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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

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

Simson kismotor alkatrészek készletrõl kaphatók.
Robogók és motorkerékpár alkatrészek

forgalmazása igény szerint.

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. április 11., 7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

Március 15-e talán a legna-
gyobb hagyományokkal ren-
delkezõ nemzeti ünnepünk.
Mindig keressük ünnepeink
újszerû megközelítését, élmény-
szerû felidézését. A

az idei ün-
nepnek egy rendhagyó keretet
adott. A program-
sorozat több eseményének
helyszíne az iskola aulájában
berendezett Pilvax kávéház
volt. A berendezés, a dekorá-
ció, a hét során fogyasztható
enni- és innivalók egy kávé-
ház hangulatát idézték. Termé-
szetesen nem öncélú kez-
deményezés volt, hanem an-
nak a sokszínû programso-
rozatnak kínált alkalmas hely-
színt, amely közelebb hozta
tanulóinkhoz az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeit.

Minden tanítási nap kínált
érdekes, tartalmas tevékenysé-
get. Szerepelt a programban
forradalmi versek és dalok ta-

Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola

Kossuth-hét

Forradalmi kávéház
nulása, a forradalom jelképé-
nek is tekinthetõ Nemzeti dal
elmondása, és egész héten a
szünetekben forradalmi dalok
hallgatása mellett készültek a
kokárdák, amelyeket ügyes ke-
zû készítõik talán még büsz-
kébben viseltek a hét folya-
mán. Izgalomra adott okot a
helytörténeti vetélkedõ, a ma-
gasugró házibajnokság, vala-
mint az alsósok ügyességi és
sportvetélkedõje.

A hatodik évfolyamos tanu-
lóknak minden tanévben nagy
kihívás nemzeti ünnepünkrõl
való méltó megemlékezés. A
167. évforduló emlékére a gye-
rekek osztályfõnökeik (Len-
gyel Mária és Gyenese István)
vezetésével újszerû, lelkesítõ
ünnepélyt tartottak, amelyet a
város lakóinak is bemutattak.
A Kossuth-hetet a diákparla-
ment zárta, melynek prog-
ramjában szerepelt

, az iskolai diákönkor-
mányzat vezetõjének az elmúlt
idõszakot áttekintõ beszámo-

Péter Pet-
rának

lója, valamint iskolánk igazga-
tójának, a
gyerekek számára készített tá-
jékoztatója.

Az idei Kossuth-hét egy kü-
lönlegesen, jól sikerült rendez-

Gyarmati Antalnak
vénysorozat volt, melynek él-
ményeire sokáig emlékeznek
tanulóink.

diákönkormányzatot segítõ
pedagógus

Gyenese István,

A gyermekek kedvelt helye lett az aula mellett kialakított Pilvax
Kávéház, ahol a forradalom eseményei zajlottak naponta.
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Mint arról a korábban már beszámolt,
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: , aki képviselõként jelenleg is
tagja a testületnek.

Zalatáj Fekete He-
ribert László, Kávás

Eke László

Egy polgármester-jelölt Káváson

Öt éve alakult meg
a

, tagjai a nyáron a falu szé-
pítésében, rendezésében, ta-
vasszal és az õsszel a szemét-
gyûjtési akciókban vesznek
részt, a téli hónapokban isme-
retterjesztõ elõadásokat szer-
veznek.

– A tagok igénye szerint
veteményes és virágos kertrõl,
metszési technikákról is szer-
veztünk tájékoztatókat, idén a
szõlõtermesztés és a borké-
szítés volt a téma. Ezeken az
alkalmakon a tavalyi év tapasz-
talatait összegeztük

borász segítségével. A
klubunk kötetlen formában
mûködik, bárkit szívesen lá-
tunk a programjainkon – árul-

Zala-
szentgyörgyön Kertbarát
Kör

Keszler
Viktor

Folytatódik a faluszépítés Zalaszentgyörgyön

ta el polgár-
mester, aki jómaga is részt-
vevõje a programoknak.

Tavalyelõtt már létrejött az
óvodában a zöldséges-vetemé-
nyes „Paszuly-kert”, ahova ta-
valy a Tündérkert elõadást kö-
vetõen õshonos gyümölcsfá-
kat ültettek. Idén az önkor-
mányzat madárodúkat készít-
tet, melyeket a Kertbarát Kör
tagjai helyeznek ki az óvodai
kertbe és a játszótérre, ezzel
csatlakoznak a magyarorszá-
gi Madárbarát Kert mozga-
lomhoz.

Sokadjára vesz részt Zala-
szentgyörgy a Virágos Magyar-
országért versenyen, ahol idén
az óvodások vetik el a falu-
gondnok által összegyûjtött

Kovács Dezsõ

magokat, a versenyre az így ki-
kelt palántákkal díszítik majd a
települést.

Tavasszal elindul a Green-
City környezetrendezési elvek
alapján tervezett Testvértele-
pülési Park építése, ahol a ki-
vitelezõk munkáját a Kertbarát
Kör és az önkéntesek segítik.
Az egykori vasúti rakodóte-
rület helyén a tereprendezés
mellett elõször a járdákat és a
sétányokat építik meg, majd
növénytelepítéssel folytatják a

parképítést. A tájegységre jel-
lemzõ õshonos növények tele-
pítése mellett a testvértele-
pülések polgármesterei a vaj-
dasági és az
erdélyi
hozott földben fogják elültetni
az ottani növényeket. A Test-
vértelepülési Park avatását a
júliusi falunapon tartják. Áp-
rilisban egészségnappal és
anyák napi programmal várják
a falu lakosságát.

Oromhegyesrõl
Marosszentgyörgyrõl

Pataki Balázs

A kertbarátok a Faluház környezetét is rendben tartják.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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,

a megyei kórházhoz közel,

az

családi ház nagy területtel

csökkentett áron eladó.

06 /70/ 3383933.

Zalaegerszegen

Orsolya úton

Eladó
családi ház

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

A cikkek 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

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Elõzõ számunkban, „Csö-
börbõl vödörbe?” címû cik-
künkben foglalkoztunk a

ügyével. Em-
lékeztetõül felidézzük:

„Olvasóink jól ismerik az
elmúlt évek prob-
lémáit, egy korábbi felelõtlen
beruházás következményeit,
amik jelentõs gondot okoztak
a falunak.

A közelmúltban rendezett
30 millió forintos önkormány-
zati adósságot követõen isko-
lafinanszírozási gondok léptek
fel – mondta lapunknak

polgármester. A kör-
jegyzõség átalakításánál is meg-
határozó szerepet játszott ez a
probléma.

körjegyzõ
tájékoztatása szerint a fenntar-
tó , salomvári,

ön-
kormányzatok 2012 júliusában
közoktatási megállapodást kö-
töttek a jelenlegi fenntartóval,
hogy az intézmény az általa
mûködtetett iskola tagintéz-
ménye lesz, s a fenntartói jogo-
kat 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 ké-
résére – miszerint az önkor-
mányzatnak erõn felül kell tel-
jesítenie – a testület minden
mozdítható pénzt átcsoporto-
sított, bérleti díjakat emel és
elmarad a hagyományos falu-
nap is. Ezzel együtt is csak a
hiány egy részét képesek fi-
nanszírozni.

A szerzõdés értelmében a
fenntartó által mûködtetett is-

sa-
lomvári iskola

salomvári

Árvay
Sándor

Fazekas István

zalacsébi kemén-
fai, zalaháshágyi, vaspöri

Csöbörbõl vödörbe?
kola volt jogosult az állami tá-
mogatás lehívására – mondja Fa-
zekas István. – Amit nem fede-
zett 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 ak-
kora támogatást kellett volna
fizetniük, amit nem tudtak vál-
lalni. A törvényhozás intézke-
dett a helyzet megoldására,
méghozzá olyan formában,
hogy az önkormányzatok he-
lyébe a

, a
lép be – tette hozzá Fa-

zekas István körjegyzõ.
Mivel érdemi lépés nem

történt, az önkormányzatok
megkeresték tan-
kerületi igazgatót. Mi is hívtuk
az üggyel kapcsolatban, de azt
kérte, hogy írásban küldjük el
kérdéseinket, s válaszol rá…”

* * *
Idõközben megkaptuk a

Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Zalaegerszegi
Tankerülete igazgatójától,

a választ:
„A Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ vizsgálja az
ügy részleteit, mely alapján an-
nak részletes kivizsgálásáig és
a tények és információk birto-
kában 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.

Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
KLIK

Kajári Attila

Ka-
jári Attilától

Kávás mindennapi életé-
ben fontos helyet foglalnak el
az értékteremtõ, hagyomány-
õrzõ programok. A számos szí-
nes esemény szervezése, az ott
élõk motiválása körültekintõ
munkát igényel. E feladatot a
közelmúltban
vállalta fel, aki nagy odaadás-
sal, támogató segítséggel állt a
kihívás elé.

– Hat éve élünk családom-
mal a településen, és ha lehe-
tõségem engedte, eddig is be-
kapcsolódtunk a falu életébe,
talán ennek is köszönhetõ,
hogy befogadtak bennünket az
itt élõk. Az itt folyó társadalmi
életnek nem csak részeseivé,
hanem aktív résztvevõivé vál-
tunk, így említhetném a Kávási
Ifjúságért és Kulturális Alapít-
ványt, a Kávási Polgárõr Egye-
sületet, valamint a helyi sport-
egyesületet. Nyílt pályázat ered-
ményeként kaptam meg az
itteni könyvtárosi munkalehe-
tõségét, amelyben a szociális
munkás és mûvészetterepeuta
végzettségem is nagyban segít-
ségül szolgál.

A március 15-i ünnepi mû-
sor szervezése és rendezése
jelentette az elsõ feladatot szá-
momra, nagy sikert aratva. A
községben élõ nyugdíjas peda-
gógus tanácsára gyerekeket
vontam be az emlékezés ese-
ményeibe. A hagyományok
ápolását tartom célomnak,
amelynek jegyében adtuk elõ a
közönség számára a 12 pontot,
az 1848-as forradalom követe-
lését is. A könyvtár falai között
hetente mûvészet- és mesetera-
peuta foglalkozást tartok, amely
alkalmával a gyerekek belekós-
tolhatnak a különbözõ techni-
kák világába. Úgy látom, a gye-
rekek igénylik az ilyen jellegû
elfoglaltságot, vagy csak egy-
szerû beszélgetés céljából láto-
gatják meg a helyi könyvtárat,
kiválasztva ilyenkor egy érde-
kes könyvet – avatott be ben-
nünket munkájába Bakos
Márta.

A 250 lakost számláló kis
településen kevés az iskolásko-
rú, ezért a szakember bátran
hívja és várja a környezõ tele-
pülések gyermekeit is a krea-
tív, a mûvészet számos terüle-
tét felölõ programok sorában.

– A közeljövõ tervei közt
szerepel a könyvtár kínálatá-
nak bõvítése, amely a gyermek
és felnõtt irodalmat egyaránt

Bakos Márta

Új könyvtáros Káváson

megcélozza majd. A könyvtá-
runkban eddig nem elérhetõ
folyóiratok mellett tudomá-
nyos lapok beszerzését is fon-
tosnak tartom. Április köze-
pétõl néptánctanfolyam indul,
közel húsz gyermek számára,
melyhez felkértem Kiss-Mol-
nár István tánckoreográfust.
Szeretném elérni, hogy Madár-
barát település címet érjük el,
melyhez madárodúk építése és
kihelyezése a feladat, egy iga-
zán hozzáértõ ember, Darázsi
Zsoltnak, a Göcseji Természet-
védelmi Egyesület elnökének
segítségével. Egészségnap és
gyermeknap szervezése jelenti
a következõ hetek eseményeit,
beleértve a faluban fellelhetõ
néprajzi értékek megóvását,
köztük a tájházat. A közeli na-
pokban Gyümölcsoltó Boldog-
asszony szakrális körtáncra
várom az érdeklõdõket. Az itt
élõk részérõl érzem a bizal-
mat, amely abban is megnyil-
vánult, hogy értésemre adták,
nem a világ, hanem Kávás
megmentését várják tõlem –
tette hozzá lelkesedéssel és
elszántsággal a község könyv-
tárosa, Bakos Márta.

Török Irén

Bakos Márta
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Intézményvezetõként és
óvónõként egyaránt kettõs
sikerként értékelem a Zalavíz
Zrt. által meghirdetett „Víz és
fenntartható fejlõdés”! címû
rajzpályázat óvodai korcso-
portban elért elsõ díját.

Természetesen elsõsorban
6 éves, Mi-

cimackó csoportos óvodásunk
munkájának elismerése, má-
sodsorban pedig a

folyó
környezeti nevelésen keresztül
történõ átfogó ismeretátadó és
képességfejlesztõ munkának
ékes gyümölcse.

Környezettudatosságra ne-
velésünk egyik fontos eleme a
környezetvédelem jeles napjai-
nak, adott esetben a Víz világnap-
jának gyermeki megközelítése.

A Micimackó csoport óvó-
nõinek munkája mellett része-

Devecser Ramóna

Bagodi
Napsugár Óvodában

Bagodba került az elsõ díj
– a Zalavíz Zrt. rajzpályázatáról

se voltam a projektszerûen
megtervezett hétnek, mely a
víz felhasználásával, értékével
foglalkozott. A gyerekek isme-
retszerzése komplex folyamat-
ként zajlott, gazdagítva a té-
mához kapcsolható képgyûjte-
ménybõl készített „képes-
könyvvel”, az egyéni kísérlete-
zésekkel, nem utolsó sorban a
szerzett ismeretek óvónõi mo-
tivációra épülõ egyéni ábrázo-
lásával.

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 vál-
tozatos gondolatokat indít
meg.

óvodavezetõ óvodapedagógus
Kungli Józsefné

Az elsõ díjat elért alkotás.

Újat alkotni a hagyományok
mentén – ebben hisz

A 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 szokáso-
kat teremtettek, programjaikba
pedig számtalan színt vittek.

– Jó irányba halad a köz-
ség. Büszke vagyok arra, hogy
itt élhetek. A falu vezetésének
munkája úgy gondolom, hogy
példaértékû. Gazdaságilag sta-
bil a település, iskolát és óvo-
dát tartunk fenn. Emellett a
közel 600 lakónak csaknem
egy évtizede kínálunk válto-
zatos kulturális programokat
és tartalmas kikapcsolódási le-
hetõségeket. Amikor tavaly
képviselõnek jelöltettem ma-
gam, az vezérelt, hogy ezt a
munkát, amit a településen el-
kezdtek, ne hagyjam elveszni.
Nem volt elég jelentkezõ erre
a tisztségre, ezért indultam a
2014-es választásokon. A falu-

Gál Jó-
zsef. zalacsébi

Hagyományõrzés és megújulás
Ezek az értékek éltetik Zalacsébet Gál József képviselõ szerint

beliek bizalmat szavaztak ne-
kem, amit lehetõségeimhez
mérten próbálok viszonozni.
Egyedülálló, összetartó közös-
ség alakult ki Zalacsében az
elmúlt években, szoros, baráti
kapcsolatot ápolok a község-
beliekkel. Úgy gondolom, si-
keres idõszak elé nézünk.
Feladat van. Már tervezzük az
év legnagyobb eseményét, a
falunapot, most pedig éppen a
szépkorúak ünnepére készü-
lünk – mondta el Gál József.

A település képviselõje szü-
letése óta zalacsébi, édesapja
is ott élt. Mint mondja: fele-
ségével és egyetemista nagylá-
nyával harmonikus családot
alkotnak. Velük tölti legszíve-
sebben szabadidejét, gyakran
túráznak közösen, legutóbb a
Somló-hegyet mászták meg.
Emellett hobbija gyerekkora
óta a néptánc, a zalalövõi Salla
Néptáncegyüttes tagja. Utób-
bira munkahelyi elfoglaltsága

miatt mostanában kevés ide-
je marad, de ha teheti, szíve-
sen lép színpadra. Gál József
fõállásban az egyik zalaeger-
szegi gépgyártó vállalat gyár-
tás-elõkészítõjeként dolgozik.
Emellett tevékenykedik falu-
jáért. Jövõbeni terveit össze-
gezve kiemelte még: szeret-
né a fiatalokat megszólítani,
hogy õk is tervezõi, mozgató-
rugói, éltetõi legyenek Zala-
csébnek.

Gál József

Március 15-én délután em-
lékeztek a
forradalom és szabadságharc
hõseire. Erre a napra a helyi
óvodások és a szintén helyi
Örömzene Kórus közös mû-
sorral készültek.

Zalaszentgyörgyön

Ünnepi megemlékezés Zalaszentgyörgyön

Kovács Dezsõ

k.p.

polgár-
mester ünnepi köszöntõjét
követõen az emlékmûnél he-
lyeztünk el koszorút a sza-
badságharc halottainak em-
lékére.

Az óvodások is mûsorral készültek.
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A
csoport 2008-

ban alakult meg
farestaurátor vezetésével

. Az ötletet az
a több ezer darabból álló fa-
mûves szerszámgyûjtemény ad-
ta, melyet nem egy kiállítás for-
májában szerettek volna be-
mutatni, hanem a szerszámo-
kat és a hozzájuk tartozó, las-
san feledésbe merülõ munka-
folyamatokat az érdeklõdõk
aktív bevonásával demonstrál-
ni.

A gyûjtemény létrehozását
több évtizedes szerszámgyûj-
tési munka elõzte meg, mely
elsõsorban asztalos, ács, bog-
nár, kádár és faesztergályos
mesterek által használt szer-
számokat mutat be. A kéziszer-
számokat az 1950-es évektõl
kezdve a technikai fejlõdés mi-
att egyre kevésbé használták,
ezért sokszor a padlásra, majd
akár tûzre vagy szeméttelepre
jutottak. A hozzájuk tartozó
munkafolyamatokat, munkada-
lokat, szokásokat is sikerült
rögzíteni, valamint kor- és ipar-
történeti dokumentációkat is.
Eredeti, korabeli szerszámok-
kal mutatják be a fafeldolgozás
õsi munkafolyamatait, az õs-
kortól egészen napjainkig. Ed-
dig a csoport már több mint

Magyar Hagyomány-
õrzõ Famûves

Németh János
Ha-

gyárosböröndön

Hagyárosböröndi famûvesek
40 munkabemutatót tartott
óvodákban, iskolákban, faluna-
pokon, fesztiválokon és kéz-
mûves vásárokon. A gyûjtõ
örökségét, fiai, ,

és édesanyjuk,
segítségével viszik

tovább. A munkabemutatók mel-
lett már harmadik éve az Er-
zsébet-program keretében ren-
dezett balatonberényi Népmû-
vészeti Tematikus Tábor famû-
ves szekcióját is vezetik nya-
ranta 3-4 héten át, ahol 10 és
14 év közötti gyermekekkel
próbálják megszerettetni a fa-
mûves mesterséget. Közülük a
legtehetségesebb 4 fiatal részt
vehet tavasszal és õsszel Zán-
kán a tehetséggondozó Talen-
tum 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 kiadá-
sában (mely szintén 2008-ban
alakult Hagyárosböröndön 12
szerszámgyûjtõvel), Szép famí-
ves szerszámok címmel. Ez a
képekkel gazdagon illusztrált
kiadvány hiánypótló, mert tu-
domásuk szerint nem jelent
még meg e témakörben hason-
ló publikáció.

Németh Ármin
Németh Bálint
Czudar Éva

A gyûjtemény egy részlete.

Március 14-én tartották a

évzáró összejövetelét, mely-
ben szóba kerültek az elmúlt
év történései, tapasztalatai és
az idei esztendõ tervei is. A meg-
jelenteket elnök
köszöntötte, aki pozitívan érté-
kelte az egyesület munkáját:

– Jelenleg 26 fõ alkotja a
húsz éves egyesületet, a ren-
dezvények biztosítását és bûn-
megelõzési elõadásokat is be-
leszámítva évente összesen
2339 órát szolgálunk. Tavaly
három lakodalom volt a tele-
pülésen, akkor is vigyáztunk a
falura. A tagság nagyon jól ösz-
szeszokott, mindenki aktív, an-
nak ellenére, hogy mindenki-
nek a munkája az elsõ, annak
végeztével jön ide. Heti két na-
pot vagyunk szolgálatban 3-3
fõvel, de lényegében mindig
nyitott szemmel járunk a tele-
pülésen. Tavaly augusztus 28-
án vettük át az új irodánkat,
melyhez hamarosan berende-
zési tárgyakat is kapunk. A je-
lenlegi benzinárak, költségve-
tés mellett nincs közös autónk,
inkább mindenki egyénileg,
vagy többnyire az egyesületi bi-
ciklivel járja a falut. Jómagam
látom el a régió tíz településén
lévõ polgárõrségek koordiná-
lását is, de Zalaháshágyot is mini-
mum naponta tízszer végigjá-
rom – foglalta össze a vezetõ,
akinek munkáját elnökhelyet-

Zalaháshágyért Polgárõr Egye-
sület

Németh Károly

2 339 óra szolgálat
Polgárõrök összejövetele Zalaháshágyon

tesként
segíti.

rendõr õr-
nagy beszámolójában elmond-
ta, hogy tavaly összesen három
bûncselekmény (ittas vezetés,
sikkasztás, lopás) történt Zala-
háshágyon, de ezek között olyan
nem volt, ami nagyobb össze-
fogást igényelt volna a polgár-
õrség részérõl. Hozzátette,
hogy nincs akkora közúti for-
galom, hogy ne lehessen kiszûr-
ni az idegen autókat, de lehe-
tõség szerint fel kell jegyezni a tí-
pusukat, rendszámukat. Legve-
szélyeztetettebbek az idõsek, akik-
nek tanács, hogy ne csak a fõ
bejárati ajtót zárják és idegen-
nek még vizet se adjanak. Egy
nemrégiben lefolytatott orszá-
gos program keretében megál-
lapították, 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 Készenlé-
ti Rendõrség állománya is.

Az egyesület március ele-
jén pályázott térfigyelõ rend-
szer kiépítésére, melybõl nyá-
ron három vagy négy kamerát
szeretnének kihelyezni Zala-
háshágyra. Az összejövetel részt-
vevõi örömüket fejezték ki a
szomszédos településekkel va-
ló együttmûködés kapcsán. A
találkozó vacsorával, bállal zárult.

Kalamár Krisztián

Németh Tibor

Pataki Balázs

Németh Károly elnök pozitívan értékelte az egyesület munkáját.

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

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

rendezését.

családi, civil és céges

rendezvények

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

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

következõ összejövetelének idõpontja és helyszíne:

Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92/371-601
Mobil: 20/967-8599

8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.

2015. április 24. (péntek) 14 óra
Salla Mûvelõdési Központ
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TISZTELT BAGODI LAKOSOK!

2015. április 15. (szerda).

amelynek terjedelme, vagy súlya miatt a hagyományos
hulladékgyûjtõ edényben nem helyezhetõ el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyûjtési akció során
nem kerül elszállításra a háztartási szemét, építési hul-
ladék, törmelék, kerti hulladék, faág valamint ve-
szélyes hulladék és ennek göngyölegei

Személyautó gumiabroncsból ingatlanonként
maximum 8 db helyezhetõ ki,

Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban feles-
legessé vált holmikat a fent megjelölt gyûjtési napon
reggel 7:00 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti te-
rületen.

Bagod Község Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. és a Zala-Depo Kft. közremûködésével lomtalaní-
tási akciót szervez, melynek idõpontja

Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerül-
nek elszállításra.

A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lom-
talanítási akció keretében elszállít minden olyan hulladékot,
feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban keletkezik, és

Ezek alapján kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött
bútordarabok, elhasznált háztartási eszközök, stb.

(gyógyszeres do-
bozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek,
vegyszeres dobozok stb.), valamint autóbontásból, jármûvek
és elektronikai berendezések bontásából származó hulladék,
tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabron-
csai.

továbbá nem kerül elszál-
lításra egyéb, üzletszerû tevékenységbõl származó hulladék.

A lomtalanítást végzõ a háztartásinál nagyobb meny-
nyiségben felhalmozott hulladékot nem szállítja el.

Közremûködésüket elõre is köszönjük.

FELHÍVÁS!

A megyehatár közelében lé-
võ, festõi környezetben fekvõ
kis zalai faluban, is kö-
szöntötték a hölgyeket a nõnap
alkalmából.

A szervezésrõl és a vendég-
látásról az gon-
doskodott. pol-
gármester köszöntõjében ki-
emelte azt a fontos szerepet,

Csödén

önkormányzat
Horváth József

Nõnap Csödén

amit a nõk az élet minden te-
rületén betöltenek, majd egy-
egy cserép virágot nyújtottak
át minden ünnepeltnek. A ren-
dezvényen részt vett a falu leg-
idõsebb hölgye, aki 92 éves, s
ott volt a legfiatalabb is, aki mind-
össze 6 hónapos.

A jó hangulatról
zenetanár gondoskodott.

Mérey Já-
nos

A szervezésrõl és a vendéglátásról az önkormányzat gondos-
kodott.

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete évekkel ezelõtt el-
határozta: ha szegényes lehetõ-
ségei miatt nagy költséggel já-
ró fejlesztéseket nem is tud
megvalósítani, de kis beruhá-
zással, s nagy társadalmi össze-
fogással legalább a faluközpon-
tot és a környezetet megszépí-
tik. A munkálatok folyamato-
sak, ennek köszönhetõen az el-
múlt években jelentõsen átala-
kult a központ és a falut kör-
nyezete. Fából készült mûtár-
gyak, köztéri bútorok, virágok,
parkosítások által barátságo-
sabb arculata lett

.
Zalaboldog-

fának

– A falu szépítése nem csak
esztétikai, hanem más szem-
pontból is fontos számunkra –
mondja polgármes-
ter. - A helyieknek is jó példa a
virágos, rendezett utcák, közte-
rek, mert az otthoni környeze-
tüket, ingatlanjaikat is rend-
ben tartják, egyre többen mus-
kátlival díszítik házaikat. A te-
lepülésre látogatók, vagy átuta-
zók is egy barátságos falukép-
pel szembesülnek.

Az elõzõ számban megír-
tuk, hogy elkészült a tûzoltó
kocsi védelmére szolgáló pavi-
lon, és egy falut ismertetõ táb-
la, amin hamarosan látható

Luter Péter

lesz a település térképe, fel-
tüntetik az utcákat, a mûemlé-
keket és az intézményeket. A
tûzoltó kocsi felújítása is folya-
matban van.

– Zalaboldogfa egyik legna-
gyobb kincse a csodálatos kör-
nyezet, a virágos, nagyon sok
zöldterületet megtartó barátsá-
gos falukép. A községet földes
utak, erdõk, mezõk és rétek
ölelik körbe. A bel- és hatalmas
külterület folyamatos karban-
tartást igényel. Harcolunk a
gaz, a parlagfû és a környezet-
szennyezés ellen. A természet
védelme és a falu tisztántartása
rengeteg feladatot jelent. Ah-
hoz, hogy ezeket a feladatokat
el tudjuk látni, és falunkat to-
vábbra is élhetõvé és idegenek
számára vonzóvá tudjuk tenni,
nagyon sokat kell dolgozni. A
jelenlegi helyzetben a telepü-
lés mûködtetése, a falu karban-
tartása nagy kihívás az önkor-
mányzatnak – emeli ki a pol-
gármester.

A jó idõ beálltával megnõ a
munka a település és környé-
kének tisztántartása miatt, mi-
vel a gyorsan növõ füvet, gazt fo-
lyamatosan kaszálni kell. A fej-
lesztések (összeköt út, sport-

centrum, építési telkek) által
kb. 10 hektárral nagyobb zöld-
területrõl kell gondoskodni.

Ezeket a feladatokat csak
közmunkások bevonásával le-
het elvégezni. Ezért az önkor-
mányzat minden aktív korú
munkanélkülit behív közmun-
kára. Természetesen nem min-
denkit egyszerre, mert erre
nincs is lehetõség, hanem hár-
mas csoportokban.

Nagyon fontos ez az önkor-
mányzatnak, 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 ellá-
tásban nem részesülhet.

– Ezúton is kérjük a falu la-
kosságát, hogy tiszteljék a köz-
munkások munkáját, mert az
hasznos a településnek. A tava-
szi lomtalanításról, feltételei-
rõl, idõpontjáról szórólapon
értesítjük a lakosságot. Kérjük,
hogy az értesítésben lévõ elõ-
írásoknak megfelelõen készít-
sék elõ az elszállítandó hulla-
dékokat – fûzte hozzá Luter
Péter.

Folytatódik a faluközpont rehabilitációja Zalaboldogfán

Elkészült a tûzoltó kocsi védelmére szolgáló pavilon.
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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 ellenpél-
dákat.

A zalalövõi „Salla” Mûvelõdé-
si Központ és Könyvtár eme-
letén bérelnek irodát a 86-os
fõút zalalövõi elkerülõ sza-
kaszát építõ cégek; a KÖZGÉP
Zrt. és az Eco-Tec Kft.

Feltûnõen fiatal mérnök
csapat végzi itt nem kis felelõs-
séggel járó munkáját. Gondol-
nánk, hogy nincs kapacitásuk
arra, hogy megérintse õket a
mûvelõdési központnak az õ
projektjükhöz képest csip-
csup tevékenysége. Ám közel
sem így van. Õk, ha belépnek
az intézménybe, nem akarnak
észrevétlenül elosonni, hogy
ha lehet még köszönni se kell-
jen vagy esetleg valakivel né-
hány szót váltani, s különben
is mi közünk egymáshoz?
Nem. Pozitív energiát hoznak
a házba. Barátságosan, han-
gosan köszönnek, van idejük
mosolygósan, humorral meg-
spékelve néhány amolyan kap-
csolattartó mondatra, aminek
tartalma gyakran nem más,
mint tudunk egymásról, figye-
lünk egymásra. Figyelemmel
kísérik a rendezvényeinket,
megnézik a kiállításokat, eljöt-
tek a Márton-napunkra, meg-
dicsérik, ami tetszik nekik. Ér-
deklõdésemre, hogy miként
haladnak a munkájukkal, kivit-
tek a terepre és megmutatták.

Karácsonykor sem mentek
el egy kedves kis ajándék át-
adása nélkül, s amikor beko-
pogtattak az irodám ajtaján,
hogy elköszönjenek, lévén inf-
luenzajárvány, 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 beko-
pogtattam a KÖZGÉP irodájá-

Ilyen is van?
Csípjenek meg!

ba, ahol éppen a projektve-
zetõk tartottak megbeszélést
még két kollégával. Én, hogy
ne zavarjak sokáig, rögtön be-
lekezdtem, s miközben mond-
tam a magamét, párhuzamo-
san belülrõl magamhoz is szól-
nom kellett:

– Megéled, ami most törté-
nik veled? Mert ritka pillanat-
ban van részed! Ugyanis a
jelenlétemben a fiatalemberek
mind felkeltek az ülõhelyük-
rõl, úgy várták meg a röpke
gondolatváltás végét. Ilyet ma-
napság már csak filmekben lát
az ember. Nem vagyok egy
múlt századból itt rekedt bõsz
feminista, de nagyon jólesett.
Nagy dolog? Nem. Illetve, ki-
nek hogy. Annak, aki fogékony
rá, nagyon sokat jelent. Be-
aranyozta a napomat.

Vajon állna-e a hátam mö-
gött hosszú tömött sor, ha arra
kérném nõtársaimat, sorolja-
nak mögém azok, akiknek volt
részük hasonló megtisztelte-
tésben?

A hab a tortán, hogy ráadá-
sul esztétikailag is válogatott
ez az udvarias, figyelmes csa-
pat: mindannyian jóvágású, jó-
képû fiatalemberek hibátlan
mosollyal, gyönyörû kolléga-
nõkkel. Ha a jóisten teremtette
ezt a kis társaságot, hát örömét
lelheti benne!

A kislányom egyszer régen
ragyogó szemekkel fordult fe-
lém Pécsett a vasútállomás
csomagmegõrzõjénél, amikor
az ETA pályaudvari robbantá-
sai miatt nem lehetett csoma-
gokat leadni, de egy idõs néni
mégis elvállalta, hogy vigyáz a
batyuinkra, amíg mi elme-
gyünk várost nézni.

– Anyu! Ugye milyen ren-
des 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 te-
szi a dolgát.

Vogl Mária

Nagykorúvá vált a
egyházi kórus-

mozgalom, a 18. alapítványi
bálra készülõdtünk.

A báli mûsor a családi
kórus fellépésével kezdõdött.
A gyermekek szüleikkel közö-
sen olvastak fel a hithez kap-
csolódó szép idézeteket, s
mintegy 40 ajkon csendültek
fel a gitáros egyházi énekek.
Mûsorunkat a nemrég el-
hunyt plébános
úrnak ajánlottuk, akire egy
1997-es húsvéti gyertya fé-
nyénél, a róla készült fotók-
kal is emlékeztünk. Boldog
lett volna, ha hallja együtt
dalolni a családokat!

Majd becsöngettek az ifjú
kórustagokból alakult musi-
caliskolába. A fiatalok elõadá-
sában népszerû musicalslá-
gerek keltek életre.

A bál témájához kapcsoló-
dott a színházi plakátkiállítás,
s megjelenítettük az elmúlt
évek legsikeresebb kóruspla-
kátjai is. A mûvészi kivitele-
zés kreativitá-
sát dicséri! A báli vacsorát a

zala-

szentgyörgyi

Hencz Ernõ

Gyulai László

Örömzene Kórusbál 2015
bagodi vendéglõ fõz-
te, a zenét a szol-
gáltatta. Az italmérésrõl

salomvári vállalkozó
gondoskodott. A hangulatos
dekoráció

és
ügyes ötletei alapján

valósult meg. A hagyományos
tombola mellett a

festõmûvész által fel-
ajánlott képet is kisorsoltuk.
A mûvész úr 18 éve folya-
matos támogatója kórusunk-
nak! Nagy öröm, hogy régi
kedves plébánosunk,

atya, jelenlegi lelki
atyánk, , a sa-
lomvári iskola igazgatónõje,

és a zalaszentgyörgyi óvoda
vezetõje,

is megtisztelte ren-
dezvényünket.

Köszönjük a zalaszent-
györgyiek támogatását, a be-
folyt összeget régi álmunk
megvalósítására, a fiatalok er-
délyi táboroztatására fordítjuk.

karvezetõ

Vénusz

Laza duó

Csá-

ki István

Szitáné Tóth Lau-

ra Farkasné Takács Ber-

nadett

Buday Mi-

hály

Kiss

György

Farkas László

Gergely Andrásné Rácz Éva

Czaffitné Horváth

Andrea

Standi Gyuláné,

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Bagodban ismét megrende-
zésre került a tavaszi kiállítás és

Bagodi tavaszi kiállítás és vásár

vásár, melynek helyszíne a fa-
luház volt. A rendezvényt Sipos

Ferenc

óvodások

Fekete
István

bagodi énekkart

Kocsis Viktória
Takács Andrea

Krizsáné Rózsás Emõke

polgármester nyitotta
meg rövid, de tartalmas beszé-
dével. Az ezt követõ mûsorban
felléptek a helyi ver-
seikkel, mondókáikkal, csoport-
játékaikkal. A kicsiket a

iskola diákjai követték,
akik vidám énekes elõadásukkal
csaltak mosolyt az arcokra.
Zárásként a
hallhattuk.

A vásárban megtekinthettük
csodálatos folt-

varrási munkáit,
bábkészítõ gyönyörû alkotásait.

hor-
golt, fûzött ékszereivel örven-

deztette meg a jelenlévõket.
Ezen kívül sok más alkotótól
volt látható különféle szebbnél
szebb munka. A kiállítók kö-
zött volt

és
is.

A vásár és a kiállítás egy hé-
tig várta még az érdeklõdõket.

A Napsugár óvoda gyerme-
keinek tavaszi rajzai is kiállí-
tásra kerültek. A látogatók sza-
vazhattak is az alkotásokra.

Csányiné Darnai Pi-
roska, Betlehem Ibolya, Bogár
Györgyné, Bozó Jánosné, Inzsel
Tiborné, Kocsis Viktória, Mar-
ton Istvánné, Pekk Mária
Takács Ferenc

Németh Dániel

Az óvodások mûsora.

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.

.
Egyelõre még üres az értéktárunk, ezért kérjük a Tisztelt Lakos-
ságot, 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:

: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kul-
túrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilághoz kap-
csolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhal-
mozott és megõrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közös-
ségi érték, vagy termék, amely

• hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így nemzetünk
– de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyar-
ságra jellemzõnek és közismertnek fogad el,

• jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésün-
ket az Európai Unióban és szerte a világon,

• hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, ma-
gyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez.

:
: az agrárium szellemi ter-

mékei 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;

: a tudományos és népi megelõzés és
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmé-
nyek, gyógyvíz- és fürdõkultúra;

: a környezettudatos építési munka ered-
ményeként 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;

: az ipari termelés –
beleértve a kézmûipart, kézmûvességet is – szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, beren-
dezés-, gép- és mûszergyártás, mûszaki eszközökkel végzett sze-
mély- és áruszállítás;

: a kulturális örökség szellemi és tárgyi
javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi
kézmûvesség, néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet, képzõmû-
vészet, 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;

: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség meg-
tartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként kötetlenül
vagy szervezett formában, illetve versenyszerûen végzett testedzés
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a
sportolói életmûvek és csúcsteljesítmények;

A Zalalövõi Települési Értéktár a Zalalövõ területén fel-
lelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény lesz

Nemzeti érték

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a
következõk

a. agrár- és élelmiszergazdaság

b. egészség és életmód

c. épített környezet

d. ipari és mûszaki megoldások

e. kulturális örökség

f. sport

g. természeti környezet

h. turizmus és vendéglátás

A nemzeti értékek települési értéktárba történõ
felvétele

: az ember természetes környezeté-
nek tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képzõdmények
vagy képzõdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képzõd-
mények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és
ökológiai rendszerek, valamint az embert körülvevõ környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

: 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/magyar-
ertektar oldalon tájékozódhatnak.

:
Zalalövõ közigazgatási területén fellelhetõ, illetve az itt létre-

hozott 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 dokumen-

tumokat, valamint
e. szakértõ, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy

ajánló levelét.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Zala-

lövõi Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatokat meg-
vizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban
foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történõ fel-
vételérõl vagy a felvétel elutasításáról, majd döntésérõl a javas-
lattévõt írásban értesíti.

A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történõ meg-
küldésekor 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 honlapon ke-
resztül 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 nyújt-
son abban, hogy a kérdést a saját szemszögükbõl vizsgálva, és
javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy kü-
lönleges, 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:

polgármester értéktár bizottság elnöke

www.zalalovo.hu

Pintér Antal Molnárné Preczlik Mariann

TÁJÉKOZTATÓ
a Zalalövõi Települési Értéktárról
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Ez év elején indult útjára az
az értékteremtõ kezdeménye-
zés, amely során heti rend-
szerességgel gyûltek össze a he-
lyiek a Kulcsos-házban, a

valamint a kávási
szervezésé-

ben. A március 22-i színes
programot táncház, természet-
járás elõzte meg, majd a per-
gõ eseményû hét zárásaként
ismét élettel telt meg a Kul-
csos-ház.

–A tíz alkalmat felölelõ
népdalház 50-60 dal tanulásá-
ra adott lehetõséget, közben
körtánc, és a témához kapcso-
lódó információkkal, egyfajta
idõutazáson vettünk részt ifj.
Horváth Károly, a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere vezetésével –
hallottuk könyv-
tárostól, aki maga is lelkes ta-
nítványként volt jelen a tanul-
ni vágyók kis közösségében.

Ez alkalommal is számos ér-
deklõdõ, kicsik és nagyok né-

Ká-
vási Ifjúságért és Kulturális
Alapítvány,
Violin Énekkar

Bakos Márta

Közösségteremtés és hagyományápolás
A népdalház záró foglalkozása Káváson

pesítették be a termet, ahol a
kávási programok fõszervezõje
és lelkes résztvevõje,

köszöntötte az
érdeklõdõket és a meghívott
vendégeket.

A záró eseményt a

mezõségi és marosszéki tánca
indította el, magalapozva ezzel
a jó hangulatot.

népzenész zenekari kísé-
rettel vette sorra a már ismert
és a hetek során megtanult da-
lokat. Így ismét felcsendültek,
az Átal mennék a Murán, Szép
Zalában születtem kedves dal-
lamai, amelyek édesapja, Hor-
váth Károly és Vajda József

Eke Lász-
lóné, Mariann

Zala-
szentgyörgyi Néptánccsoport

Horváth Ká-
roly

gyûjteményének egy-egy da-
rabjai. Bemutatkozott szép
énekével a népzenész két ta-
nítványa, , aki
egy közelmúltban történõ
megmérettetésen arany, és

aki kiemelt arany
minõsítést kapott.

–Gyermekkoromban édes-
apámmal vettem részt ilyen jel-
legû összejöveteleken, és azt,
ami kisgyermekként megérin-
tett, jó mindezt felnõttként is
átélni. Abban az esetben, ha
csak ez az itt folyó találkozások
üzenete, már megérte itt 2015-
ben. Mindenképpen példaér-
tékû a kávási kezdeményezés,
és folytatásában is szívesen
veszek részt – vallott a népdal-
házi összejövetelekrõl Horváth
Károly.

A zenés, dalos délutáni
órák a különbözõ étkek fo-
gyasztásával folytatódtak, így tö-
ki-pompos, rétes, kifli, krémes
sütemények és sajtok kerültek
asztalra. A jelenlévõk recepte-
ket és élményeket cseréltek,
hogy ki-ki milyen módon élte
meg a tíz alkalmat, majd Mari-
annak is megköszönték a lel-
kes, összefogó munkát.

A település másik sikeres
programsorozata, a hímzõ szak-
kör munkáiból nyílik kiállítás
a közeljövõben, amellyel végé-
hez ér egy közösségtemetõ, te-
vékeny idõszak a helyiek éle-
tében.

Baranyai Réka

Ko-
vács Adél,

Török Irén

Mezõségi és marosszéki táncokat adtak elõ a zalaszentgyör-
gyiek.

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 meg-
köszönök.

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

A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:

(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kap-
ható!)

Köszönettel:

Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20

Herman Eszter,

Felhívás!

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen 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.

Egyedülálló korrajz

2010-ben ünnepelte 90 éves

fennállását a

. A patinás klub egy-

kori szakosztályainak kiválósá-

gai szerepelnek abban a kötet-

ben, amely ismét kapható szer-

kesztõségünkben, vagy utánvét-

tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon:

92/596-936, 30/378-4465,

fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre
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A
a , a

, munkatársaival, valamint
az

együttmû-
ködésben a TÁMOP-5.5.2-11/2-
2012-0066 SEGIT-TE(A)M Az
önkéntesség elterjesztése és
népszerûsítése Zalalövõn és
környékén elnevezésû projekt
keretében 2015. március 21-én
vállalati önkéntes napot szer-
vezett.

Szombaton reggel felnõttek
töltötték meg óvodánk udvarát.

Nagy munka kezdõdött, új
ütéscsillapító felület kellett a
játékok alá, a festésük is szük-
ségessé vált. A karbantartó és a

Gondoskodás Alapítvány
Ficánkoló Alapítvánnyal

Zalalövõi Napközi Otthonos
Óvoda Szülõi Munkaközössé-
gével

Elanders Hungary zalalö-
või gyáregységével

Segítettek…
dolgozóink ereje ehhez kevés
lett volna, ezért segítséget kér-
tünk a szülõktõl, valamint az
Elanders munkatársaitól. Nagy
lelkesedéssel kezdte mindenki
a nehéz munkát. A fiúk a föl-
det hordták, gereblyézték, egyen-
lítették a gödröket, igazították
a kavicsot a játékok alatt. A lá-
nyok festettek, csiszoltak.

Délben ebédre hívtunk min-
den segítõt. Délután 5 óra-
kor 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,

Az óvodai játékok felújítása, biztonságossá tétele volt a cél.

vagy bármilyen más módon
segített, hogy a Zalalövõi Nap-
köziotthonos Óvoda gyerme-
kei szép, biztonságos kör-

nyezetben tölthessék óvodai
életüket.

óvodavezetõ
Németh Éva

Idén is megtartották a már
hagyománynak számító óvo-
dás versmondó versenyt a

A
„Kankalin” címen futó vers-
mondó délelõtt 2015. március
24-én, kedden került megren-
dezésre. A versenyre 33 óvo-
dás jelentkezett a

és za-
lalövõi óvodákból, a résztve-
võk egy szabadon választott, ta-
vaszi témájú verssel készültek.

A zsûriben
néni, „az Õrség

mesemondója”,
a Zalalövõi Álta-

lános Iskola nyugdíjazott igaz-
gatóhelyettese és magyar sza-

za-
lalövõi „Salla” Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban.

bagodi, hegy-
hátszentjakabi, zalacsébi

Németh István-
né Baksa Eszti

Radics Rozá-
lia, Dodi néni,

Óvodás versmondó verseny
kos pedagógusa, és

, a mûvelõdé-
si központ mûvelõdésszerve-
zõje foglaltak helyet.

A kis versmondók mind-
egyikét emléklappal és apró
ajándékkal jutalmazták. A zsûri
értékelése után az alábbi ered-
mény született: elsõ helyezést
ért el (Bagod),
második lett (Zala-
lövõ), a harmadik helyet pedig

(Zala-
cséb) szerezte meg. Különdíj-
ban részesült
(Zalacséb).

Gratulálunk minden részt-
vevõ óvodásnak, és köszönjük
az óvónõknek a felkészítést!

Bischofné
Hesinger Katalin

Ács Violetta
Tóth Anna

Bogdán Balázs Zsolt

Gaál Hanna

(kes)

A résztvevõk…

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zala-
egerszegi Tankerülete fenntartásában mûködõ

Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskolába történõ beíratásra

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óráig

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor az alábbi
dokumentumok szükségesek:

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 vonat-
kozásában)

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és

EGYMI

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2015/2016. tanévre
történõ általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban
kerül sor:

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét
a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsõ év-
folyamára beíratni.

·

·

·

·
·

·

o
o
o

A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaeger-
szegi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérel-
met elbírálni.

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 hi-

ányában),
nem magyar állampolgár esetén (szabad mozgás és tar-

tózkodás jogával rendelkezõ):
regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy,
tartózkodási kártya (max. 5 év érvényességi idõvel), vagy
állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idõvel)

FELHÍVÁS

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni 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 gye-
rekek nem találtak rá meg-
oldást.

A következõ évben a gye-
rekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projekt-
nek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak tá-
madásba. A nagymamák ne-
hezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyeb-
bek. A sok könyörgés ha-
tására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.

Csaba, hogy rövidre zár-
ja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: Ne a tarkát vá-
lasszátok! Annak nem jó a
húsa …

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

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

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Ma már kevesen ismerik a
kosárfonás csínját-bínját, és
még kevesebben vannak, akik
mindezt a háborút is túlélve
meg is tudják mutatni. A

élõ
átélte a háborút és 93. évében
járva ma is szívesen adja át a
fiataloknak, amit gyermekként
megtanult. A közmunkásként
dolgozó öt-
leteként merült fel, hogy a téli
idõszakban kosár- és seprûkö-
tést tanulhatnának a helyiek.
Az elképzelést támogatta

polgármester is, és
falugondnok

közbenjárására alkalmi csapat
szervezõdött, akik felkérték
Sanyi bácsit mesterüknek.

A kosárfonáshoz való alap-
anyagot a környékbeli szõlõhe-
gyen és a Zala mentén gyûj-
tötték össze, de a jövõre gon-
dolva a patakpartra is ültettek

Ke-
ménfán Tornyos Sándor

Horváth Attiláné

Cser
Gábor Haj-
du Mihályné

Kosárfonással ismerkedtek a keménfai fiatalok
A 93 éves Tornyos Sándor a tanítómesterük

fûzvesszõt. Március 27-én töb-
bek között

és részvéte-
lével lelkes csapat gyûlt össze,
lesték Sanyi bácsi tanácsait,
útmutatásait.

– 14 éves lehettem, amikor
tanultam. A patakai községben
élt a Miszori, vagy közismer-
tebb nevén Kosaras Imre, õ
tanította egy hónapig egyik
háznál a kosárkötést. Volt
olyan év, hogy tizenöt kosár is
elkészült, de egy darabhoz egy
sovány nap elkél. A kötésnél
még a rutinos embernek is fi-
gyelnie kell, mert ha egy szál
vesszõ nem a helyére kerül,
akkor inkább vegye vissza,
mert minden el fog csúszni –
meséli Sanyi bácsi.

A jó kemény alapanyagú
fûzbõl kötött kosarak a min-
dennapi használatban is 4-5
évig eltartanak, mindez persze
attól is függ, hogy milyen kö-
rülmények között van tárolva
és használva. A héjából kifõ-
zött fûzbõl kötött kosár még
tartósabb, ami akár húsz évig
is kiszolgálja gazdáját.

Tornyos Gézáné,
Péteri Andrea, Horváth Atti-
láné Orsós János

Sanyi bácsinak öt testvére
volt, feleségének hét. Három
gyermeket neveltek fel, akik öt
unokával lepték meg, idõköz-
ben négy dédunoka is szüle-
tett. Korából adódóan kész
történelemkönyv az élete, így
minden korszakról van mon-
danivalója, de errõl majd a
következõ lapszámban mesél.

Sanyi bácsi olykor megha-
zudtolja korát: bár azt mondja,
hogy kevés a kezeiben az erõ,
de mégis magához ragadja a
nehezebbnek ígérkezõ felada-
tot, a kosárfül fonását. Így nem
lehetett elkerülni a kérdést,
hogy mégis mi kell ahhoz,
hogy valaki ennyi évet megér-
jen? A válasz viszonylag egy-
szerû:

– Fontos a jó egészség, és
arra kell vigyázni, hogy az
ember tönkre ne menjen. Mér-
sékletesen kell élni, szórakoz-
ni. Az egészségemre hála Isten-
nek panaszom nem volt, pedig
fél Európát bebarangoltam.
Nemrégiben még eldolgozgat-
tam 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 na-
pok majdnem tétlenül telnek,
csak a fiataloknak segítek ilyen
gyerekerõt igénylõ munkák-
nál. Keménfán én vagyok a leg-
idõsebb, a feleségem 88 éves.
Ha hetven éves koromban azt
mondják, hogy ezt megélem,
nem hittem volna el. Az állam
velem csak ráfizetett! – mond-
ja mosolyogva.

Tudniillik Sanyi bácsi ma is
jó egészségnek örvend, 2008-
ban túlélt egy infarktust, de
addig hússzor sem volt orvos-
nál, és száz tablettát se evett
meg életében. Irigylésre méltó
mindez, csak járásnál a forgók-
ban az a „marék szeg ne bök-
dösné…” Sokan így is azt mon-
danák, hogy cserélnének vele.

Pataki Balázs

Sanyi bácsi segítségével Orsós János is gyorsan megkötötte
a kosarat.
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A
szervezésében két alkalommal,
február 20-án és március 06-án
került sor növényvédelmi elõ-
adásra a szõlõ-, gyümölcs- és
zöldségtermesztõ kiskerttulaj-
donosok részére a helyi mûve-
lõdési központban. Az össze-
sen 6 óra idõtartamú ismeret-
terjesztés elõadója ,
a

vezetõje volt.
Az elõadások során megis-

mertette a résztvevõkkel a szõ-
lõ, gyümölcs és zöldségfélék
kórokozóinak és kártevõinek

Zalalövõi Borbarát Kör

Szabó Béla
Zala Megyei Kormány-

hivatal Növény- Talajvédelmi
Igazgatóságának

Beindult a szezon a zártkertekben

élettanát, a fertõzésveszély ki-
alakulását. Hasznos tanácsok-
kal látta el az érdeklõdõket
a betegségek megelõzésének
területén, bemutatta az új és
korszerû növényvédelmi sze-
reket is.

Külön felhívta a figyelmet a
szõlõkben található új beteg-
ségre, a szõlõ aranyszínû sár-
gaság fitoplazma terjedésére.

A szõlõ ültetvényekben új
betegség ütötte fel fejét, ami
egy éve jelent meg Zala me-
gyében, de egy fertõzött tõkét
már Badacsonyban is találtak.
Az aranyszínû sárgaság fito-

plazma a szõlõ egyik legve-
szélyesebb kórokozója, Európa
számos országában már meg-
telepedett. A fertõzés követ-
keztében a szõlõtõkék termés-
hozama 20-50 százalékkal csök-
kenhet, s a beteg növények
száma évente megtízszerezõd-
het. A betegség elleni véde-
kezéshez jelenleg nem áll ren-
delkezésre megfelelõ növény-
védõszeres kezelés, csak az azt
terjesztõ vektor, az amerikai
szõlõkabóca gyérítésére. Ahol
ez nem megoldott, akár a tõ-
kék 80-100 százaléka megfer-
tõzõdhet a fitoplazmával, s a
fogékony fajták növényei né-
hány év leforgása alatt ki is
pusztulhatnak.

Az új szõlõbetegség ter-
jedésének megakadályozása, il-
letve a többi jelenlévõ fertõzõ
betegség mértékének csök-
kentése érdekében szükséges
a gondozatlan zártkerti birto-
kok számának csökkentése, a
tulajdonosok felszólítása terü-
leteik minimálisan elvárható
gondozására.

Március 14-én a borbarátok
szõlõ metszési bemutatót tar-
tottak, március 21-én pedig
önkéntes munka keretében a
Pataka-hegyi utat tették rend-
be, tüntették el a kátyukat.

A Borbarát Kör vezetõsége
ezúton is köszönetet mond
minden résztvevõnek, aki a
munkavégzésben segített.

A hegyi gazdák segítségével javítják az utat Csütörtökhegyen.

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

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

Notebook számítógépek javítása!

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

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

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

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

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

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

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

Pl.: Acer Aspire ES1-512-C7UP 15,6"/Intel Cel. N2840 2,16GHz
/2GB/500GB/DVD író/Win8 Bing/fekete notebook

Toshiba Satellite L50-B-1DL/15.6"/Intel Core i3-4005U/4GB/
1000GB/AMD Radeon R7 M260 fekete notebook

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

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok

áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.

Ár: .

Ugyanitt takarmány burgonya eladó.

Ár: .

700 Ft/kg

20 Ft/kg

A a
, valamint a

támogatást nyert a LEADER Térségek
közötti együttmûködés jogcím keretében megvalósuló

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 támo-
gatjuk, melyen keresztül a tájegységre tipikusan jellemzõ ter-
mékek értékesítését végezzük. A honlapon elérhetõek lesznek
a vidék jellegzetes termékei, kedvezõ élettani hatásuk bemu-
tatásával, valamint a felhasználásukkal elkészített receptek és
egyéb információk.

A helyi termékek elõállításának és fogyasztásának ösztön-
zését internetes portálunkon kívül óriás plakátok kihelye-
zésével, szakmai cikkek, kiadványok megjelentetésével kí-
vánjuk elérni.

Bízunk benne, hogy programunk minél több tájegységi
alapanyagokból terméket elõállító figyelmét felkeltette és egy jól
mûködõ partnerségi hálózat keretében sikerül közös céljaink
megvalósítása.

Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Gö-
csej-Hegyhát LEADER Egyesület Népi Mesterségek
Mûhelye Egyesület

„Érték-
õrzõ hálózat - Térségi Tipikus Termékcsaládok fejlesztése, a
kistérségi egyedi értékek revitalizálása érdekében”

Csatlakozzon értékõrzõ hálózatunkhoz!
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A naptári tavasz elsõ nap-
ján a

rendezésében
terepfutóverseny és telje-

sítménytúra lebonyolítására ke-
rült sor. A szervezõk a vállalko-
zó kedvû futókat és túrázókat a

Kulcsosházhoz várták a
kora reggeli órákban. A neve-
zésrõl, az útvonalról és az elért
eredményekrõl az egyesület
képviselõje,

informálta lapunkat.
–Ez a hetedik rendezvény

volt, amely valamikor ultrafu-
tásként indult „Terep Ultra Ku-
pa” néven pályázati felhívás-

Göcsej Környezetvédõ,
Tájékozódási és Futó Egyesü-
let Göcsej Ga-
lopp

kávási

Mézes Tibor Só-
lyom

Részvételi csúcs volt
Göcsej Galopp 2015

ként, majd túrával párosult. Az
útvonal változatlan, az évek so-
rán azonban új távokkal bõ-
vült, igazodva ezzel a közönség
igényeihez. Kávásra azért esett
a választásunk, mert 50 km-es
túra távot kerestünk, és bejár-
va a jelzett utat elnyerte tet-
szésünket. Az így kialakult út-
vonal a következõ: Kávásról in-
dulva a „Boronaút”, majd Kus-
tánszeg, Becsvölgye, Németfa-
lu, Böde és Kávás. Idén részvé-
teli csúcs volt, hiszen 362-en
neveztek, nem csak a környék-
rõl, hanem az ország egyéb
részeirõl, sõt Ausztriából és
Szlovéniából is. A falvak élete

ilyenkor felpezsdül, jönnek a
vendégek, megismerik a tájat,
majd viszik annak jó hírét.
Minden korosztály képviseltet-
te magát, a legfiatalabb ezúttal
2012-es születésû lelkes kisgye-
rek 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 je-
lentõséggel bírt. Az állomáso-
kon való megjelenés során
frissítõk, édesség, esetenként
gyümölcs várta a futókat, a cél-
ban meleg étel, köztük a kávási
asszonyok által sütött lángos.

– Jelezték felénk, hogy a ki-
jelölt útvonalon nagy a sár, így
e nap hívó szava lett, hogy
„Sár van”. Ennek tudatában
vágtak neki a futóversenynek
és a teljesítménytúrának a részt-
vevõk. A futók motivációja a
maguk elé kitûzött cél elérése,
és társaik legyõzése, a teljesít-
ménytúrázók pedig az elemek-
kel szállnak harcba. Mind a táj-
futás, mind a teljesítménytú-

rázás egy életforma. A kijelölt
távot megtéve minden résztve-
võ oklevelet kapott és a táj-
egységre jellemzõ kitûzõt, ka-
tegóriánként érem és tárgyju-
talom képezte az elismerést -
fûzte hozzá Mézes Tibor
Sólyom.

A napi eseményeket
, vala-

mint önkormány-
zata támogatta. E települések
lakói térítésmentesen nevez-
hettek be a túrába és a futásba.
A visszatérõ kezdeményezés
eredményességét és sikerét
számos pozitív visszajelzés mu-
tatja. Dicsérik a táj szépségét, a
rendezõk kedvezõ hozzáállá-
sát, segítõkészségét, az állomá-
sokon lévõ informális csopor-
tok szervezettségét.

A Göcsej Galopp híre tehát
országosan és határainkon túl-
ra is egyre inkább eljut, mutat-
ja a részvételi szám növeke-
dése, valamint az elégedetten
távozó, majd visszatérõ vendé-
gek véleménye egyaránt.

Kávás,
Salomvár, Kustánszeg

Becsvölgye

Török Irén

Rajt elõtt…

A márciusi irodalmi össze-
jövetel (képünkön)
természetesen

és a márciusi ifjakról szólt.
Az irodalmi esten a résztve-

võk egy emberként mondták a
Nemzeti dal refrénjét, hogy „a
magyarok istenére esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk.”

Volt, aki Petõfi munkás-
ságáról és életérõl mesélt,
majd több vers hangzott el a
Füstbe ment tervtõl, a Puszta
télen, a Faluvégi kurta kocs-
mán át, a Fa leszek, a már em-
lített Nemzeti dalig, majd az
Európa csendes, újra csendes
címû költeménye sem marad-
hatott ki. Külön említésre mél-
tó a Szeptember végén címû
verse, melyet a világ összes iro-
dalmi nyelvére lefordítottak.

E magasztos idézetek után
a férfiak köszöntötték a
hölgyeket nõnap alkalmából,
szép versekkel.

A falu vezetése kezdettõl
személyes részvétellel támo-

Bagodban
Petõfi Sándor-

ról

Az irodalom szeretete Bagodban

gatja a rendezvényt. Az ének-
kar leghûségesebb tagjai szép
mûsorral ajándékoztak meg
mindannyiunkat, és az elma-
radhatatlan citeraszót is élvez-
hettük.

Az influenzás idõre való te-
kintettel forralt borral kínál-
tuk a megjelenteket. A bort a
falu egyik lakója

ajánlotta fel. Ezzel meg
is alapoztuk a jó hangulatot és
búcsúzóul felhangzott a nóta:
„Nem, nem, nem,… nem me-
gyünk mi innen el.”

Kell ennél több egy szerve-
zõnek? Mit mondhatnék? Kö-
szönöm!

A következõ összejövetelt
április 25-én, délután 5 órakor
tartjuk a Költészet napjához
kapcsolódóan,
születésnapját ünnepelve, az
édesanyákat köszönve a szép
versekkel.

Cím: Bagod, Sport utca
4. Mindenkit szeretettel vá-
runk!

(Pogácsás
István)

József Atilla

Havas Tiborné

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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CASHBANK.HU

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

•

•
•

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA

ÁRGARANCIA!

C
A

SC
O, KG

FB

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

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

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

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

NYITVA TARTÁS:


