röpke
gondolatváltás végét. Ilyet manapság már csak filmekben lát
az ember. Nem vagyok egy
múlt századból itt rekedt bõsz
feminista, de nagyon jólesett.
Nagy dolog? Nem. Illetve, kinek hogy. Annak, aki fogékony
rá, nagyon sokat jelent. Bearanyozta a napomat.
Vajon állna-e a hátam mögött hosszú tömött sor, ha arra
kérném nõtársaimat, soroljanak mögém azok, akiknek volt
részük hasonló megtiszteltetésben?
A hab a tortán, hogy ráadásul esztétikailag is válogatott
ez az udvarias, figyelmes csapat: mindannyian jóvágású, jóképû fiatalemberek hibátlan
mosollyal, gyönyörû kolléganõkkel. Ha a jóisten teremtette
ezt a kis társaságot, hát örömét
lelheti benne!
A kislányom egyszer régen
ragyogó szemekkel fordult felém Pécsett a vasútállomás
csomagmegõrzõjénél, amikor
az ETA pályaudvari robbantásai miatt nem lehetett csomagokat leadni, de egy idõs néni
mégis elvállalta, hogy vigyáz a
batyuinkra, amíg mi elmegyünk várost nézni.
– Anyu! Ugye milyen rendes ez a néni? S mivel éreztem
a meglepett csodálkozást a
hangjában, így válaszoltam:
– Igen Virágom, nagyon sok
a rendes ember, csak õk nem
olyan feltûnõek.
A jó nem dobpergéssel teszi a dolgát.
Vogl Mária

Örömzene Kórusbál 2015
Nagykorúvá vált a zalaszentgyörgyi egyházi kórusmozgalom, a 18. alapítványi
bálra készülõdtünk.
A báli mûsor a családi
kórus fellépésével kezdõdött.
A gyermekek szüleikkel közösen olvastak fel a hithez kapcsolódó szép idézeteket, s
mintegy 40 ajkon csendültek
fel a gitáros egyházi énekek.
Mûsorunkat a nemrég elhunyt Hencz Ernõ plébános
úrnak ajánlottuk, akire egy
1997-es húsvéti gyertya fényénél, a róla készült fotókkal is emlékeztünk. Boldog
lett volna, ha hallja együtt
dalolni a családokat!
Majd becsöngettek az ifjú
kórustagokból alakult musicaliskolába. A fiatalok elõadásában népszerû musicalslágerek keltek életre.
A bál témájához kapcsolódott a színházi plakátkiállítás,
s megjelenítettük az elmúlt
évek legsikeresebb kórusplakátjai is. A mûvészi kivitelezés Gyulai László kreativitását dicséri! A báli vacsorát a

bagodi Vénusz vendéglõ fõzte, a zenét a Laza duó szolgáltatta. Az italmérésrõl Csáki István salomvári vállalkozó
gondoskodott. A hangulatos
dekoráció Szitáné Tóth Laura és Farkasné Takács Bernadett ügyes ötletei alapján
valósult meg. A hagyományos
tombola mellett a Buday Mihály festõmûvész által felajánlott képet is kisorsoltuk.
A mûvész úr 18 éve folyamatos támogatója kórusunknak! Nagy öröm, hogy régi
kedves plébánosunk, Kiss
György atya, jelenlegi lelki
atyánk, Farkas László, a salomvári iskola igazgatónõje,
Gergely Andrásné Rácz Éva
és a zalaszentgyörgyi óvoda
vezetõje, Czaffitné Horváth
Andrea is megtisztelte rendezvényünket.
Köszönjük a zalaszentgyörgyiek támogatását, a befolyt összeget régi álmunk
megvalósítására, a fiatalok erdélyi táboroztatására fordítjuk.
Standi Gyuláné,
karvezetõ

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

www.zalatajkiado.hu
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Bagodi tavaszi kiállítás és vásár

Az óvodások mûsora.
Bagodban ismét megrendezésre került a tavaszi kiállítás és

vásár, melynek helyszíne a faluház volt. A rendezvényt Sipos

TÁJÉKOZTATÓ

a Zalalövõi Települési Értéktárról
Zalalövõ Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 88/2013 (V. 28.)
számú önkormányzati határozatával döntött a települési értéktár
létrehozásáról, mely része lesz a Zala megyei értéktárnak.
A Zalalövõi Települési Értéktár a Zalalövõ területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény lesz.
Egyelõre még üres az értéktárunk, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek azt tartalommal megtölteni!
Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás
alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.
A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekrõl és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az
alábbiak szerint:
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
• hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így nemzetünk
– de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fogad el,
• jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
• hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez.
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a
következõk:
a. agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és
állategészségügy területét -, különösen a mezõgazdasági termékek
és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b. egészség és életmód: a tudományos és népi megelõzés és
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdõkultúra;
c. épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges)
része, amely elsõdlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevõ környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d. ipari és mûszaki megoldások: az ipari termelés –
beleértve a kézmûipart, kézmûvességet is – szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és mûszergyártás, mûszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e. kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi
javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi
kézmûvesség, néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet, képzõmûvészet, táncmûvészet és zenemûvészet, továbbá a védett ingatlan
értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedõ
értékû mûemlékek és régészeti lelõhelyek, nemzeti és történelmi
emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f. sport: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként kötetlenül
vagy szervezett formában, illetve versenyszerûen végzett testedzés
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a
sportolói életmûvek és csúcsteljesítmények;

Ferenc polgármester nyitotta
meg rövid, de tartalmas beszédével. Az ezt követõ mûsorban
felléptek a helyi óvodások verseikkel, mondókáikkal, csoportjátékaikkal. A kicsiket a Fekete
István iskola diákjai követték,
akik vidám énekes elõadásukkal
csaltak mosolyt az arcokra.
Zárásként a bagodi énekkart
hallhattuk.
A vásárban megtekinthettük
Kocsis Viktória csodálatos foltvarrási munkáit, Takács Andrea
bábkészítõ gyönyörû alkotásait.
Krizsáné Rózsás Emõke horgolt, fûzött ékszereivel örven-

deztette meg a jelenlévõket.
Ezen kívül sok más alkotótól
volt látható különféle szebbnél
szebb munka. A kiállítók között volt Csányiné Darnai Piroska, Betlehem Ibolya, Bogár
Györgyné, Bozó Jánosné, Inzsel
Tiborné, Kocsis Viktória, Marton Istvánné, Pekk Mária és
Takács Ferenc is.
A vásár és a kiállítás egy hétig várta még az érdeklõdõket.
A Napsugár óvoda gyermekeinek tavaszi rajzai is kiállításra kerültek. A látogatók szavazhattak is az alkotásokra.
Németh Dániel

g. természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képzõdmények
vagy képzõdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képzõdmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és
ökológiai rendszerek, valamint az embert körülvevõ környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h. turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók,
szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás
körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyarertektar oldalon tájékozódhatnak.
A nemzeti értékek települési értéktárba történõ
felvétele:
Zalalövõ közigazgatási területén fellelhetõ, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki
írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 1. melléklete
alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén
elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a. a javaslattevõ adatait,
b. az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c. az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy
audiovizuális-dokumentációját,
d. a nemzeti értéknek való megfelelést valószínûsítõ dokumentumokat, valamint
e. szakértõ, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy
ajánló levelét.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Zalalövõi Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatokat megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban
foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történõ felvételérõl vagy a felvétel elutasításáról, majd döntésérõl a javaslattévõt írásban értesíti.
A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történõ megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti
értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.
A bizottság tagjai: Molnárné Preczlik Mariann elnök
Gödörházi Norbert elnökhelyettes
Gyarmati Antal tag
Herczeg Imre tag
Merth Miklós tag
A bizottság ülésének idõpontjáról, napirendjérõl a bizottság
elnöke a település lakosságát a www.zalalovo.hu honlapon keresztül tájékoztatja.
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek
a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a
következõ lépcsõfokként a Hungaricumok Gyûjteményébe.
A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen
nagy jelentõséggel bír az, hogy a város lakóinak lehetõséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükbõl vizsgálva, és
javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban városunkra jellemzõ értéktár létrehozásában.
Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és
köszönettel fogadjuk együttmûködési szándékukat.
Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetõségével!
Zalalövõ, 2015. március 24.
Tisztelettel:
Pintér Antal
polgármester

Molnárné Preczlik Mariann
értéktár bizottság elnöke
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Egyedülálló korrajz

A népdalház záró foglalkozása Káváson

Mezõségi és marosszéki táncokat adtak elõ a zalaszentgyörgyiek.
Ez év elején indult útjára az
az értékteremtõ kezdeményezés, amely során heti rendszerességgel gyûltek össze a helyiek a Kulcsos-házban, a Kávási Ifjúságért és Kulturális
Alapítvány, valamint a kávási
Violin Énekkar szervezésében. A március 22-i színes
programot táncház, természetjárás elõzte meg, majd a pergõ eseményû hét zárásaként
ismét élettel telt meg a Kulcsos-ház.
–A tíz alkalmat felölelõ
népdalház 50-60 dal tanulására adott lehetõséget, közben
körtánc, és a témához kapcsolódó információkkal, egyfajta
idõutazáson vettünk részt ifj.
Horváth Károly, a Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével –
hallottuk Bakos Márta könyvtárostól, aki maga is lelkes tanítványként volt jelen a tanulni vágyók kis közösségében.
Ez alkalommal is számos érdeklõdõ, kicsik és nagyok né-

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

pesítették be a termet, ahol a
kávási programok fõszervezõje
és lelkes résztvevõje, Eke Lászlóné, Mariann köszöntötte az
érdeklõdõket és a meghívott
vendégeket.
A záró eseményt a Zalaszentgyörgyi Néptánccsoport
mezõségi és marosszéki tánca
indította el, magalapozva ezzel
a jó hangulatot. Horváth Károly népzenész zenekari kísérettel vette sorra a már ismert
és a hetek során megtanult dalokat. Így ismét felcsendültek,
az Átal mennék a Murán, Szép
Zalában születtem kedves dallamai, amelyek édesapja, Horváth Károly és Vajda József

Felhívás!

gyûjteményének egy-egy darabjai. Bemutatkozott szép
énekével a népzenész két tanítványa, Baranyai Réka, aki
egy közelmúltban történõ
megmérettetésen arany, és Kovács Adél, aki kiemelt arany
minõsítést kapott.
–Gyermekkoromban édesapámmal vettem részt ilyen jellegû összejöveteleken, és azt,
ami kisgyermekként megérintett, jó mindezt felnõttként is
átélni. Abban az esetben, ha
csak ez az itt folyó találkozások
üzenete, már megérte itt 2015ben. Mindenképpen példaértékû a kávási kezdeményezés,
és folytatásában is szívesen
veszek részt – vallott a népdalházi összejövetelekrõl Horváth
Károly.
A zenés, dalos délutáni
órák a különbözõ étkek fogyasztásával folytatódtak, így töki-pompos, rétes, kifli, krémes
sütemények és sajtok kerültek
asztalra. A jelenlévõk recepteket és élményeket cseréltek,
hogy ki-ki milyen módon élte
meg a tíz alkalmat, majd Mariannak is megköszönték a lelkes, összefogó munkát.
A település másik sikeres
programsorozata, a hímzõ szakkör munkáiból nyílik kiállítás
a közeljövõben, amellyel végéhez ér egy közösségtemetõ, tevékeny idõszak a helyiek életében.
Török Irén

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

Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összetéveszthetetlen karikatúráival.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax:
92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Emlékezésazelõdökre
2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Segítettek…
A Gondoskodás Alapítvány
a Ficánkoló Alapítvánnyal, a
Zalalövõi Napközi Otthonos
Óvoda Szülõi Munkaközösségével, munkatársaival, valamint
az Elanders Hungary zalalövõi gyáregységével együttmûködésben a TÁMOP-5.5.2-11/22012-0066 SEGIT-TE(A)M Az
önkéntesség elterjesztése és
népszerûsítése Zalalövõn és
környékén elnevezésû projekt
keretében 2015. március 21-én
vállalati önkéntes napot szervezett.
Szombaton reggel felnõttek
töltötték meg óvodánk udvarát.
Nagy munka kezdõdött, új
ütéscsillapító felület kellett a
játékok alá, a festésük is szükségessé vált. A karbantartó és a

dolgozóink ereje ehhez kevés
lett volna, ezért segítséget kértünk a szülõktõl, valamint az
Elanders munkatársaitól. Nagy
lelkesedéssel kezdte mindenki
a nehéz munkát. A fiúk a földet hordták, gereblyézték, egyenlítették a gödröket, igazították
a kavicsot a játékok alatt. A lányok festettek, csiszoltak.
Délben ebédre hívtunk minden segítõt. Délután 5 órakor fejezõdött be a munka.
Örömmel állapítottuk meg, hogy
hétfõn délelõtt már újra itt
játszhatnak gyermekeink. Igaz
még sok feladat hátra van,
de már használható a játékok
nagy része.
Köszönjük mindenkinek, aki
ebben a munkában részt vett,

Óvodás versmondó verseny
Idén is megtartották a már
hagyománynak számító óvodás versmondó versenyt a zalalövõi „Salla” Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A
„Kankalin” címen futó versmondó délelõtt 2015. március
24-én, kedden került megrendezésre. A versenyre 33 óvodás jelentkezett a bagodi, hegyhátszentjakabi, zalacsébi és zalalövõi óvodákból, a résztvevõk egy szabadon választott, tavaszi témájú verssel készültek.
A zsûriben Németh Istvánné Baksa Eszti néni, „az Õrség
mesemondója”, Radics Rozália, Dodi néni, a Zalalövõi Általános Iskola nyugdíjazott igazgatóhelyettese és magyar sza-

kos pedagógusa, és Bischofné
Hesinger Katalin, a mûvelõdési központ mûvelõdésszervezõje foglaltak helyet.
A kis versmondók mindegyikét emléklappal és apró
ajándékkal jutalmazták. A zsûri
értékelése után az alábbi eredmény született: elsõ helyezést
ért el Ács Violetta (Bagod),
második lett Tóth Anna (Zalalövõ), a harmadik helyet pedig
Bogdán Balázs Zsolt (Zalacséb) szerezte meg. Különdíjban részesült Gaál Hanna
(Zalacséb).
Gratulálunk minden résztvevõ óvodásnak, és köszönjük
az óvónõknek a felkészítést!
(kes)

A résztvevõk…

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

Az óvodai játékok felújítása, biztonságossá tétele volt a cél.
vagy bármilyen más módon
segített, hogy a Zalalövõi Napköziotthonos Óvoda gyermekei szép, biztonságos kör-

nyezetben tölthessék óvodai
életüket.
Németh Éva
óvodavezetõ

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete fenntartásában mûködõ
Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskolába történõ beíratásra
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2015/2016. tanévre
történõ általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban
kerül sor:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét
a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor az alábbi
dokumentumok szükségesek:
· a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
· az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás (óvodai szakvélemény, iskolaérettségi szakértõi
vélemény, Szakértõi Bizottság szakértõi véleménye),
· nyilatkozat a közös szülõi felügyeleti jog gyakorlásáról. (4.
sz. melléklet)
· nyilatkozat életvitelszerû lakcímrõl (5. számú melléklet),
· tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában),
· nem magyar állampolgár esetén (szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ):
o regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy,
o tartózkodási kártya (max. 5 év érvényességi idõvel), vagy
o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idõvel)
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Gyarmati Antal
intézményvezetõ
Az egyes általános iskolák beiskolázási körzetébe
tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük:
1. ZALALÖVÕI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETI ISKOLA, 8999 Zalalövõ Rákóczi u. 1.
Kötelezõ felvételt biztosító intézmény az alábbi
települések vonatkozásában:
Csöde, Zalaháshágy, Zalalövõ, Hegyhátszentjakab,
Felsõjánosfa (hegyhátszentjakabi tagintézmény vonatkozásában)
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI
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A 93 éves Tornyos Sándor a tanítómesterük

Sanyi bácsi segítségével Orsós János is gyorsan megkötötte
a kosarat.
Ma már kevesen ismerik a fûzvesszõt. Március 27-én töbkosárfonás csínját-bínját, és bek között Tornyos Gézáné,
még kevesebben vannak, akik Péteri Andrea, Horváth Attimindezt a háborút is túlélve láné és Orsós János részvétemeg is tudják mutatni. A Ke- lével lelkes csapat gyûlt össze,
ménfán élõ Tornyos Sándor lesték Sanyi bácsi tanácsait,
átélte a háborút és 93. évében útmutatásait.
járva ma is szívesen adja át a
– 14 éves lehettem, amikor
fiataloknak, amit gyermekként tanultam. A patakai községben
megtanult. A közmunkásként élt a Miszori, vagy közismerdolgozó Horváth Attiláné öt- tebb nevén Kosaras Imre, õ
leteként merült fel, hogy a téli tanította egy hónapig egyik
idõszakban kosár- és seprûkö- háznál a kosárkötést. Volt
tést tanulhatnának a helyiek. olyan év, hogy tizenöt kosár is
Az elképzelést támogatta Cser elkészült, de egy darabhoz egy
Gábor polgármester is, és Haj- sovány nap elkél. A kötésnél
du Mihályné falugondnok még a rutinos embernek is fiközbenjárására alkalmi csapat gyelnie kell, mert ha egy szál
szervezõdött, akik felkérték vesszõ nem a helyére kerül,
akkor inkább vegye vissza,
Sanyi bácsit mesterüknek.
A kosárfonáshoz való alap- mert minden el fog csúszni –
anyagot a környékbeli szõlõhe- meséli Sanyi bácsi.
A jó kemény alapanyagú
gyen és a Zala mentén gyûjtötték össze, de a jövõre gon- fûzbõl kötött kosarak a mindolva a patakpartra is ültettek dennapi használatban is 4-5
évig eltartanak, mindez persze
attól is függ, hogy milyen körülmények között van tárolva
Befektetés a jövõbe! és használva. A héjából kifõzött fûzbõl kötött kosár még
ami akár húsz évig
Szerezzen képesítést tartósabb,
is kiszolgálja gazdáját.

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

Sanyi bácsinak öt testvére
volt, feleségének hét. Három
gyermeket neveltek fel, akik öt
unokával lepték meg, idõközben négy dédunoka is született. Korából adódóan kész
történelemkönyv az élete, így
minden korszakról van mondanivalója, de errõl majd a
következõ lapszámban mesél.
Sanyi bácsi olykor meghazudtolja korát: bár azt mondja,
hogy kevés a kezeiben az erõ,
de mégis magához ragadja a
nehezebbnek ígérkezõ feladatot, a kosárfül fonását. Így nem
lehetett elkerülni a kérdést,
hogy mégis mi kell ahhoz,
hogy valaki ennyi évet megérjen? A válasz viszonylag egyszerû:
– Fontos a jó egészség, és
arra kell vigyázni, hogy az
ember tönkre ne menjen. Mérsékletesen kell élni, szórakozni. Az egészségemre hála Istennek panaszom nem volt, pedig
fél Európát bebarangoltam.
Nemrégiben még eldolgozgattam a szõlõben, és kukoricát,
krumplit is termesztettünk.
Ritka nap volt, hogy nem ittam
bort! De engem az ital kétszer
becsapott, s megfogadtam,
hogy belõlem a bor nem csinál
többet bolondot! Most a napok majdnem tétlenül telnek,
csak a fiataloknak segítek ilyen
gyerekerõt igénylõ munkáknál. Keménfán én vagyok a legidõsebb, a feleségem 88 éves.
Ha hetven éves koromban azt
mondják, hogy ezt megélem,
nem hittem volna el. Az állam
velem csak ráfizetett! – mondja mosolyogva.
Tudniillik Sanyi bácsi ma is
jó egészségnek örvend, 2008ban túlélt egy infarktust, de
addig hússzor sem volt orvosnál, és száz tablettát se evett
meg életében. Irigylésre méltó
mindez, csak járásnál a forgókban az a „marék szeg ne bökdösné…” Sokan így is azt mondanák, hogy cserélnének vele.
Pataki Balázs

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket arról, hogy
ez miért rossz ötlet. A végsõ
érv mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gyerekek nem találtak rá megoldást.
A következõ évben a gyerekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projektnek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak támadásba. A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyebbek. A sok könyörgés hatására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.
Csaba, hogy rövidre zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, akkor lehet...
Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gyerekek – jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias érvvel próbálta a döntést segíteni: Ne a tarkát válasszátok! Annak nem jó a
húsa …
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Beindult a szezon a zártkertekben

A hegyi gazdák segítségével javítják az utat Csütörtökhegyen.
A Zalalövõi Borbarát Kör
szervezésében két alkalommal,
február 20-án és március 06-án
került sor növényvédelmi elõadásra a szõlõ-, gyümölcs- és
zöldségtermesztõ kiskerttulajdonosok részére a helyi mûvelõdési központban. Az összesen 6 óra idõtartamú ismeretterjesztés elõadója Szabó Béla,
a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- Talajvédelmi
Igazgatóságának vezetõje volt.
Az elõadások során megismertette a résztvevõkkel a szõlõ, gyümölcs és zöldségfélék
kórokozóinak és kártevõinek

élettanát, a fertõzésveszély kialakulását. Hasznos tanácsokkal látta el az érdeklõdõket
a betegségek megelõzésének
területén, bemutatta az új és
korszerû növényvédelmi szereket is.
Külön felhívta a figyelmet a
szõlõkben található új betegségre, a szõlõ aranyszínû sárgaság fitoplazma terjedésére.
A szõlõ ültetvényekben új
betegség ütötte fel fejét, ami
egy éve jelent meg Zala megyében, de egy fertõzött tõkét
már Badacsonyban is találtak.
Az aranyszínû sárgaság fito-

Csatlakozzon értékõrzõ hálózatunkhoz!
A Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület, valamint a Népi Mesterségek
Mûhelye Egyesület támogatást nyert a LEADER Térségek
közötti együttmûködés jogcím keretében megvalósuló „Értékõrzõ hálózat - Térségi Tipikus Termékcsaládok fejlesztése, a
kistérségi egyedi értékek revitalizálása érdekében” címû
projektjéhez.
Projektünk célja a Göcsej és Õrség tájegység gasztronómia
értékeinek elõtérbe helyezése, valamint a helyi termék elõállítók
tevékenységének segítése egy értékõrzõ hálózat kiépítésével.
Partnereinket a program keretén belül létrehozott online
portál, webshop – www.zamatporta.hu – szolgáltatásaival támogatjuk, melyen keresztül a tájegységre tipikusan jellemzõ termékek értékesítését végezzük. A honlapon elérhetõek lesznek
a vidék jellegzetes termékei, kedvezõ élettani hatásuk bemutatásával, valamint a felhasználásukkal elkészített receptek és
egyéb információk.
A helyi termékek elõállításának és fogyasztásának ösztönzését internetes portálunkon kívül óriás plakátok kihelyezésével, szakmai cikkek, kiadványok megjelentetésével kívánjuk elérni.
Bízunk benne, hogy programunk minél több tájegységi
alapanyagokból terméket elõállító figyelmét felkeltette és egy jól
mûködõ partnerségi hálózat keretében sikerül közös céljaink
megvalósítása.

plazma a szõlõ egyik legveszélyesebb kórokozója, Európa
számos országában már megtelepedett. A fertõzés következtében a szõlõtõkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, s a beteg növények
száma évente megtízszerezõdhet. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelõ növényvédõszeres kezelés, csak az azt
terjesztõ vektor, az amerikai
szõlõkabóca gyérítésére. Ahol
ez nem megoldott, akár a tõkék 80-100 százaléka megfertõzõdhet a fitoplazmával, s a
fogékony fajták növényei néhány év leforgása alatt ki is
pusztulhatnak.

Az új szõlõbetegség terjedésének megakadályozása, illetve a többi jelenlévõ fertõzõ
betegség mértékének csökkentése érdekében szükséges
a gondozatlan zártkerti birtokok számának csökkentése, a
tulajdonosok felszólítása területeik minimálisan elvárható
gondozására.
Március 14-én a borbarátok
szõlõ metszési bemutatót tartottak, március 21-én pedig
önkéntes munka keretében a
Pataka-hegyi utat tették rendbe, tüntették el a kátyukat.
A Borbarát Kör vezetõsége
ezúton is köszönetet mond
minden résztvevõnek, aki a
munkavégzésben segített.

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
89.999 Ft
/2GB/500GB/DVD író/Win8 Bing/fekete notebook
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/
147.999 Ft
1000GB/AMD Radeon R7 M260 fekete notebook
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

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok
áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 700 Ft/kg.
Ugyanitt takarmány burgonya eladó.
Ár: 20 Ft/kg.

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván
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Részvételi csúcs volt
Göcsej Galopp 2015
A naptári tavasz elsõ napján a Göcsej Környezetvédõ,
Tájékozódási és Futó Egyesület rendezésében Göcsej Galopp terepfutóverseny és teljesítménytúra lebonyolítására került sor. A szervezõk a vállalkozó kedvû futókat és túrázókat a
kávási Kulcsosházhoz várták a
kora reggeli órákban. A nevezésrõl, az útvonalról és az elért
eredményekrõl az egyesület
képviselõje, Mézes Tibor Sólyom informálta lapunkat.
–Ez a hetedik rendezvény
volt, amely valamikor ultrafutásként indult „Terep Ultra Kupa” néven pályázati felhívás-

ként, majd túrával párosult. Az
útvonal változatlan, az évek során azonban új távokkal bõvült, igazodva ezzel a közönség
igényeihez. Kávásra azért esett
a választásunk, mert 50 km-es
túra távot kerestünk, és bejárva a jelzett utat elnyerte tetszésünket. Az így kialakult útvonal a következõ: Kávásról indulva a „Boronaút”, majd Kustánszeg, Becsvölgye, Németfalu, Böde és Kávás. Idén részvételi csúcs volt, hiszen 362-en
neveztek, nem csak a környékrõl, hanem az ország egyéb
részeirõl, sõt Ausztriából és
Szlovéniából is. A falvak élete

Az irodalom szeretete Bagodban

A márciusi irodalmi összejövetel (képünkön) Bagodban
természetesen Petõfi Sándorról és a márciusi ifjakról szólt.
Az irodalmi esten a résztvevõk egy emberként mondták a
Nemzeti dal refrénjét, hogy „a
magyarok istenére esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk.”
Volt, aki Petõfi munkásságáról és életérõl mesélt,
majd több vers hangzott el a
Füstbe ment tervtõl, a Puszta
télen, a Faluvégi kurta kocsmán át, a Fa leszek, a már említett Nemzeti dalig, majd az
Európa csendes, újra csendes
címû költeménye sem maradhatott ki. Külön említésre méltó a Szeptember végén címû
verse, melyet a világ összes irodalmi nyelvére lefordítottak.
E magasztos idézetek után
a férfiak köszöntötték a
hölgyeket nõnap alkalmából,
szép versekkel.
A falu vezetése kezdettõl
személyes részvétellel támo-

gatja a rendezvényt. Az énekkar leghûségesebb tagjai szép
mûsorral ajándékoztak meg
mindannyiunkat, és az elmaradhatatlan citeraszót is élvezhettük.
Az influenzás idõre való tekintettel forralt borral kínáltuk a megjelenteket. A bort a
falu egyik lakója (Pogácsás
István) ajánlotta fel. Ezzel meg
is alapoztuk a jó hangulatot és
búcsúzóul felhangzott a nóta:
„Nem, nem, nem,… nem megyünk mi innen el.”
Kell ennél több egy szervezõnek? Mit mondhatnék? Köszönöm!
A következõ összejövetelt
április 25-én, délután 5 órakor
tartjuk a Költészet napjához
kapcsolódóan, József Atilla
születésnapját ünnepelve, az
édesanyákat köszönve a szép
versekkel.
Cím: Bagod, Sport utca
4. Mindenkit szeretettel várunk!
Havas Tiborné

Rajt elõtt…
ilyenkor felpezsdül, jönnek a
vendégek, megismerik a tájat,
majd viszik annak jó hírét.
Minden korosztály képviseltette magát, a legfiatalabb ezúttal
2012-es születésû lelkes kisgyerek volt. A futás kategóriái: 55,
16, 5 km, a teljesítménytúráé:
55, 33, 16 és 5 km-es táv.
A program zökkenõmentes
lebonyolításáért 20-25 ember
felelt, amelyben a logisztika jelentõséggel bírt. Az állomásokon való megjelenés során
frissítõk, édesség, esetenként
gyümölcs várta a futókat, a célban meleg étel, köztük a kávási
asszonyok által sütött lángos.
– Jelezték felénk, hogy a kijelölt útvonalon nagy a sár, így
e nap hívó szava lett, hogy
„Sár van”. Ennek tudatában
vágtak neki a futóversenynek
és a teljesítménytúrának a résztvevõk. A futók motivációja a
maguk elé kitûzött cél elérése,
és társaik legyõzése, a teljesítménytúrázók pedig az elemekkel szállnak harcba. Mind a tájfutás, mind a teljesítménytú-

rázás egy életforma. A kijelölt
távot megtéve minden résztvevõ oklevelet kapott és a tájegységre jellemzõ kitûzõt, kategóriánként érem és tárgyjutalom képezte az elismerést fûzte hozzá Mézes Tibor
Sólyom.
A napi eseményeket Kávás,
Salomvár, Kustánszeg, valamint Becsvölgye önkormányzata támogatta. E települések
lakói térítésmentesen nevezhettek be a túrába és a futásba.
A visszatérõ kezdeményezés
eredményességét és sikerét
számos pozitív visszajelzés mutatja. Dicsérik a táj szépségét, a
rendezõk kedvezõ hozzáállását, segítõkészségét, az állomásokon lévõ informális csoportok szervezettségét.
A Göcsej Galopp híre tehát
országosan és határainkon túlra is egyre inkább eljut, mutatja a részvételi szám növekedése, valamint az elégedetten
távozó, majd visszatérõ vendégek véleménye egyaránt.
Török Irén

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

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

14

2015. március

Zalalövõ és Környéke

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

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

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!

G FB

Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
,
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
CO K
fizeti biztosításának díját egy évig!
C AS

NYITVA TARTÁS:

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

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

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

