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Színház az egész világ
Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a
zalalövõi színház est, Bischofné Hesinger Katalin rendezésében. Május 23-án négy színjátszó csoport négy színdarabbal szórakoztatta a közönséget
a „Salla” Mûvelõdési Központ

és Könyvtár színháztermében.
A legjobb alakításokat díjjal
jutalmazták, az igazi elismerés
mégis a publikum vastapsa
volt a fellépõk számára.
A 18 órai kezdésre megtelt
színházterem ékes bizonyítéka
(Folytatás a 2. oldalon)

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Japán ENEOS kenõanyagok kaphatók
bevezetõ áron +20% kedvezménnyel.
A kedvezmény 2015. június 30-ig vehetõ igénybe, más kedvezménnyel nem vonható össze.

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

Magyar Adél, a kis gyufaárus lány.
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Civil majális Zalalövõn
A zalalövõi civil szervezetek a hagyományokhoz híven
idén is majálisra hívták a környék lakosságát a Borostyántóhoz. Április 30-án májusfa
állítással kezdõdött a program,
majd május elsején már kora
délelõtt a szervezetek elkezdték a fõzést a délutáni vendéglátáshoz, illetve a Majális Kupa
strandlabdarúgó torna is kezdetét vette.
Délután kettõ órától vízi
sportolási lehetõség, 7 m-es
rúgó verseny, sétakocsikázás,
lovaglás, íjászat, célbalövés tûzoltó tömlõvel, játékos vetélkedõ várta az érdeklõdõket.
Újdonságnak számított a 15
órától egész estig tartó kulturális mûsor, melyen felléptek a

Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola modern- és néptáncosai, a DANCE
MIX formáció, a SALLA Néptáncegyüttes, a Gyõrfi Ramóna vezette zumba csoport, a
környékbeli tehetséges fiatalok alkotta EXIT együttes, a
Hevesi Sándor Színház mûvészei operett és retro válogatással, valamint Takács Attila
és családja.
Sajnos a hûvös, szeles idõjárás miatt nem kerülhetett sor
a modellezõ bemutatóra, valamint a vizibiciklizést sem
választották a kilátogatók.
Az egyesületek vezetõi nevében ezúttal is szeretném
megköszönni mindazon személyeknek, szervezeteknek a

Színház az egész világ
(Folytatás az 1. oldalról)
a kultúra iránti igényre, pláne,
hogy ez a színvonalas szórakozás – a mûvészeten túl – a közösségrõl, kommunikációról,
rólunk is szól. A színpadon
felvonuló helyi színjátszók
nemcsak ismerõsök, hanem
kiváló tehetségek is, akikre érdemes odafigyelni. A négy
színdarabot három korosztály
keltette életre.
Elsõként a Csúcsfejek Színjátszó Csoport elõadásában
csodálhattuk meg Andersen
Hókirálynõjét, egy mesét a
barátságról. A legfiatalabbak
által elõadott darab nemrég
aranyminõsítést kapott a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón. A
mû hangulata mind színpadilag, mind zeneileg meghozta
a kívánt hatást.
A Portyázók Színjátszó
Csoport szintén egy Andersen
mesét, A kis gyufaárus lányt
adta elõ, hátborzongató játékkal. Az elõadás bravúrosan kihasználta a fénytechnika adta
lehetõségeket, míg a diákok
empatikus szereplése segített
elmélyülni benne. Kiválóan
hozták a színdarab szélsõséges
elõadásmódját, játszva a lágy
és kemény részek dinamikájával. Dicséretüket még inkább
alátámassza, hogy szomorú és
mély mûvet nehezebb elõadni,
de helyt álltak a színpadon.
A meghatást feloldozás követte Nóti Károly: Óvatos tanú
címû bohózatával, mely nagyszerûen tárta elénk a helyzetkomikumot. A tévedésbõl másik tárgyaláson megjelent, félreértésbõl hamisan tanúskodó
kisember figuráján nem fog az
idõ, és a múlt századból is
képes mosolyt csalni az arcok-

ra. Így siker övezte a Hazatérõk produkcióját is.
A Generációk Színjátszó
Csoport igazi kuriózummal
készült az estére, elõadásukban több mesét is továbbgondoltak. Minden darabjuk egyegy klasszikus mesével indult,
mely átváltott mai történetre.
Így lett a halászból tervrajzaival küszködõ építész, akit
nagyravágyó felesége magasabb jutalékért ostromoz. A
róka és a farkas, ha nem is
lakodalomba, de újabb balhéra
készül két bûnözõ alakításában. Zárásként a lakótelepi
élet, szomszédság szépségeibõl, átkaiból kaphattunk ízelítõt, melynek lakásaiba, mint
mesebeli kesztyûbe fészkelték
be magukat a szereplõk. Egy
civakodó pár vacsorájába örömittas focidrukkerek üvöltése
vegyült, s barátnõk beszélték
ki a szomszéd sráccal folytatott
viharos kalandot, aki epekedve
kereste álmai nõjét. De amit
elvesztett, azt már a szomszéd
nyugdíjas néni sem hozhatta
vissza, lakógyûlés ide vagy oda.
Ott leszünk.
Az est végén Matyasovszky
Margit, a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala Megyei Irodájának igazgatója adta át a díjakat, a neki leginkább tetszõ
alakításokat nyújtó színjátszóknak. A Csúcsfejektõl Merth
Babett, a Portyázóktól Magyar
Adél, a Generációktól Kállai
Sándor részesült jutalomban,
míg az Óvatos Tanú szereplõgárdája kollektíve osztozott az
elismerésben. Köszönet illet
minden szervezõt, résztvevõt
és természetesen a közönséget, akik a lelkét adják a
színháznak.
(kes)

A mûvészeti iskolások a majálison.
segítségét – legfõképp az egye- büfé, Horváth László, Pörgösületek aktív tagjainak –, akik lini Pékség, Rózsakert Presszó,
(amelyek) bármilyen formában Szalai Fafeldolgozó és Kereskehozzájárultak a rendezvény si- delmi Kft., Zalalövõ és Körkeréhez. Bízunk benne, hogy a nyéke Közéletéért, Kultúrájelenlévõk jól érezték magu- jáért, Környezetéért Alapítkat, és jövõre még többen fog- vány, Zalalövõ Város Önkornak kilátogatni a civil majálisra. mányzata, Zalalövõ Város ÖnTámogatóink: Bozokamix kormányzata Kulturális és
Kft., COOP Szuper Zalalövõ, Népjóléti Bizottsága.
Cupi Pékség, Cserkuti József,
Németh Csaba
Elanders Hungary Kft., Fezo
Zalalövõ és Csöde Polgárõr
Kft., Forrás COOP ABC, GyöngyEgyesület elnöke
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.: Packard Bell ENTE69KB-23802G32MNSK 15,6"/AMD

Quad-Core E2-3800 1,3GHz/2GB/320GB/fekete notebook 79.999 Ft
ASUS X553MA-XX363D 15,6"/Intel Pentium Quad-Core
N3540/4GB/500GB/DVD író/fekete notebook
94.999 Ft
LENOVO G50-70 59-438717 15,6"/Intel Core i3-4005U/
4GB/500GB/DVD író/piros
114.999 Ft
Tablet: LENOVO A7-10F 7" IPS 8GB Wi-Fi tablet
29.999 Ft
LG 32" HD32LB570B 100Hz SMART LED TV
85.999 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
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Nem csak egyszerû hõszigetelés
Energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal épületeinél
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott május 14-én Rigó
Csaba kormánymegbízott. A
résztvevõ újságírók betekintést kaptak abba a nagyszabású
rekonstrukciós munkákba, amik
a Zala Megyei Kormányhivatal intézményeinek otthont
adó épületeknél zajlanak.
A külsõ szemlélõ számára
talán csak egyszerû külsõ hõszigetelésnek tûnik a projekt,
de a sajtó képviselõi megtudhatták Rigó Csabától, hogy
komplex energiahatékonysági
beruházás zajlik. A több lépcsõben és több épületnél
megvalósuló projektre – a sikeres KEOP pályázatnak köszönhetõen – 1 milliárd 70
millió forint áll rendelkezésre.
A munka hét épületet
érint. Két helyszínen már a
mûszaki átadásra is sor került.
Az egyik épület Zalaegerszegen, a Göcseji út 24 szám alatt
található, itt mûködik a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi hivatal. A másik Nagykanizsán van, ez az Eötvös téren lévõ járási hivatal.

A harmadik helyszínen, a
megyeháza Kosztolányi úti
épületében május vége az átadási határidõ. Nem véletlen,
hogy itt került sor a sajtótájékoztatóra, hiszen az újságírók így munka közben láthatták a Kosztolányi úton lévõ
épületnél zajló rekonstrukciót.
Rigó Csaba arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy
további négy épület esetében
is beadták a pályázatot energiahatékonysági beruházásra.
Ezek a következõk: Zalaegerszegen a Kazinczy téri járási
hivatal, a Mártírok útján lévõ
munkaügyi hivatal, a lenti
Templom téri járási hivatal és a
keszthelyi járási hivatal.
A kormánymegbízott kiemelte, hogy a beruházásnak
köszönhetõen minimum harminc zalai kisvállalkozás jut
munkához. A 47,8 százalékos
energiahatékonysági mutató
évente várhatóan 50 millió forint rezsimegtakarítást jelent,
amit szeretnének az ügyfélszolgálat további fejlesztésére
fordítani.

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Dalmácia városai: nyaralás TROGIRBAN
Júl. 1-5.
59.800,-Ft/fõ
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon (pótcsoport)
Júl. 5-11.
99.900,-Ft/fõ
Ravenna-Assisi-San Marino-Loretó tengerparti nyaralással
Júl. 11-16.
109.900,-Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug. 3.
129.900,-Ft/fõ
Észak-ERDÉLY és a MOLDVAI KOLOSTOROK
Aug. 4-9.
72.900,-Ft/fõ
Genova-Portofino-Rapallo Torinóval fûszerezve
Aug. 19-23.
89.900,-Ft/fõ
Olasz nagykörút: Róma-Pompei-Capri-Firenze (pótcsoport)
Aug. 20-26.
111.900,-Ft/fõ
JESOLÓI nyaralás Velence és Padova kirándulással
Aug. 26-30.
72.500,-Ft/fõ
CSEHORSZÁGI kalandok: Morva-karszt-Prága
Aug. 26-30.
52.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 2-4.
82.900,-Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900,-Ft/fõ
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Keszthely: +36 83/ 511-231
Lenti: +36 92/ 551-061

Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Hévíz: +36 83/ 540-399
Szombathely: +36 94/ 311-134

Napelemek a megyeházán…

Német nyelvbõl jeleskedtek
Nolle Jázmin Naomi a
Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola 8.
osztályos tanulója 2015. márciusában részt vett az országos
német nyelvi tanulmányi verseny megyei fordulóján Zalaegerszegen, ahol 1. helyezést
ért el. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy Jázmin
bejutott az országos döntõbe.
A május 8-án Szolnokon megrendezett országos fordulón 4.
helyezést ért el. Büszkék vagyunk Jázmin eredményére.
Örömünket fokozza, hogy
a Litterátum tesztverseny országos döntõjén Budapesten
Jázmin és unokatestvére, Nolle
Patrik 2. helyezést értek el.
Felkészítõ tanáruk: Lengyel
Mária. Gratulálunk és további
sok sikert kívánunk!
(z)

Nolle Jázmin

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

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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Amikor újra találkoznak az elszármazottak
Mozgalmas falunapot tartottak Csödében

A hõsökre emlékezve Tolvaj Márta és Horváth József is koszorút helyezett el.
Egy hétvége, amikor megsokszorozódik a nyolcvanfõs
település lélekszáma. A csödei
önkormányzat és az Együtt
Csödéért Alapítvány idén
május 23-24-én szervezte meg
a település 16. falunapját. A
szombati programot az esõs
idõjárás átírta, így az arra
meghirdetett kispályás labdarúgó-tornát elhalasztották, késõbbi idõpontban rendezik
meg. Így este Éder Gábor és
Herczeg Zsófia fellépésével,
bállal invitálták a közösségi tér
épületébe a falubelieket és
vendégeiket.
Vasárnap két órakor az emlékezés jegyében koszorúkat

helyeztek el a II. világháborús
emlékmûnél, ahol megemlékezõ beszédet mondott a településrõl elszármazott Tolvaj
Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere. Délután a közösségi
épületben elõbb a Hevesi Sándor Színház mûvészei, Foki
Veronika, Debrei Zsuzsanna
és Hertelendy Attila szórakoztatták a falunap közönségét,
majd Herczeg Zsófia, s a Jó
Laci Betyár lépett színpadra, a
falunapi hétvége András bállal
zárult.
– Az emlékmûnél a falu
második világháborúban elesett 13 áldozatáról emlékeztünk meg, akiknek még van

A közönség végig tapssal jutalmazta a színészek mûsorát.
Képünkön Hertelendy Attila énekel.
hozzátartozójuk a településen
és a környéken. Örömmel tölt
el bennünket, hogy ma a Csödérõl elszármazottak is velünk
együtt ünnepelnek. Ez jó alkalom, hogy a szétszóródott osztálytársak, barátok újra találkozzanak. Ezúton is köszönjük mindenki munkáját, támogatását, amivel segítették a
falunap létrejöttét. Minden
évben pünkösdkor gyûlünk
össze, a vendégeket idén is
egy tál étellel látjuk vendégül
– összegzett Horváth József,
aki négy év kihagyás után irá-

nyítja újra polgármesterként
a falut.
Csödében önerõbõl öt éve
kezdték el építeni az önkormányzati hivatal mögötti közösségi teret, amely akkor befejezetlen maradt. A 245 négyzetméteres épületet idén szociális helyiséggel egészítenék
ki, ablakokkal, fûtéssel szerelnék fel, hogy a téli rendezvényeknek is helyt adhasson.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Köszönet a szeretetért, törõdésért
Szépkorúak ünnepeltek Zalacsében
Idén május 17-én tartották
Zalacsében a település szép
kort megélt lakosainak köszöntését. A szervezõk tartalmas
délután varázsoltak a megjelenteknek, ahol az ovisok mûsorát követõen a Hevesi Sándor Színház színészei, Debrei
Zsuzsanna és Hertelendy Attila szórakoztatták az egybegyûlteket. Az ünnepeltek a finom vacsora alatt a korábbi
nyugdíjas napok képeivel is
nosztalgiázhattak.
– Jelenleg majd' 130 idõs
ember él Zalacsében, akik közül nyolcvanan vannak itt. Egy
részük Vargáné Kuszler Beáta
falugondnok segítségével tudott eljönni, aki a hétköznapokban is sokat segít nekik.
Nyolc fõ igényel alaposabb ellátást, a házi gondozás a Zalamenti és Õrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai által valósul meg. Szerencsére vannak fiatal nyugdíjasaink is, akik segítik az idõsebbeket – foglalta össze Erdei
Csaba polgármester, aki beszédében megköszönte mindazt a szeretetet, törõdést, melyet a mostani szülõk, nagyszülõk adtak és adnak a mai
kor fiataljainak. Kifejtette,
hogy az egyes korosztályokat
még inkább közelebb kellene
vinni egymáshoz, hogy az idõ-

sek birtokában lévõ szellemi
értékek megmaradjanak az
utókor számára is.
Az ünnepség elõtti nap
szûk családi körben külön
köszöntötték az idén 90. születésnapját ünneplõ Farkas
Jánosnét, a rendezvényen pedig ugyanezen apropóból szólt

Jó hangulatú mûsort adtak a Hevesi Sándor Színház színészei.

Az egybegyûlteket Erdei Csaba polgármester köszöntötte.

a taps és a köszöntés Horváth
Gyulánénak, és a 80. életévét
betöltõ Vass Jánosnak.
– Január 24-én töltöttem be
a kilencvenediket, ami jó érzés
lenne, ha nem lennék olykor
beteg. 35 éve vagyok nyugdíjas, velem csak ráfizet az állam.
Mezõgazdaságban dolgoztam,
mikor férjhez mentem, üzletet
nyitottunk, késõbb a Képcsarnoknál, utána több boltban is
dolgoztam. Engem a munka
éltet, kertészkedek, fõzök, takarítok, így talán ennek köszönhetõ, hogy ennyi évet
megéltem. Három gyermekem

közül sajnos 45 évesen az idõsebbik fiam meghalt, van 6
unokám és 6 dédunokám, akik
itt élnek a faluban és Zalaegerszegen – mesélte a felköszöntött Horváth Gyuláné, aki
25 éve már rendszeres résztvevõje a programnak.
A településen idén is három napig tart majd a falunapi
kavalkád, melyet július 31augusztus 1-2. napokon rendeznek.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

„A dolog nem árt az embernek, csak elfárad benne”
– Amennyi mindenen keresztülmentem, meg amire
emlékszem, abból olyan sokat
el tudnék mondani, hogy több
újságot lehetne írni – mondta
elöljáróban Tornyos Sanyi bácsi, amikor újfent meglátogattuk, hogy meséljen Keménfa
és a falu családjainak történetérõl. Ahogy korábban megírtuk, Sanyi bácsi átélte a
háborút és 93. évében járva
ma is tisztán emlékszik a korábban történtekre.
– Az ezernyolcszázas években ebben a faluban két, egy
családból származó uraság élt,
Nagy Józsefnek és Nagy Pálnak egyenként kétszáznegyvenöt hold földje volt. Nekik
négy-négy családnyi cselédjük
volt, a lakosság többi része
magángazdálkodó volt – meséli a falu krónikása, aki annak
idején Keménfára nõsült. Három család 600 méterre lakott
a településtõl, 1945-ben „ért
hozzájuk” a falu. Az egyik csa-

lád tagjai summás munkásként
tengették életüket, hónapokra
elmentek napszámba dolgozni, abból keresték meg betevõjüket. A másik két család
otthoni gazdálkodással próbált
boldogulni.

– Kicsiben gazdálkodtunk,
így amire szükségünk volt, azt
mind megtermeltük. Mi 6-8
marhát tartottunk, de szinte
mindenkinek volt földje, és
legalább egy tehene, amibõl
jutott a családjának tej. Keménfa területe akkor 3000
hold volt, aminek körülbelül
fele erdõbõl állt. Zalalövõtõl
Egerszegig szinte minden falunak volt nálunk erdeje. A
földek olyan gondozottak voltak, hogy üresen álló terület
nem volt. Takaros, tiszta mezõk voltak mindenhol, minden
területet karbantartottak, volt
gazdájuk.
Akkortájt Salomvár számított a központnak, késõbb a
keménfai gyerekek oda jártak
iskolába. Péntekig rendes tanítási idõ volt, a hat osztályból kimaradottak 15 évek korukig szombatonként ismétlõbe jártak. Amíg a fiatalokat katonának nem vitték,
leventének álltak, és készül-

tek a seregben töltött szolgálatra. A faluban szórakozási lehetõség kevés adódott,
Zalalövõre lehetett menni
moziba, de akkortájt mindenhova gyalogosan kellett közlekedni.
– A pengõ nem annyira engedte a szórakozást. Így tizenévesen hétköznap a mezõn
volt a szórakozás, minden gyerek dolgozott. Nyolc éves korom óta mindig dolgoztam,
egészen 85 éves koromig,
amikor elért az infarktus. A
dolog nem árt az embernek,
csak elfárad benne. 4-5 kilométerre gyalog jártunk ki a
rétjeinkre kaszálni is.
Az elsõ biciklit 17 éves
korában kapta az apjától, a
faluban az elsõ autója a Molnár családnak volt. Sanyi bácsiék az elsõk között vettek
1973-ban négykerekût, egy
Volgát…
P.B.
(Folytatjuk)
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Zalaszentgyörgyiek országos sikere
A Gyenesdiáson megtartott
megyei népdaléneklési versenyrõl 2 ifjú zalaszentgyörgyi tehetség jutott tovább az
országos
megmérettetésre.
Csak õk ketten nyertek jogot
arra, hogy Budapesten Zala
megye összes középiskolását
képviseljék a döntõn.
A „Tiszán innen Dunán túl”
országos minõsítõ verseny patináns helyszínen, a Parlament
szomszédságában
található
Néprajzi Múzeumban zajlik.
Rendezõje a Fõvárosi Pedagógiai Intézet. A középiskolás

szóló kategória bemutatkozására a könyvtárhelyiségben
2015. április 25-én délelõtt
került sor. A Magyarország
megyéibõl érkezett kb. 45 fiatal itt énekelte el népdalcsokrait a Bodza Klára népi
énekmûvész vezette szakmai
zsûrinek. A zalaszentgyörgyi
ifjak produkcióját a zsûri igencsak fényes minõsítéssel jutalmazta. A Zrínyi Gimnáziumot
képviselõ Kovács Adél ezüst
(felkészítõi: ifj. Horváth Károly és Gyutainé Kiss Gabriella), a Mindszenty Gimná-

Örömzene húsvéttól pünkösdig
Az Örömzene Kórus számára a húsvéti idõ is sok
nemes egyházi és karitatív
szolgálatot hozott. Virágvasárnap Jézus pálmaágas jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk, a kórustagok a Máté
passiót olvasták a zalaszentgyörgyi templomban. Húsvétvasárnap a középkori misztériumjáték, a Ludus Pascalis
énekei csendültek fel a dalosok tolmácsolásában, s tették még meghittebbé az
ünnepet.
Karácsonykor megígértük
a zalaegerszegi gyermekotthon lakóinak, hogy húsvétkor újra meglátogatjuk õket.
Zenetörténeti
idõutazásra
hívtuk a gyermekeket a gregoriántól, gyönyörû kórus
mûveken át, a taisei gitáros
dalokig. A társalgóban 45
gondozott várta az elõadást!
A mûsort követõen névre
szóló ajándékokat adtunk át a
zalaszentgyörgyi nevelõ, Gazsi Gáborné (Anikó) csoportjának. A karácsonykor gyûjtött cipõs dobozok tartalmát
egészítettük ki úgy, hogy a 12

gyermek számára legfontosabbak kerüljenek a szeretetcsomagba. Anikó kérésére az
Örömzene Alapítvány jóvoltából egy 12 db-os komplett
étkészlettel ajándékoztuk meg
a csoportot, hogy végre közösen ülhessenek le az asztalhoz.
Anikó csoportján kívül
jutott ajándék a csecsemõ és
óvodás korosztálynak, udvari
játék a kisiskolásoknak. Köszönet a gyûjtésben segédkezõ szülõi közösségnek, különösen Horváthné Györe
Anitának és a fuvarozást
lebonyolító Szitáné Tóth Laurának!
A húsvéti idõ azonban
egészen pünkösdig tart. A
kórus meghívást kapott a
pünkösdhétfõre tervezett családi lelki napra, amit a zalaegerszegi Kertvárosi templomtéren tartottak. A húsvéti
idõszak zárásaként erre a
megtisztelõ feladatra készültünk, s tervezgetjük a nyári
erdélyi utazást a marosszentgyörgyi testvérplébániára
Standi Gyuláné

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

zium színeiben induló Standi
Barnabás (felkészítõ: Standi
Gyuláné) arany minõsítést
vehetett át.
A zsûri Gyõrffy István történész szavaival zárta értékelését: „nemzeti hagyományaink
megõrzésével válhatunk igazán európaivá!”
Zala megye kiemelkedõen
teljesít népi szokásaink éltetésében, átörökítésében. A felmenõ rendszerû népdalversenyeken csaknem 1000 diák
énekel! Köszönhetõen a felkészült szakmai mûhelyek, az
elhivatott énektanárok, s az
énekléssel „megfertõzött”, elkötelezett ifjak kitartó munkájának.
S. M.

Standi Barnabás felkészítõjével, Standi Gyulánéval.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

Föld napja a bagodi Napsugár Óvodában

A szelektív hulladékgyûjtéssel is ismerkedtek.
„A természet hatalmas, az
ember parány. Ezért aztán az
ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot tud teremteni a
természettel.” (Szent-Györgyi
Albert)
Környezettudatosságra nevelésünk egy kiemelkedõen
fontos elemét, a környezetvé-

delem Föld napját hoztuk gyermeki közelségbe óvodásaink
számára. Projektszerûen megtervezett hetek alkalmával a
gyermeki érdeklõdés felkeltése és a figyelem fenntartása
interaktív, játékos, élményközpontú, cselekedtetve tanító
formában valósult meg.

Feladatunk a figyelem felhívása a természet értékeire,
szépségeire, a gyermekek érdeklõdésének felkeltése a környezeti problémák iránt.
Célunk a természet világának megismertetése, a növényés állatvilág sokszínûségének,
változatosságának felfedezése,
megszerettetése a gyermekekkel, ezáltal is megerõsítve az
értékek megóvását. Játékos elfoglaltságok alkalmával beszélgettünk a hulladék keletkezésérõl, megelõzésérõl, újrahasznosításról, a szelektív hulladékgyûjtés szabályairól, veszélyes
hulladékokról, a komposztálásról, mindezeket a gyakorlatban
is megtapasztalhatták óvodásaink. A szülõk támogató segítségére folyamatosan számíthattunk. A „Föld napján”, április 22-én a Bagodért Egyesülettel közösen sziklakertet
alakítottunk ki intézményünk
udvarán. Az emberi cselekvés
környezetre való hatásának érzékeltetése, a környezetgondozás fontosságára való nevelés
is valóra vált e nap.
Paksáné Szabó Erzsébet
óvodapedagógus

Hogyha szeretsz - rám figyelsz!
A hagyárosböröndi önkormányzat, valamint Tompa Ágnes és Lõrincz Kálmán szervezésében került sor május 10én, vasárnap délután 4 órakor
az Anyák napi ünnepségre a
kultúrházban, melyre elsõsorban a helyi nagymamák és
édesanyák voltak hivatalosak.
A mûsorban szerepeltek a község óvodás és iskolás gyermekei (Büki Réka, Filinger Domonkos, Horváth Mira, Horváth Péter, Kozák Rajmund,
Pilise Laura, Pilise Patrik, Simon Blanka, Simon Viola,
Zombó Anna, Zombó Márta,
Németh Dorka) és Horváth
Eszter.
Török Zoltán polgármester
üdvözölte a jelenlévõket: köszöntõjében a nagymamáknak
és az édesanyáknak családjuk
iránti önzetlen szeretetérõl beszélt. A mûsor az Örömünnep
ez a nap c. dallal kezdõdött,
majd az alkalomhoz illõ versek
hangzottak el. (Mi van ma, mi
van ma? ,Május elsõ vasárnapján), majd a Beültettem
kiskertemet és a Szállj, kicsi

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Tartalmas mûsorral ünnepeltek.
dallam c. ismert gyermekdalokat adták elõ.
Pilise Patrik, a legfiatalabb
szereplõ a Tavaszodik, kiskertemben kinyílik a tulipán kezdetû verset mondta el, nõvére,
Laura pedig feltette a kérdést:
„Mit jelent az Anyák napja?” A
szereplõk körtáncot adtak elõ,
melyben a hónap ismert szimbóluma, a májusfa is szerepelt.
Horváth Eszter a Mit tehetnék
érted? címû dalt énekelte el. A
végén Aranyosi Ervin: Ölelj,

szeress kortalanul c. verse
hangzott el, melyet Lõrincz
Kálmán zenésített meg.
Zárásként a gyermekek
virágot és kis ajándékot adtak
át a nézõtéren ülõ nagymamáknak és anyukáknak, akik
nagy tapssal honorálták a szép
produkciót. A szervezõk elmondásuk szerint a közelgõ
júliusi falunapon is meglepetéssel szeretnének kedveskedni a község lakóinak.
Ács László

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit kell annyit tervezni?…
Annak idején, amikor elkezdtünk tervezéssel és gyártással foglalkozni, észrevettem, hogy milyen kevesen
foglakoznak konyhabútorral. Az elsõ munka után rájöttem, hogy miért. Ez a legnehezebb. Túl sok dologra
kell figyelni, túl sok szempontot kell számon tartani.
A konyhatervezés olyan,
mint egy nagy keresztezõdés, ahol úgy kell átmenni,
hogy közben kikapcsolták a
közlekedési lámpákat és mindenki megy, mint a világtalan. Ezért a konyhabútort a
bútorok királyának tartom,
ezt a legnehezebb tervezni.
Néha nekem is több napig kell gondolkodnom, mire kitalálom a megoldást,
mert ha nem tenném, engem fognak emlegetni évekig. Ezért tartott tovább Tiborék konyhájának a tervezése. Közben összefutottunk a városban, Tibor türelmetlenül közölte velem,
hogy nem érti, mit kell
annyit tervezni egy konyhán. Ezen a kijelentésen
nem csak én, de a felesége,
Éva is megdöbbent. Nem
volt idõm arra, hogy válaszoljak, mert Éva így fakadt ki:
– Aki egy vajaskenyér elkészítésén túl nem igazán
használja a konyhát, el sem
tudja képzelni, hogy mit kell
küzdeni a vasárnapi ebéd
elkészítése közben, ebéd után
az edények elmosogatásáról
nem is beszélve. Ezért, ha
végre lesz egy jó konyhám,
ahol mindennek lesz helye,
és végre az edényeimet is
normálisan el tudom tárolni. Nekem inkább megéri
még pár napot várni, mint
évekig bosszankodni.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Gyermeknap polgármesterekkel, német cserediákokkal
Gazdag program Bagodban
Mint minden évben, az idei
májusban is sor került a németországi Heilbad-Heiligenstadt város és Bagod testvérkapcsolatának keretében a kétszer egy hetes diákcsere programra. A magyarországi programban többek között termálfürdõzés, kézmûves foglalkozás a hagyárosi tájháznál,
lovaglás a bagodi lovardában,
keszthelyi hajókirándulás szerepelt. Péntekre – hagyományosan – megérkezett Thomas
Spielmann, a Heilbad-Heiligenstadt-i, valamint Sipos Ferenc bagodi polgármester.
Zárásként közös gyermeknapot tartotta a vendégekkel
és a bagodi iskolásokkal.

Forgószínpad-szerûen zajlottak a programok. Tájékozódási futás, fazekas foglalkozás,
palacsintasütés, tûzoltó- és
rendõrautó bemutató, kézmûves foglalkozás, horgászat, sportverseny szerepelt a kínálatban.
A szülõi munkaközösség és a
diákönkormányzat pedig hatalmas ugráló várral lepte meg a
diákokat, mely osztatlan sikert
aratott a gyerekek és felnõttek
körében egyaránt. Együtt játszottak a gyermeknapi programon a bagodi és a HeilbadHeiligenstadt-i iskolások, pedagógusok, polgármesterek, elraktározva a szép emlékeket, megalapozva és vágyva a jövõ májusi
visszatérést az újabb élményekért.

A kézírás dicsõsége Salomváron
Talán azért, mert Finnország túl közel van és ott már
felrémlett a kézírás nélküli iskoláztatás víziója, Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke,
a lakitelki Népfõiskola megálmodója és alapítója Szépíró
pályázatot hirdetett Csoóri
Sándor költõ 85. születésnapja
alkalmából. A salomvári iskolások közül huszonheten adták
be pályázatukat, a korosztály
számára a szervezõk által kiválasztott vers kézírásos másolatát. Kolompár Cintia Barbara (6. osztályos) és Tomor
Vanda (8. osztályos) tanulónk
munkáját a zsûri elismerésre
méltónak találta (a 9350 pályázat közül százhatvan írást választottak ki). A díjazottak Lezsák Sándor elismerõ levelét és
értékes ajándékcsomagot kaptak.
Díjazott tanítványaink indultak a sajátos nevelési igé-

nyû tanulók szépíró versenyén
is. A megyei döntõben Cintia
második, Vanda elsõ helyezést
ért el, így részt vehettek az
országos döntõben. Cintia remekelt, írásával a második helyet érte el.
Mindkét tanítványunkról
elmondhatjuk, mindennapjaikban is igényes, szépen megalkotott írásbeli munkát adnak
ki kezük közül, igényesek
füzetvezetésükre, dolgozataik
esztétikusak. Azt már tudjuk,
Vanda olyan pályát választott, ahol ez az igényesség
mindenképpen elõnyére válik
egy esetleges versenyhelyzetben.
Gratulálunk nekik, egyben
megköszönjük tanítóiknak azt
a munkát, mellyel e készségük
kialakulásához hozzásegítették
õket.
G.A.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

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

Tomor Vanda

2015. május
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VIII. Zalalövõi Magyar Pünkösd Mozgalmas május
Hagyároson

2015. május 22-én pénteken kezdõdött a Kerecsen
Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület jóvoltából a pünkösdi hétvége a Zalalövõi Általános Iskola és AMI aulájában.
Horváth Jenõ, az Õrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese
nyitotta meg Simon Attila fotográfus képeibõl készült kiállítást, továbbá az egyesület ha-

gyományõrzõ szakköre diákjainak kerámia alkotásait tekinthették meg az érdeklõdõk
(képünkön).
Szombaton a program az
Íjászparkban folytatódott vásárral és kulturális bemutatóval. A rossz idõ ellenére sokan
látogattak ki az eseményre. A
vásárban bio és házias jellegû
ínyencségekkel és kerámia ter-

mékekkel is találkozhattak.
„Gasztronómiai Kavalkád” keretében 11 csapat fõzött finomabbnál-finomabb ételeket,
amelybõl mindenki megtalálhatta a saját ízlésének megfelelõt. A rajzpályázatra a megye több iskolájából is érkeztek alkotások. A zsûri sok szép
pályamûbõl választotta ki a
nyerteseket, akik a helyszínen
vehették át díjaikat. Utána
színes mûsorral kedveskedtek
a fellépõk az odalátogatóknak,
és remek hangulatban telt az
este.
„Tavaszi zsongás” rajzpályázat díjazottjai: 1. Egyed Veronika (Németfalu), 2. Nérel Hédi (Becsvölgye), 3. Honfi Boglárka (Kávás). Különdíjasok:
Molnár Amina (Zalalövõ), Tóth
Emese (Salomvár), Tuboly Tímea (Csonkahegyhát).
Pünkösdi
királyválasztás”
rajzpályázat díjazottjai: 1. Pais
Fanni (Becsvölgye), 2. Berki
Aliz (Zalalövõ), 3. Molnár József (Zalalövõ). Különdíjasok:
Gombás Áron (Zalalövõ), Horváth Laura (Bagod), Dobos
Alexandra (Zalalövõ).

„Tenni a jót, amelyre hivatott!”
A Bagodon élõ festõnõt,
Csányiné Darnai Piroskát
(képünkön) már kis gyerekkora óta rabul ejti a természet
szépsége, az állatok szeretete,
és a fák látványa, melyek az
erõt testesítik meg a képein.
Csak meg kell nézni a vágtázó
lovait ábrázoló festményeket,
ahol a szabadságot az állatok
megfeszülõ izmain, a vágtázásra emelt patájukon, és lobogó
sörényükön keresztül érzékelhetjük.
Várpalotán született, a festészetet a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Intézményben, Újhelyi
Gábor festõmûvésztõl tanulta.
Már 12 éve Bagon él, ahol
hatott rá a templom közelségébõl áradó meghittség és
szeretet. Hitvallása is ebbõl
fakad. „Tenni a jót, amelyre
hivatott, tovább adni mit Isten
alkotott!”
Két éve kezdett festeni,
már 32 kép dicséri keze munkáját. Elõször Bagodon, a faluházban állította ki képeit, a
településen megrendezett húsvéti kiállításon, ahol sokak
tetszését elnyerték alkotásai.
Hobbija a festészeten kívül az
éneklés, a versek szeretete, sõt
versírással is megpróbálkozott.
A fényképezés is fontos az

Csányiné Darnai Piroska
életében, ha egy benyomás éri,
kezd érni egy ötlet, melyet az
elõrajzolás, majd az alapozás
után a festészet szabadsága
kelti életre, és elkészül a festmény. Egy alkotás – mint mondja – általában egy hetet vesz
igénybe, ha kicsi a kép, a részletek finomsága miatt, ha nagyobb méretû, akkor pedig az
alkotói szabadság kiélése miatt.

Csányiné Darnai Piroska
nem tartja magát festõmûvésznek, úgy érzi, sokat kell még
tanulnia, tapasztalnia. Mûvei
azonban ön magukért beszélnek. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy már
második kiállítása látható Zalalövõn, a Salla Mûvelõdési
Központban.
Havas Tiborné

Májusban megpezsdült az
élet a hagyárosi tájháznál: május 7-én óvodai kirándulás célpontja volt, míg május 13-án
cserediákhét egyik napjának
helyszínéül szolgált.
A picik Zalaegerszegrõl, a
Kosztolányi téri tagóvodából
érkeztek az óvónõkkel és a kísérõ szülõkkel. A gyerekek
kedvencei az állatok voltak.
Örömmel simogatták Paulát a
bocit, kicsit félve a hatalmasnak tûnõ lovakat. Megfigyelték
a kecskéket, a kecskegidákat
szoptató anyákat. Míg a csoport egy része az állatokkal ismerkedett, mások a szoknyás
fa harangláb kilátóját rohamozták meg, míg a csoport
harmadik része a tájház udvaron fára mászott, falovat lovagolt, kukoricát zúzott, tusával célba dobott.
A 19 diák és kísérõik a
bagodi Fekete István Általános Iskolából és a németországi Heilbad-Heiligenstadt város
Tilman Rimensneider partner
iskolájukból érkeztek. A programban szerepelt kis csoportos, közös alkotó munka, melynek során a tanulók egy-egy
falusi portát maketteztek le
kizárólag az általuk – a környéken tett kis séta során –
gyûjtött természetes alapanyagokból. Készültek bõrkarkötõk, faragott medálok, fakések,
csuhé virágok. A fiatalok maguk gondoskodtak az ebéd
elkészítésérõl. Közel 30 fõ részére rotyogott a gulyás, a
kemencében izzott a parázs. A
szorgalmas kezek gyúrta tésztából langali és perec sült. A
bátrabbak Imre Vanda segítségével ügyesen megszólaltatták
a karikás ostorokat is. Délután
– mikor kicsit csillapodott a
szél – elõkerült az íj, mellyel
szívesen lõttek az íjászok a
képzeletbeli vadat jelképezõ
táblára. A kíváncsiak körbe
néztek a tájházban, a pihenni
vágyók hûsöltek kicsit a harangláb alatt. Az egész nap jó
hangulatban,
többször
az
egyik német diáklány gitárral
kísért énekével színesítve telt.
Varga Katalin
házigazda
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Zalalövõi iskolások muravidéki kalandozásai

A Zalalövõi Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola 7. évfolyamos diákjai a
Határtalanul! program keretében 2015. májusában háromnapos tanulmányi kiránduláson vettek részt Szlovénia és
Horvátország magyarlakta területén. A résztvevõk egy igazán tartalmas és mozgalmas
utat tudhatnak maguk mögött,
melynek során felfedezhették

a Muravidék és a Muraköz
kulturális és történelmi emlékeit, nevezetességeit.
Május 21-én indult a csapat
Zalalövõrõl. Alsólendvára érkezve ellátogattunk a Bánffy
Központba, a muravidéki magyarság jelentõs kulturális intézményébe. A kávéház vendégeinek egy szép zalai népdalcsokorral kedveskedtünk.
Ezután Dobronakon a Két-

nyelvû Általános Iskola diákjainak mindennapjaiba nyertünk betekintést. Az igazgatónõ rövid tájékoztatást nyújtott
az iskola életérõl, majd körbevezetett bennünket az épületben. Mi képek segítségével
ismertettük iskolánk életét,
majd népdalokkal, néptánccal
mutatkoztunk be a diákoknak.
Ajándékba könyveket vittünk,
bõvítve az iskola magyar nyelvû könyvállományát. Átlépve a
határt a varasdi majd a csáktornyai várat tekintettük meg.
Koszorút helyeztünk el Zrínyi
Miklós emlékoszlopánál.
Az alsólendvai várat, majd
a Makovecz Imre által tervezett különleges szépségû kultúrházat is megtekintettük.
Ezután a Szent Katalin római
katolikus templomba látogattunk. A himnuszt énekelve
tisztelegtünk és koszorút helyeztünk el Szent István szobránál, valamint Széchenyi István és Kossuth Lajos emléktáblájánál. A késõ délutáni
órákban indultunk kirándulni
Lendva és környékére, a szép

kilátást nyújtó dombon lévõ
kápolnába,
Szentháromság
ahol megtekintettük Hadik
Miklós múmiáját.
Muraszombaton a Szapáryak várkastélyában lévõ múzeumot néztük meg, majd a
várpark egzotikus fái között
rövid sétát tettünk. Következõ
megállónk a Bakonaki-tó volt,
ahol gyönyörködhettünk a
szép, érintetlen környezetben.
Felkerestük a tiszta vizû forrást
és a Szent Vid kápolnát. Hazafelé indulva Bántornyán a
templomot és a Szent László
legendát bemutató freskókat
tekintettük meg, majd Radamosra látogattunk az erdõben
álló Mária-fa búcsújáró kegyhelyre. Zsitkócon Deák Ferenc
emléktáblájánál kiselõadással
tisztelegtünk.
Az esõs idõjárás ellenére
minden tervezett programot
sikerült
megvalósítanunk.
Nagyon jól éreztük magunkat,
örülünk a lehetõségnek.
a Zalalövõi Általános
Iskola hetedik évfolyamos
diákjai

Látogatóban a kávási nyugdíjas klubban
2010. december 28-án 14
taggal alakult meg Káváson a
nyugdíjas klub. Egy esõs kedd
délutánt kihasználva kerestük
fel õket, hogy az eltelt idõszakról és a tervekrõl beszélgessünk.
– Mit csinálnának most,
ha nem esne az esõ? – tettük
fel a kérdést a klub vezetõjének, Laposa Istvánnénak.
– Az árvácskák helyett egynyári virágokat ültetnénk ki a
sportpálya környékén.
– Milyen változások történtek az alakulástól eltelt
idõszakban?
– Sajnos csökkent a létszám
különbözõ okok miatt, de ez
nem akadályozta a munkánkat.
– Mivel foglalkoztak eddig
ebben az évben?
– Elsõsorban parkosítással, virágosítással, de közremûködtünk a különbözõ rendezvényeken is. Az éjszakai
túráról beérkezõ fáradt résztvevõket például zsíros kenyérrel, üdítõkkel vártuk, illetve vittünk ki az egyes állomásokra.
– Könnyen lehet mozgósítani a nyugdíjasokat egy-egy
rendezvényre, feladatra?
– 14 taggal indultunk, azóta gyakorlatilag megfelezõdött a létszám, akik most itt

Balról: Karakai Dezsõné, Vaski Béláné, Miszori Tiborné, Molnár Józsefné, Horváthné Molnár
Éva, Pék Józsefné és Laposa Istvánné.
vannak, azok alkotják a magot – fûzi hozzá Karakai
Dezsõné és Molnár Józsefné. – A többiek lemorzsolódtak.
– Mi az oka ennek?
– Nem tudjuk. Tény, hogy
sokukat a betegség is visszatartja attól, hogy aktívan részt
vegyenek a munkában.
– Milyen a kapcsolat az
önkormányzattal?
– Számíthatunk az önkormányzatra, s a falu vezetése is
ránk – veszi vissza a szót klub
vezetõje.

– Milyen programok lesznek a következõ hónapokban?
– Hagyomány nálunk, hogy
szerény körülmények között
megünnepeljük minden klubtag névnapját. Egy közös kirándulást is tervezünk, reméljük,
hogy megvalósul.
– Milyen az együttmûködés Kávás többi civil szervezetével?
– Jó a kapcsolatunk a polgárõr szervezettel és az énekkarral is. Szeretnénk kiemelni
az önkormányzat támogatását,
de ez a kapcsolat kölcsönös,

hiszen bármilyen rendezvény
van, mi megyünk segíteni.
– Egyetlen férfit nem látni
önök között...
– Néha egyikük be-bekukkant... Nehezen mozdulnak,
azt mondják, hogy nem érnek
rá. Talán meg azt is hiszik,
hogy pletykálni jövünk össze,
de nem errõl van. Nagyon sok
hasznos információt osztunk
meg egymással a háztartás
vezetésével kapcsolatban. Az
étel- és süteményreceptek cseréje különösen népszerû.
(e)
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Újjáéled a foci Zalaboldogfán

A szüneteltetés elõtti csapat 2013-ban.
Sérülések, iskolai és munkahelyi elfoglaltságok miatt
jelentõsen megfogyatkozott a
játékoskeret, így 2014 nyarán
már nem nevezett csapatot a
megyei labdarúgó bajnokságba a Zalaboldogfai Sport
Egyesület. A 2003-ban alakult
csapat korábban kilenc idényen keresztül (olykor tartalékcsapatot is szerepeltetve)

vitézkedett a megyei labdarúgás harmad- illetve negyedosztályában, 2010-ben a
megyei III. osztály Nyugaticsoportját
ezüstérmesként
zárta.
– Nem akartuk kevés játékossal elvállalni az indulást,
nem szerettünk volna olyan
helyzetbe kerülni, hogy ne
tudjunk kiállni. Ugyanakkor

már elvárás, hogy a játékosok a
mérkõzések elõtt és után tudjanak hol öltözni, tisztálkodni.
Ezeket összegezve úgy gondoltuk, hogy inkább kihagyunk
egy évet. Most már az öltözõnk
is teljesen készen van, multifunkcionális közösségi épületként adtuk át, minden igénynek megfelel. Zalaboldogfán
mindig többségében helyi játékosok alkották a csapatot, aztán a sikerek hatására a környékbeli barátok közül többen
igazoltak ide – számolt be
Luter Péter polgármester az
elõzményekrõl.
Az egyesület elnöke sokáig
Tóth Károly volt, akinek a
munkáját segítõk közül már
többen nincsenek a településen. A május 22-én tartott tisztújító sportgyûlésen újjáalakult
a vezetõség, a jelenlévõk meghallgatták a 2014-es költségvetésrõl szóló beszámolót. Tóth
Károly munkahelyi elfoglaltság miatt nem vállalta az elnöki megbízatást, akinek helyére az egykori játékos, Tóth

Péter lépett. Az elnökségben
még Szabó Zoltán, Laki Gyula
és Domján László kapott helyet és szakosztályvezetõként
Luter Péter segíti a munkát.
Mint ismert, az önkormányzat
kezdeményezte a sportöltözõ
építését, most új szerelést
vásárol a csapatnak.
– A korábbi generáció kicsit kikopott, de mostanára
felnõtt egy új, fiatal generáció,
tagjai ugyanolyan sikeresek
lehetnek. Ennyi futballszeretõ
fiatal mellett luxus lenne, ha
nem indítanánk újra csapatot,
mert elmennének máshova, és
egy más közösségbe illeszkednének be... A fiatalok és a rutinos helyiek mellé visszaigazolnak a máshol futballozók,
akikkel ütõképes együttesünk
lehet. A következõ hetekben
szeretnénk, ha összeállna a bõ
játékoskeret, megtaláljuk az
edzõt és a június 27-iki falunapra már mérkõzést szervezünk a csapatnak – vázolta fel
Luter Péter.
Pataki Balázs

A függetlenség nem kilométerekben, hanem felelõsségben mérhetõ
Elõadás a család lelki egészségérõl Salomváron
Május 23-án folytatódott az
önkormányzat által szervezett
tavaszi salomvári elõadássorozat, ahol ezúttal a család lelki
egészségérõl hallgattak útmutatást az egybegyûltek. Ezen a
szombat estén a falu szülötte, a
Szombathelyi Pedagógiai Szolgálat sárvári tagintézményében pszichológusként dolgozó
Csáki Helga Katalin osztotta
meg a hallgatósággal tapasztalatait.
– Arról fogok beszélni,
hogy milyen tényezõk tesznek
egy családot egészségessé, és
az egyes szakaszokban milyen
nehézségekkel kell szembenézni a családi fejlõdés során.
Bemutatom,
hogy
milyen

egyéni ciklusok, életszakaszok
vannak, amiken minden ember átmegy, és ez hogy mûködik a családnál – vázolta fel
az elõadó.
Az elõadás számos érdekes
felvetéssel, tanulsággal tette
gazdagabbá hallgatóit. A lelki
egészséggel kapcsolatban elhangzott, hogy például a magas vérnyomás hátterében is
konfliktuskezelés áll. A stressz
már a test válasza a fizikai, lelki
igénybevételre. A szorongás
alapja örökletes is lehet, a lelki
egészséghez megfelelõ egészség, énkép szükséges. Fontosak a megfelelõ kontrollfunkciók, amiket a gyerek elsõként
a szüleitõl tanul meg.

Ha elolvasta, adja tovább!

Csáki Helga: – Fontos, hogy a fiatalok le tudjanak válni a
szülõkrõl.
A család stabilitásához,
egészségéhez szükségeltetik,
hogy a fiatalok le tudjanak
válni a szülõktõl. Viszont a függetlenség nem kilométerekben, hanem felelõsségben
mérhetõ. A csecsemõ ahogy
nõ leválik az anyukáról, késõbb felmerül a kérdés, hogy
szülõ engedi-e, hogy a gyereknek legyenek határai? A család

ingatagságához vezethet, ha az
egyik szülõ túlságosan uralkodó. Elõfordul, hogy a veszekedéseknél a gyermeket „futárnak” használják: „mondd meg
anyádnak…” Családonként más
a határ, de hagyni kell a gyereknek, hogy megélje azokat
az élményeket, amiken egy
gyereknek át kell esnie.
P.B.
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Az égi pályákra szólította a sors
In memoriam Farkas János

Farkas János

Pungor Gábor

Sok mérkõzést élt meg
gyõztesen, de sajnos legutóbbi
ellenfele legyõzte. Súlyos betegséget követõen távozott a
földi pályák mellõl Farkas János, a Zalaháshágyi Sport
Egyesület elnöke. Gyermekkorától fogva a sport töltötte ki
mindennapjait, több évtizeden
át vezette a sportegyesületet,
egyik motorja volt a falu közéletének. Nem lehetett tõle
olyant kérni, amit szinte azonnal ne tudott volna teljesíteni.

Számára az adott szó szentnek
számított. Nem tudott vele
senki se rosszban lenni, pillanatok alatt mindenkivel megtalálta a közös hangot. A futballisták egytõl-egyig tisztelték
és szerették.
Zalaháshágy programjai elképzelhetetlenek voltak nélküle, kivette a részét többek között a disznóvágás, rönkhúzás
és a falunap szervezésébõl is.
Munkahelyén vezetõ beosztásban tevékenykedett, de ezt so-

sem éreztette dolgozóival, jómaga is bármikor rendelkezésre állt.
Utolsó közösségi tevékenységét is siker koronázta: már a
betegséggel folytatott küzdelem közepette még sikeresen
pályázott a parlagfû-mentesítési programban. Amikor hiányos volt a létszám, nemrégiben még szívesen beállt játszani is, ma már az égi pályákon követi szemével a labdát,
ott örül új csapata góljainak.
Hiányzik. Nem csak a focistáknak, hanem az egész falunak.
***
Az égi sportegyesületbe
való távozásával nagy ûrt hagyott maga mögött Farkas János. A tagság új elnököt választott. A bizalmat a Zalaegerszegen dolgozó Pungor Gábor kapta, aki az egyesület

adminisztratív, jogi dolgait így
gyorsan, „helyben” tudja intézni, a szakmai munkát Kalamár
Krisztián irányítja majd:
– Annak idején 1992-ben
Farkas Jánossal, Jóna Lászlóval,
Sipos Csabával és Bõsze Attilával együtt öten szerveztük
meg az elsõ csapatot, aztán
bíztuk meg a sportkör irányításával Farkas Jánost. Egy nagyszerû embert veszítettünk el,
akirõl csak jókat lehet mondani. Megtisztelõnek tartom,
hogy engem választottak utódjának, nehéz feladat lesz, de
megpróbálom legjobb tudásom szerint ellátni. Nem születik senki sem elnöknek, így
idõ kell nekem is, hogy beletanuljak – összegzett az újdonsült elnök, aki pályára lép az
egyesület csapatában is.
P. B.

Színes gyermeknap Zalaháshágyon

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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

Népszerû volt a kézmûves foglalkozás is.
Május utolsó szombatján
tartották Zalaháshágyon a
már hagyományos gyermeknapot, melyen minden programot az ifjúság igényei szerint
alakítottak ki. A gyerekek az
önkormányzat támogatásának
köszönhetõen ingyenesesen
ugráltak a trambulinon, csúsztak le a légvár lejtõjén, készíttettek csillámtetoválást Pásztorné Ádám Edittel vagy próbálták ki utasként a quadozást.
Az éhséget palacsintával, gofrival és fánkkal csillapították.
– Hagyománya van már a
gyermeknapnak a településen,

aminek mindig nagy sikere
van. A megyei könyvtár rendszeresen támogatja a rendezvényeinket, ott dolgozó könyvtárosunk, Horváth Györgyné
vezetésével különbözõ kézmûves tárgyakat készítenek a fiatalok. 18 éves korig bezárólag
62 gyermek van a faluban,
akiknek remélhetõleg mindegyike talál magának programot – árulta el Büki József polgármester, aki ismertette az idei falunap idõpontját, amit ezúttal július 11-én
tartanak.
- pb -
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Beérik a sok gyakorlás gyümölcse
Eredményes a zalaszentgyörgyi Tornyos TánClub
Lassan öt éve már, hogy
húsz fõvel elindult Zalaszentgyörgyön a Tornyos Ervin és
Zsirka Erika alakította Tornyos TánClub. A gyerekek két
csoportban, kisiskolás és ifjúsági korosztályban kezdték el a
modern táncot annak alapjaitól tanulni.
– Tavaly nyár elején a Sümegen megrendezett VI. Dunántúli Táncversenyen csoportunk egyik tehetséges tagja,
Tuboly Andrea „Versenyláz”
címû koreográfiáért ezüst minõsítést kapott. A sok munka
után ez volt az elsõ megmérettetésünk, igaz, hogy a
felkészülésre egy hét állt a rendelkezésünkre, de hittel vágtunk bele. Az elõzõ 3 év alapozása és a 7 nap intenzív
gyakorlás meghozta az eredményt. Nem is gondoltuk,
hogy ilyen kis településen érdemes nekünk ezt ennyire
komolyan csinálni, de az õ lendülete minket is elõbbre vitt:

érdemes elkötelezetten csinálni és hinni abban, amit szeretünk. Ennek köszönhetõen a
lányok még nagyobb intenzitással vettek részt az órákon és
csatlakoztak hozzájuk új tagok
is. Idén március 14-én a Zalaegerszegen megrendezett III.
Press Dance Táncversenyen
Szita Dorina és Tuboly Andrea
„Bárhol - Bármikor” címû koreográfiával második helyezést
értek el. A sikeren felbuzdulva
vettünk részt április 3-án a III.
Lenti Táncversenyen, ahol a
táncklub Farkas Vivien, Gyulai
Nóra, Horváth Abigél, Horváth
Zsófia, Szita Dorina, Takács
Debóra, Takács Evelin, Tuboly
Andrea, Tuboly Anita, Vaski
Panna alkotta csapata a „Nyáreleji forgatag” címû koreográfiával harmadik helyezést ért
el – számolt be a sikerekrõl
Zsirka Erika.
A pénteki foglalkozásokon
sok gyereket megfertõzött a
tánc, ami által fegyelmet, ki-

Április 3-án a III. Lenti Táncversenyen a Tornyos TánClub
növendékei a „Nyáreleji forgatag” címû koreográfiával harmadik helyezést értek el.

tartást, akaraterõt tanultak és önbizalmat
nyertek. Az ifjúsági
csoport helyére lassacskán belépnek kisebbek, így õsztõl szeretnének a legkisebbekkel új utánpótlás
csoportot indítani. Az
elért eredmények egyre több fiatalt csábítanak a tánc felé
Dr. Vándor Lászés a lányok már várják
ló régész, kutató, a
a júliusi tánctábort,
Zala Megyei Múahol az egész napos Az elsõ megmérettetés sikere után
zeumok Igazgatófoglalkozásokon idén Zsirka Erika, Tuboly Andrea és Tornyos
ságának nyugalmamár kizárólag a táncé Ervin.
zott vezetõje írásálesz a fõszerep.
ban jelent meg a
táncoktatással,
– Zalaszentgyörgy a szülõ- foglalkozom
napokban a zalafalum, ahova a csoport alaku- idén egykori jeles tanítvászentgyörgyi római
lásával egy idõben költöztem nyom, Balla Eszter is eljön a tákatolikus templovissza. Van egy szint, amirõl borba, de már oktató szerepmot bemutató kisazt gondoljuk, hogy már szín- ben – mondta Tornyos Ervin.
füzet, monográfia.
A csoportot a szülõk melpadképes. Amíg azt nem értük
A kiadványban heel, addig (három évig) csak a lett – lehetõségeihez mérten –
lyet kapott az Ady
szülõk elõtt és a helyi faluna- az önkormányzat is támogatja,
utcában álló hapon szerepeltek a gyerekek. így rendelkezésükre bocsátják
rangláb és a külteAmióta elkezdtünk versenyek- a faluház termét, a versenyekrületen, Zélpusztán
re, fellépésekre járni, azóta ter- hez megkapják a falubuszt és
fekvõ kápolna is.
jed a hírünk és jobban érdek- segítik õket a fellépõ ruhák
– A Zala völgyélõdnek irántunk. A gyerekek az anyagbeszerzésénél is.
ben ez a legszebb
– Ezúton szeretnénk megévek során sokat fejlõdtek,
állapotban lévõ Árnövendékeinknek
már önállóan készítik a frizu- köszönni
pád-kori templom,
rájukat és állnak be a színpad- és szüleiknek a megértést,
amelynek padlózata
képhez. A tavalyi táborban a türelmet, a szorgalmat és kiegykoron római kotánc mellett elõadásmódot ta- tartást, amit e tanév során tari sírkövet is rejtett,
nultak és az egészséges táplál- núsítottak – fûzte hozzá Tormelyet most a zalalövõi Salla kiállí- A turisztikai kiadvány címlapja a templom- kozás jegyében közösen fõz- nyos Ervin.
tünk is. Közel huszonöt éve
Pataki Balázs
tó teremben lehet
megtekinteni. A ki- mal.
advánnyal emléket szeret- árulta el Kovács Dezsõ polnénk állítani Hencz Ernõ plé- gármester.
A településhez kapcsolódó
bános úrnak. Eddig nem volt
Közéleti havilap
a településre látogató turis- információ, hogy a kedvezõtKiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
ták számára a templomról len idõjárás miatt elmaradt
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
részletesebb leírás, a kápolna TeSzedd akciót egy másik idõ8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
megemlítésével szerettük vol- pontban szervezik meg. A
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
na felhívni a figyelmet, hogy Kertbarát Kör május 30-án tarE-mail: zalataj@zelkanet.hu
milyen méltatlan állapot- tott akciójában az orvosi renban van a jelenleg magán- delõ elõkertjét rendezte át: a
Kiadja: Zalatáj Kiadó
tulajdonon lévõ mûemlék. A hagymás virágokat kiszedték,
ISSN 2061-3601
kiadvány a Kovács László hogy azokat õsszel közterüKészült: Göcsej Nyomda Kft.,
asztalos által készített táro- leten tudják elültetni.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
lóból lesz hozzáférhetõ –
-pb-
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A csúszdás élménymedence május 30-tól
újra várja a vendégeket!

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

CASHBANK.HU

G FB

• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek 65 000 Ft/hó jövedelemtõl 75 éves életkorig.
Készpénzben kapott fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
• Csökkentse akár 30%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét kiváltó hitelünkkel.
• Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
ÁRGARANCIA!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
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

Az akció a megjelenéstõl 2015. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 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.

