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Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

Kedvezõ árfekvésû
német „MANNOL”

kenõanyagok
forgalmazása.

Jubileumához érkezett
az utóbbi években

már három naposra duzzadó
falunapi program, idén hu-
szadszor rendezték meg. Tö-
retlen népszerûséggel, több
száz résztvevõvel rajtolt el
július utolsó napján, pénteken
a gyerekek délutáni és fel-
nõttek éjszakai túrája.

Za-
lacsében

Összeállt az aratóbanda, dagadtak az izmok
Huszadik falunapi hétvége Zalacsében

Szombaton a
csalo-

gatták ki a programokra a la-
kosságot, melyet követõen a
sportpályánál már a régi idõk
ízei illatoztak a levegõben. A
programon, ahogy minden
évben, úgy idén is adóztak a
múltnak: ez alkalommal a

Zalaegerszegi
Városi Fúvószenekarral

Sokakat érdekelt a régen látott aratási bemutató.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Július 25-én családi- és
sportnapot, elszármazottak ta-
lálkozóját rendeztek
a sportpályán és környékén.
Az eseményre többen is haza-
zarándokoltak és jókedvûen
beszélgetve töltötték az idõt:

– 1965-ben mentem el Bu-
dapestre a villamosipari techni-
kumba tanulni, aztán ott ala-
pítottam családot. Két gyerme-
kem és hat unokám van. Né-
gyen vagyunk testvérek, közü-
lük egy ma is Káváson él. Év-
közben is meglátogatjuk egy-
mást, nagyon szeretek a ká-

Káváson

Családi nap elszármazottakkal Káváson

vásiakkal beszélgetni. Nagyon
szépen fejlõdik a falu, és van-
nak új lakosok is, akiket már
nem ismerek – taglalta

, aki diszpécser-
ként ment nyugdíjba.

Délután sportversenyeket
rendeztek, ahol röplabdában,
tollaslabdában, pingpongban,
sorjátékokban, lengõtekében,
és természetesen fociban mér-
kõztek meg egymással a részt-
vevõk. A zalaszentgróti

vezetésével a
szalmafonás rejtelmeivel is-
merkedtek az érdeklõdõk, így

Molnár
Ferenc „Öcsi”

Már-
marosi Mária

számos tárgyat készítettek ga-
bonaszálból:

– Ma olyan figurákat, dísze-
ket fogunk készíteni, amik a
gyerekeknek sem okoz nehéz-
séget. Elõször aratójelvényt,
lovacskát és késõbb arató- vagy
esõcsigát csinálunk. Az alapo-
kat az édesanyámtól tanultam,
amit továbbfejlesztettem. A
bánkúti búzát szeretem hasz-
nálni, mert szép hosszú szára
van. Szoktam bemutatót tar-
tani a hévízi termelõi piacon is
és húsvét után, karácsony elõtt
is jövök Kávásra – magyarázta
a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület tagja, aki tojásfestés-
sel, csipkevarrással is foglal-
kozik.

Napközben fõzõversenyt
rendeztek, valamint a látoga-
tók betekintést nyertek a bio-
termelés rejtelmeibe. A sport-
pályán amerikai foci, illetve
karate bemutatót tartottak, és
a nagyteremben a kávási hím-
zõ szakkör kiállítása is számos
értékes munkát mutatott be:

– Az Újra öltünk, örökítünk
mozgalom jegyében novem-
bertõl hatvan órán keresztül
tizenketten jártunk a foglako-
zásokra. Háromféle öltést ta-
nultunk, a mezõségi, komádi
és zalai formákat. Asztalterítõt,

kötényt, táskát, futót készítet-
tem, amibõl a családnak is
ajándékoztam. A lányaim is
szeretnek varrni, kettõ közü-
lük varrónõnek is tanult. A
programokra mindig kijövünk
és valamit segítünk – mesélte

a népi
játékok, néptánc világába ka-
lauzolta el az érdeklõdõket,
majd koraeste kulturális mûso-
rok kezdõdtek a színpadon.
Fellépett az , a

és a
.

és
modern tánc-

cal, a zenével,
prózával, a
modern tánccal, a

zalai népdalokkal szó-
rakoztatta a közönséget. A va-
csora elfogyasztása után nép-
dalház nyílt

, majd hajnalig tartó
táncos mulatsággal zárult a
program.

– A falunapoktól eltérõ
programot állítottunk össze,
ami a helybélieknek és a falu-
ból elszármazottaknak szól.
Hagyományteremtõ szándék-
kal hívtunk meg hetven egy-
kori kávásit és a családjaikat.
Ez az elsõ ilyen rendezvény,
amit szeretnénk késõbb bõ-
víteni – összegzett
polgármester.

Takács Lászlóné.
Kis-Molnár István

Exit zenekar
Bagodi Énekkar Zala-
szentgyörgyi Néptánccsoport
Bicsák Flóra Csillag Nap-
sugár Boglárka

Horváth-család
Tornyos tánc klub

kávási nép-
dalház

ifj. Horváth Ká-
rollyal

Eke László

-pb-

Sokakat érdekelt a szalmafonás.

Kámán Tamás lendületes
versenyzéssel nyerte az erõ-
próbát.

falunapi képek között lehetett
idõutazást tenni. Átadták az
idei „Tiszta udvar, rendes ház”
díjakat, melyet ezúttal

és portája
érdemelt ki. Nagy sikere volt
az együttes
szereplésének. Ezt követõen a
helyi és környékbeli fellépõk
már közel ötszáz érdeklõdõ
elõtt adták elõ produkcióikat.

– Nagyon jól sikerült a
huszadik falunapunk, melyet
ma katonai és tûzoltó bemu-
tatóval kezdtünk és fûnyíró-
traktoros versennyel folytat-
tunk, ahol egy kijelölt pályát
kellett teljesíteni a versenyzõk-
nek. A már nálam idõsebb kor-
osztály sem látott kézi aratást,
melynek ötletét két hete ta-
láltuk ki. Farkas József és Gál
László hajdanán sok aratáson
részt vett, hozzájuk kapcsolód-
tak azok, akik ezt látták, vagy
gyerekként segédkeztek. Látvá-
nyos bemutatót tartottak, na-
gyon lelkesen végezték a mun-
kát – foglalta össze a záróna-
pon polgármester.

Tóth
Tamás Pál Istvánné

Irigy Hónaljmirigy

Erdei Csaba

Összeállt az aratóbanda, dagadtak az izmok
Huszadik falunapi hétvége Zalacsében

A vasárnapi aratási, csép-
lési bemutató tömegeket von-
zott, ahol a lelkes közönség fo-
lyamatosan buzdította a zala-
csébi aratóbandát, az összefo-
gásra igazi helyi értékként fog-
nak emlékezni a falubeliek.

– Korábban kévét kötöt-
tünk, melyhez kötelet csinál-
tunk. Száz keresztet is össze-
raktunk, amiben huszonöt ké-
ve van benne úgy, hogy nem
számítjuk a talpát. Amikor már
gép csépelt, akkor még az
asszonyok vágták a szalmát a
gép elõtt. A maiaknak már fá-
rasztó lenne ezt végigcsinálni,
amit mi egy-egy aratáskor,
vagy a földmûvelésben dolgoz-
tunk. Negyven éve, hogy utol-
jára így arattam, most már a
kisebb-nagyobb kombájnokkal
végzik a munkát – mondta

, aki 84 évesen is
élen járt a munkában.

A korábbi években hagyo-
mánya volt az erõs emberek
versenyének, melyet pár év
szünet után kicsit leporolva, s
nagy lelkesedéssel szervezett
meg . A tizenkét

Farkas József

Gál Balázs

versenyzõ öt feladatban mérte
össze erejét, gyorsaságát és
kitartását. Elsõként egy beton-
nal 4,2 kilogrammosra „felfújt”
gumilabdát kellett minél
messzebbre hajítani, melynél a
10 méter feletti eredmények-
nél centiken múltak az értékes
pontok. Második erõfelmérõ
egy látszólag egyszerû feladat

volt: 6,6 kilogrammos fémvöd-
röt kellett merõlegesen kitar-
tani. Ennél a feladatnál 1 perc
feletti idõ már szép eredmény-
nek számított, végül majd' 2
percet bírt a legjobb. Harma-
dikként 55 kilogrammos kuko-
ricás zsákkal szaladva kellett mi-
nél jobb idõt elérni, ahol 9,5
másodperces futást is mértek.
Sorra múlták felül egymást az
általuk súlyokkal megrakott szán-
kóhúzásban a versenyzõk, akik
zárásként autóhúzásban is össze-
mérhették gyorsaságukat. Vé-
gül szoros versenyben

végzett az élen, akit
és

követett a képzeletbeli dobogón.
Este a vendégeket gulyás-

levessel kínálták meg, akiket
közben a helyi és környékbeli
együttesek, az és a

szórakoztattak. Zárásként
ezúttal is tábortüzet raktak, s
tûzijátékkal, koncert-
tel zárták a jubileumi hétvégét.

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

Kámán
Tamás Ta-
kács Ferenc Németh Gábor

EXIT Pro-
Tone

Lorenzo

Pataki Balázs
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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!

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!
Használt számítgépek!

Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Pl.: Packard Bell ENTE69KB-23802G32MNSK 15,6"/AMD
Quad-Core E2-3800 1,3GHz/2GB/320GB/fekete notebook

LENOVO G50-70 59-438717 15,6"/Intel Core i3-4005U/
4GB/500GB/DVD író/piros

79.999 Ft
ASUS X553MA-XX363D 15,6"/Intel Pentium Quad-Core
N3540/4GB/500GB/DVD író/fekete notebook 94.999 Ft

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

Július 10-11-én hagyomá-
nyosan kétnapos falunapot tar-
tottak . Pénte-
ken már kilencedik alkalom-
mal rajtolt el este a települést
megkerülõ 5 kilométeres ba-
golytúra mezõnye, száznál is
többen rajtoltak. A túrázókat
fizikai és szellemi erõpróbák
egyaránt várták, melyekkel a
másnapi programra is készül-
hettek a versenyzõk.

Zalaháshágyon

Öt újszülöttel gyarapodott a lélekszám
Tartalmas falunap Zalaháshágyon

Szombaton délelõtt kispá-
lyás labdarúgó-mérkõzésekkel
indult a program, ahol hat csa-
pat mérkõzött meg egymással,
az élen végül a

sorrend alakult
ki. Az idei falunapot ünnepé-
lyesen zászlófelvonással nyitot-
ták meg, ezt követõen

, a Budai Vár „várkapi-
tánya” köszöntötte a megje-
lenteket:

Maligán, Kõ-
dobálók, ZHSE

Gyutai
Csaba

– Az itt élõ emberek egy
csodálatos tündérkertet vará-
zsoltak ebbõl a faluból, rende-
zett porták, aszfaltozott utak,
felújított középületek, csodá-
latos középkori templom fo-
gadja a látogatót. Legyenek
büszkék az õsökre, akik ezt az
örökséget hagyták önökre, amit
okosan és szépen õriznek.

Zalaháshágyon minden év-
ben köszöntik az elõzõ falunap
óta született gyermekeket és
szüleiket, ezzel is megbecsül-
ve, hogy gyarapítják a tele-
pülés lélekszámát. Idén a szep-
tember 17-én született

, az október 11-én
világra jött , a
február 25-ikei

, az április 9-én született
és a június 3-

án világra jött és
szüleiket ajándékozta meg a
település vezetése.

A kulturális program része-
ként lépett színpadra

, a zalaháshágyi
, minikon-

certet adott az zenekar
és kacagtatott a

csapat.
Idén is vidám pillanatokat tar-
togatott a malacfogó verseny, a
röfit a legügyesebb emberke
haza is vitte magával.

virágkötészeti bemuta-
tóval kápráztatta el az érdek-
lõdõket és ismert klasszikusok
csendültek fel a

mûvészeinek mûso-
rában. Koraeste a színpadon
elindult a , ahol
helyi szereplõk elevenítették
fel öltözetükkel és táncukkal a
jelenkor és a múlt nagy slá-
gereit:

– Egy sztárvendégre lehet,
hogy sokan eljöttek volna sok
helyrõl, de mi olyan indítta-
tással szerveztük meg ezt a
programot, hogy idén a he-
lyiek szerepeljenek, így egy
sokkal emlékezetesebb pro-

Csep-
regi Noémit

Szájer Katát
Nagy Anett

Zorkát
Laposa Dávidot

Török Fannit

Mutyi
bohóc Ezüst-
hárs Asszonykórus

EXIT
Teskándi

Amatõr Színjátszó

Tóth
Eszter

Hevesi Sándor
Színház

Sztárban Sztár

dukciót láthasson a közönség.
Ennek a mûsornak nagyon jó
közösségépítõ szerepe is volt,
mert olyanokat is összehozott,
akik máshol nem találkoznak.
Zoltán Erika, Csepregi Éva,
Zizi Labor, Fekete Pákó,
Gyõzike, Nótár Mary és Zámbó
Jimmy (természetesen helyi
megszemélyesítõje) is megje-
lent a színpadon, és a végén
közös énekléssel zártuk a két-
órás produkciót. A közönség
hosszú tapssal díjazta a szerep-
lõket – ismertette

, a program egyik
szervezõje, akinek

segített a mû-
sor összeállításában.

Kísérõ programként a gyer-
mekeket óriáscsúszda, trambu-
lin, csillámtetoválás, különbö-
zõ édességek és játszóház vár-
ta, a futballkedvelõk 11-es rú-
gó versenyben mérkõztek
meg, az éhséget pedig vad- és
pacalpörkölttel és tárkonyos
ragulevessel csillapították. A
tartalmas nap a együt-
tes báljával zárult.

polgármester
megköszönte azok segítségét,
akik anyagiakkal, vagy akár
munkával járultak hozzá a nap
sikeréhez.

– Nem minden település
köszönthet évrõl évre ennyi
újszülöttet, nálunk szerencsé-
re régóta így van. Óriási öröm
nekünk ez, nálunk nagyobb
települések se mondhatják ezt
el magukról. Sokan támogatták
az egyes programokat, így
aránylag kevés pénzbõl tudtuk
összeállítani a programot.
Tombolára is értékes tárgya-
kat, ételeket ajánlottak fel,
melynek bevételét mindig
visszaforgatjuk a következõ fa-
lunapra.

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

Pásztorné
Ádám Edit

Pungorné
Németh Mária

Bravo

Büki József

Pataki Balázs

Idén is köszöntötték az újszülött gyermekeket és családjaikat.

Legnépszerûbb mûsornak a Sztárban Sztár produkció bizonyult.
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A helyi községi önkor-
mányzat szervezésében zajlott
le július 4-én, szombaton a
falunap a
kultúrháznál. Kora délután
fõzõverseny kezdõdött: sok
helyen szállt magasba a füst az
udvaron elhelyezett bográcsok
alól. A gyerekek szórakoztatá-
sáról trambulinnal, körhintá-
val és légvárral gondoskodtak
a szervezõk.

Palacsintát és lángost is
lehetett kapni. Fél 3-kor kezdõ-
dött a színpadi kultúrmûsor, a
narrátor
volt. A

hagyárosböröndi

Horváth Zsuzsanna
Zumbóka Tánccsoport

Hagyárosböröndi vigasságok
fellépése után a helyi gyerme-
kek mutatták be „léggömbös”
táncukat a Legyetek jók, ha
tudtok c. film zenéjére,

rendezé-
sében. Ezt követõen a bagodi

tanulói mutatkoztak be: nép-
tánc, társastánc és aerobik sze-
repelt mûsorukban. A zala-
szentgyörgyi

, a és a
fellépésé-

re is sokan voltak kíváncsiak,
közben a munka-
társai véradásra invitálták a
felnõtteket a kultúrház nagy-

Pak-
sáné Szabó Erzsébet

Fekete István Általános Iskola

Margaréta Dal-
kör Tornyos Táncklub
botfai citerazenekar

Vöröskereszt

termébe. A gyermekek aján-
dék bónt kaptak, melyet pat-
togatott kukoricára vagy vat-
tacukorra lehetett beváltani. A

sátrában chillis
babbal kínálták a vendégeket,
de meg lehetett kóstolni a
fõzõverseny szakácsainak éte-
leit is. Este a
interaktív mûsorában a nézõ-
téri gyermekek is nagy lelke-
sedéssel vettek részt.

országgyûlési képviselõ
köszöntötte a falunap résztve-
võit, , az értékelõ
zsûri elnöke pedig ismertette
a fõzõverseny eredményét. A
tombolasorsolás nagy izgalma-
kat hozott, a díjak egymás után
találtak gazdára. Végül a

polgárõrség

Kakaó Együttes

Vigh
László

Farkas Ernõ

Loren-

zo Együttes

Bödör Imre csa-
ládja

Ács László

lépett színpadra,
mûsorukban a helyi kultúrcso-
port tagjai is közremûködtek.
A nap zárásaként a Rio együt-
tes zenéjére rophatták a táncot
a vigadni vágyók.

Július 18-án, szombaton ut-
cai batyusbált rendeztek a köz-
ség Kossuth utcájában, népies
nevén a Csicsakertben. A fõ-
szervezõ és

volt. Este táncmûsorral
szórakoztatták a megjelente-
ket, majd a játszótérnél elhe-
lyezett sátrakban fogyasztotta
el mindenki a magával hozott
ételt-italt. A helyi Gold együt-
tes zenéjére táncolt a vendég-
sereg: a mulatság hajnalig tartott.

Fõszerepet kaptak a gyermekek.

Gazdag volt a kulturális program.

Zalaszentgyörgyön

Konczér Katalin
Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Zala Megyei Iroda

Pácsonyi Imre, Zala Me-
gyei Közgyûlés

az idei
falunap kibõvült a járási ér-
téktár programmal.

– A Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium által kiírt pályázat
lényege a nemzeti értékek és
hungarikumok gyûjtése. A me-
gye hat járásában veszünk
részt találkozókon értéknapo-
kat tartva, így szorgalmazzuk a
helyi értékek gyûjtését. Szük-
séges minden településen ér-
téktár bizottság létrehozása.
Az összegyûjtött értékekrõl ki-
advány jelenik meg – tájékoz-
tatott , a

területi ko-
ordinátora.

a
alelnöke a Ma-

gyar Nemzeti Kulturális Örök-
ség két fontos dátumáról tett
említést. A 2012-ben a nemzeti
értékekre irányuló törvény meg-
születését, és a 2014-ben tör-
ténõ pályázati felhívást a hun-
garikumok, értékek gyûjtését
jelezte.

Helyi értékeink megbecsülése
Vigh László,

Kovács
Dezsõ

a térség or-
szággyûlési képviselõje az ér-
tékek összegyûjtésének lénye-
gét hangsúlyozta, kiemelve sze-
mélyeket, épületeket és érték-
teremtõ közösségeket.

A Zalaegerszegi Járásból
megjelent településvezetõk az
általuk képviselt közösségek
felderített és összegyûjtött ér-
tékeit mutatták be a rendez-
vény résztvevõinek. Zalaszent-
györgy polgármestere,

lelkesen számolt be és
szemléltette a községükben
folytatott munkát. A falu érték-
tár bizottsága által összeállított
értékek: a XIII. században, ro-
mán stílusban épült Szent-
György templom, a Zala-völgye
kerékpárút, útmenti keresztek,
a településhez tartozó XIV.
századi Zélpusztán épült kör-
templom, a dombtetõn lévõ,
Zalában egyedül álló harang-
torony, valamint egyedi tájér-
téket képviselõ magtár, és ter-
mészeti értékei a ciklámen, va-
lamint a község körüli tavak. A

polgármester az értékek közé
sorolta a 13 helyi civil szer-
vezetet, és az 1952-ben alapí-
tott Zalaszentgyörgyi Sport
Egyesületet is. A tervek közt
szerepel önerõbõl tájház kiala-
kítása, helytörténeti kiállítás,
ahol helyt kap a településen
élõ festõmû-
vész alkotásainak bemutatása.

Buday Mihály

Zalalövõrõl Pintér Antal
Krápicz László-

né Alsónemesapátiból
Kávásról Eke László

Bödérõl Ujj Tibor

Török Irén

polgármester,
, a szom-

szédos ,
polgármes-

terek számoltak be a telepü-
lések projektbe való bekapcso-
lódásának módjairól, valamint
azok kivitelezéseirõl.

Vigh László az értékek gyûjtésére és megóvására hívta fel a
figyelmet.
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A nyári hónapok egyik leg-
színesebb programja a falu-
nap, mely
esetében idén számos közös-
ségi esemény felvonultatásával
zajlott. A kétnapos rendezvény
alkalmat adott a

közremûködésével tör-
ténõ bemuta-
tására, valamint a községben
élõk elismerésére, hazai sikert
hozó sporteseményekre egy-
aránt.

– A falunap elõestéjén díj-
átadásokra került sor a kultúr-
házban, a településen mûködõ
civil szervezetek munkáját is-
merte el az önkormányzat. If-
júsági díjazásban sport-és ta-
nulmányi kategóriában két fia-
tal részesült, elõbbiben

, utóbbiban
. Zalaszentgyörgyért díjat

, a sportban
elért eredményei miatt ítéltük
oda. , aki
immár tízedik alkalommal hív-
ta életre a Zalaszentgyörgyi
Nemzetközi Mûvésztelepet, va-
lamint a községben 45 éve
fogorvosi szolgálatot ellátó

és a Vörös-
kereszt helyi szervezetében te-
vékenykedõ emlék-
lappal köszöntük meg a közös-
ségért tett munkájukat. Közsé-

Zalaszentgyörgy

Nemzeti Mû-
velõdési Intézet Zala Megyei
Iroda

Járási Értéktár

Polczer
Attila Takács Dal-
ma
Császár Lajosnak

Buday Mihálynak

dr.
Vlasits Miklósnak

feleségének

Falunap az értékek jegyében
günkben nagymúltú, sikeres
sportélet folyik, ma kiemelten
a foci van a középpontban, az
elért eredmények elismerése
is a falunap eseménye. Az itt
élõ, közösségért tevékenykedõ
személyek, mûemlék épüle-
teink, a focicsapatunk is érté-
ket képvisel, melyeknek elis-
merése és ismertetése a Járási
Értéktár Program keretében
kap hangsúlyt. A rendezvény
kulturális részében többek
közt Zalaszentgyörgy erdélyi
testvértelepülésérõl

érkezett
is szórako-

zási lehetõséget nyújt – hallot-
tuk polgármes-
tertõl.

A pénteki ünnepi órák a
növen-

dékeinek produkciójával, majd
a együttes közremû-
ködésével szabadtéri bállal
zárult.

A szombati események a
sportpályán kezdõdtek a Sár-
kány Kupa megrendezésével,
amely a délutáni órákban a
helyi csapat gyõzelmét hozta.

Mindeközben a gyerekek
számára is kínáltak színes
programot a szervezõk, sorver-
senyek, asztalitenisz és ugráló
vár, valamint
közremûködésével, de kreatív

Maros-
szentgyörgyrõl Táltos
Néptánc Együttes

Kovács Dezsõ

Tornyosart Tánciskola

Bomba

Mutyi bohóc

lehetõségek között arc- és ka-
vics festése is szerepelt. A
felnõttek véradáson, szûrõvizs-
gálatokon vehettek részt, vala-
mint lovas-
oktató lovaglásra hívta a he-
lyieket és a vendégeket.

Délután a foci kupának és
a rajzversenynek, valamint a
pálinka mustrának az ered-
ményhirdetésére került sor.
Ekkor díjazták a Tiszta udvar
rendes ház cím gyõztesét is.

A tartalmas rendezvényen
képviseltette magát a

. A helyi civil szervezete-
ket tájékoztatták az iroda szol-
gáltatásairól, tanácsadási és
képzési lehetõségeirõl.

A játékok, versengések és
zenés pillanatok, valamint ba-
ráti találkozások közepette
kézmûves kirakódó vásár bõ-
vítette a nyári program kínála-
tát: lekvár-
ral és teával,

Krizsán Gyöngyi

Zala Me-
gyei Civil Információs Cent-
rum

Baráthné Tóth Ella
Miszori Andrea

kecskesajt szappannal,
kecskesajttal,

fazekas termékeivel,
termelõi borok-

kal, kukori-
cacsuhéból készült figurákkal,

mandala és hor-
golt csipke alkotásaival,

mézzel, és ki-
nyitott bio-kocs-
mája, és a pacsai is.

Az esti kulturális percek-
ben a

és az
, a

és az andráshidai

, a

valamint a marosszent-
györgyi Táltos Néptánc Együt-
tes lépett a közönség elé.

Az idei zalaszentgyörgyi
falunapi forgatagot vacsora,
táncház és bál zárta.

Sas Ta-
más Horváth
Csaba
Keszler Viktor

Pálmai Krisztina

Kónya Zsuzsa
Né-

meth Ferenc
Fülöp Zoltán

Pékmester

Csébi Csajok, Bötye,
Margaréta Örömzene
kórus Salla Néptánc Együt-
tes, Zumbóka, Tornyos Art
Tánc Klub
Szélrózsa Néptánc Együttes,
Kávási Népdal Kör Zala-
szentgyörgyi Néptánc Együt-
tes,

Török Irén

A Zalaszentgyörgyi SE gyõzelmét ünnepelte.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

A Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ezúton értesíti a Tisztelt
Szülõket és Tanulókat, hogy a 2015/16-os tanévnyitó

idõpontja: 2015. szeptember 1. 8 óra.

A tankönyveket a szülõk 2015. augusztus 31-én 8-12 és 13-
18 óráig vásárolhatják meg az intézményben, a történelem
teremben.

Kérem a szülõket, hogy az ingyenes tankönyvellátásra
jogosító igazolásaikat hozzák magukkal.

Három, illetve többgyermekes családok: MÁK vagy családi
pótlék kifizetõ hely hatósági igazolás másolata.

Tartósan beteg gyermek: szakorvosi igazolás másolata.
Gyermekvédelmi támogatásban részesülõ gyermek: jegy-

zõi határozat másolata.

intézményvezetõ
Gyarmati Antal

Hirdetmény!
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Aki nemrégiben
a templom mellett járt

este fél nyolc környékén, ész-
revehetett egy francia rend-
számú lakóautót középkorú
házaspárral. Láthatóan akkor
értek oda és épp kényelembe
helyezték magukat a vacsorá-
hoz. Már ez is meglepõ, ki

Bagod-
ban,

Váratlan vendégek Bagodban

tudja hány tíz éve volt a temp-
lom mellett hasonló „szálló-
vendégünk”. A barátságos, ke-
délyes pár mellõl indult
európai körútra vég-
céllal. A fõúttól nem messze
lévõ, mégis a lehetõségekhez
képest nyugalmas helyet ke-
restek éjszakára.

Párizs
romániai

Ha valakinek másnap este
fél nyolc felé is arra akadt dol-
ga, láthatta, szinte ugyanabban
az idõben, hajszálpontosan
ugyanazon a helyen, ismétel-
ten megállt egy francia lakó-
autó, ugyancsak középkorú há-
zaspárral, akik vacsorához ké-
szülõdtek, egy kis ráhangoló
újságolvasással. Milyen érde-
kes, újfent itt alszanak –
mondta a figyelmetlenül arra
sétáló, aki rájuk is köszönt.
Visszamosolygott a pár, inte-
gettek, biztosan jól esett nekik
a köszöntés, de mint második
pillantásra egyértelmûvé vált,
nem az elõzõ napi táborve-
rõkkel volt dolgunk.

Mint elmondták, nem is-
merik a tegnapi családot,

teljesen más
részérõl, más céllal jöttek, job-
ban érdeklõdnek a budapesti
fürdõk után. Kedvesek voltak,
mondták, másnap reggel utaz-
nak tovább, de szívesen beszél-
getnének akkor is.

Indulás elõtt egy francia
újságot és egy kézzel írt elkö-

Franciaország

szönõ levelet hagytak a posta-
ládában, nyomtatott térképpel,
azon bejelölve lakhelyüket.

Vajon mekkora esélye volt
annak, hogy 2 egymást követõ
napon ugyanakkor, ugyanott éj-
szakázik 1-1 francia házaspár?
Latolgatni sem érdemes, annyi-
ra kicsit. Miért épp Bagodban,
hiszen annyi település esik út-
jukba? Talán a Zalai-dombság
szépsége ragadta meg õket.

Tulajdonképpen nem maga
a település a lényeges, ahol
megszálltak, hanem az, hogy
ez bármely más faluval is meg-
eshetett volna! Sohasem tud-
hatjuk, mikor térnek be hoz-
zánk – szûkebb-tágabb környe-
zetünkbõl vagy éppen Európa
másik felébõl – és alkotnak
rólunk véleményt. Sokban mú-
lik rajtunk, hogy a környezõ
dombok között megbújó tele-
pülésekre visszatérnek-e az ide
látogatók. Ha nem, de néha
eszükbe jut az erre lakók ked-
vessége, már akkor is megérte
az a mosoly, amivel fogadtuk,
fogadjuk õket.

Köszönõ levél, francia újsággal és térképpel.

2015. június 22. és június
27. között újra gyerekzsivajjal
telt meg a

épülete. A zala-
egerszegi iskolákból érkezõ 50
táborozó vette birtokba az
alma matert.

A tábor célkitûzésének
megfelelõen az egy hét kultu-
rált és tartalmas kikapcsolódás
mellett az egyházi liturgia
újabb szeletébe nyertek bepil-
lantást a gyermekek. A délelõt-
tök dalolással teltek. Szebbnél-
szebb gitáros énekek, nép-
énekek, latin kánonok, zalai
népdalok kerültek elõ a dalos-
füzetbõl. Délutánonként kéz-
mûves foglalkozás, sportver-
seny, „hangháború”, túra, foci-
körmérkõzés nyújtott szóra-
kozást a csapatoknak. Sõt egy
nap felhõtlen lubickolás is
belefért a tábori programba a
zalaegerszegi AquaCityben. Az
estéken sem unatkozhatott
senki, hisz a csapatok vetél-
kedõvel egybekötött ismerke-
dési esten, éjszakai bátorság-
túrán mérték össze tudásukat,
mesét dramatizáltak. Igazi házi
mozi élményt nyújtott az esti

Salomvári Álta-
lános Iskola

Hollók, ludak, sárkányok, farkasok vetélkedése
VII. Egyházzenei tábor Salomváron

filmvetítés, s zenés színházban
érezhette magát mindenki az

daljátéka alatt.
A pénteki tábortûznél szülõk
és gyermekek ajkáról közösen
szállt az ének az éjszakába.

A tábor tematikája az idén
négy nagy szent élettörténeté-
bõl építkezett. Európa védõ-
szentje: , egy-
házmegyénk hamarosan jubi-
láló szentje: , fa-
lunk pártfogója:
és a szegények gyámolítója:

. A négy csapatot
a hozzájuk kapcsolódó álla-
tokról neveztük el. Így a héten
hollók, ludak, sárkányok és far-
kasok vetélkedtek egymással.

Köszönet a tábor megvaló-
sításához önzetlen segítséget
nyújtóknak! Az Örömzene Kó-
rus tagjainak, akik fellépõként,
ifjúsági vezetõként és „állo-
másfõnökként” is helyt álltak.
Az tag-
jainak, akik a dalosfüzet szer-
kesztésében, a filmvetítésben,
az éjszakai bátorságtúra biz-
tonságos lebonyolításában se-
gédkeztek. A programok és a
tábori étkeztetés terén nyúj-

Örömzene Kórus

Szent Benedek

Szent Márton
Szent György

Szent Ferenc

Örömzene Alapítvány

tott hathatós segítséget
és . A tá-

borvezetõi teendõket
, Mariann néni és

, Szilvi néni
látta el. Köszönet Szilvi néni-
nek, hogy az idén a drámajáték
rejtelmeibe is bevezette a gyer-
mekeket, színesítve a tábori
palettát.

Standi
Gyula Lõrincz Péter

Standi
Gyuláné
Molnár Andrásné

Szombat délelõtt a tábor-
záró szentmisén a salomvári
templomban
apátplébános, kerületi esperes
vezetésével gyermekek, szü-
lõk, nagyszülõk, testvérek, va-
lamennyi táborozó hálát adott
a tartalmas hétért, a sok szép
élményért.

Stróbel László

S. M.

Pihenõ a hangháború után.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Attilával történt meg ez
az eset. Évekkel ezelõtt az
élet úgy hozta, hogy egy
pékségben kapott állást,
mint árukiszállító. Rengeteg
boltba kellett kiszállítani,
ezért elég „pörgõs” volt a
munka. Nem bánta, ez tet-
szett neki, mert nem sze-
rette a „tökölõs” munkákat.
Minden helyre oda kellett
érni, ezért gyakran elõfor-
dult, hogy még enni se ma-
radt ideje. Amikor hazaért,
mindig farkaséhes volt.
Ezért felesége rosszallóan
mondta: meglátod, elõbb-
utóbb gyomorfekélyed lesz.
Ilyenkor Attila férfiasan
csak legyintett.

Ebben a munkában egy
dolog viszont nagyon zavar-
ta, hogy akivel csak találko-
zott, mindenki morcosan
fogadta. Ez azért bántotta,
mert azt gondolta, vala-
miért elégedetlenek vele.
Pedig csak arról volt szó,
hogy a hajnali keléstõl so-
kan csak morcosan tudták
kezdeni a napot. Egyik reg-
gel azonban történt valami,
neki is meg kellett kóstolni
az új kakaós csigát, mert kí-
váncsiak voltak a vélemé-
nyére. Lehetett valami cso-
daszer ebben a csigában,
mert ezután akivel csak ta-
lálkozott, mindenki moso-
lyogva fogadta, sõt amikor õ
is visszamosolygott, az ela-
dó lányok hangos kacagás-
ban törtek ki. Attila vidá-
man ért haza és éhesen. Hi-
hetetlen módon még a fele-
sége is mosolygósan fogad-
ta és ennyit kérdezett: –
Hogy nézel ki?

Attila a tükörbe nézve
vette észre, hogy a hajnali
kakaós csiga milyen „vidám”
nyomott hagyott rajta…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nyaranta benépesül a

helyi és távolból érkezõ alkotó
emberekkel, idén huszonhat
mûvész fogadta el a meghívást.
A

fõszervezõje
a településen élõ festõmûvész,

– Tíz évvel ezelõtt született
meg az ötlet, amikor Kovács
Dezsõ polgármesterrel együtt
úgy gondoltuk, hogy létre kel-
lene hozni egy ilyen alkotó-
tábort. A könnyû döntést ne-
héz szervezés követte. Kezdet-
ben a helyi önkormányzat,
majd a Buday Art Galéria se-
gítette a megrendezést. Jelen-
leg a Buday Közhasznú Ala-
pítvány szervezi és hívja életre
az egyhetes programot, önkor-
mányzati támogatással. Az
együttmûködés abban is meg-
nyilvánul, hogy Zalaszent-
györgy Község Önkormányza-
ta rendelkezésre bocsájtja a
tábor lakóinak a mûvelõdési
ház termeit az alkotómunka
céljára. A falubeliektõl egyéb
segítséget is kapunk, többek
közt figyelmességet, érdeklõ-
dést. Természetesen mi is vi-
szonozzuk a község lakói felé,
így említhetném ifj. Buday Mi-
hály fotós, grafikus munkáját,
aki a helyi termékek címkéjét,
valamint Farkas Ferenc szob-
rászmûvész a község leendõ
díszpolgárának szóló plakettet
alkotta meg – hallottuk a há-
zigazda festõmûvésztõl.

A lépcsõkön az elkészült
alkotások, beljebb minden ap-
ró szegletét kihasználva a ter-
meknek egy-egy mûvész tel-
jesíti ki alkotói vágyát tûzzo-
mánc, bõrmûvészet, kerámia,
ikonfestészet, pasztell, akvarell
és olajfestés formájában. Az al-

Za-
laszentgyörgyi Mûvelõdési Ház

Zalaszentgyörgyi Nemzet-
közi Mûvésztelep

Buday Mihály.

Jubiláló mûvésztelep

kotáson kívül közös progra-
mokban is volt részük, mint
például az egervári várkastély-
ban színházi elõadás, vacsora-
meghívás, valamint fürdõzés az
AquaCityben.

– Mivel idén jubilálunk, hi-
szen ez immár a tizedik alka-
lom, hogy összejön a csapat,
így az alapító tagok mellett új
alkotótársakat is hívtunk a
környezõ országokból. Sokszí-
nû munka folyik, többek közt
múzsák, fotók és grafikák je-
lennek meg a vajdasági, üzbe-
gisztáni, erdélyi, szerb és uk-
rajnai alkotók vásznain. Min-
denki tanul, fejlõdik, egy-egy
találkozás alkalmával a már
meglévõ tudáshoz, technikák
alkalmazásához újabbak jön-
nek. E mûvésztelep alkotásai-
nak közös kiállítására került
sor ez év tavaszán, Budapesten
– folytatta Buday Mihály.

Alkotás közben találtuk a
belgrádi Mészáros Jánost, a bé-
kési , a mun-Csuta Györgyöt

kácsi születésû
Vele-

mérbõl, a zentai , a
fõvárosból érkezett

és
Újvidékrõl. A tábor lakói szá-
mára a mûvészi munka a bé-
kési alkotótelepen folytatódik
tovább a nyár folyamán.

– A mûvésztelep célja,
hogy a mûvészetet közel hozza
az emberekhez, amely úgy
érezzük sikerül is. Szívesen
vesszük az érdeklõdést, amely
abban is megmutatkozik, hogy
napközben meglátogatnak ben-
nünket gyerekek, felnõttek
egyaránt. Idén ismét lehetõség
van az ifjúsági rajzpályázatba
benevezni, amelynek a díjazá-
sára a zárórendezvényünk ke-
retén belül kerül sor, ahol
egyéb meglepetés mellett
Huszti Bernadett operaénekes
fog fellépni – fûzte hozzá Bu-
day Mihály.

Az alkotói hét utolsó órái-
ban többek közt az idén alapí-
tott Pro Kultúra-díjat

ítélték oda posz-
tumusz. Az elismerést fia, Balla
Ákos festõmûvész, designer
vesz át, aki – mint édesapja
volt sok éven át – aktív részese
a zalai tábor munkájának. Idén
is, mint az elõzõ években ki-
alakult szokás szerint egy fest-
ményt ajándékoznak a telepü-
lés egyik intézményének. Idén
Schleif Sándor újvidéki festõ-
mûvész meséket idézõ alkotá-
sát az óvoda kapja meg. A tom-
bola fõdíja egy Biblia és mi-
tológiai elemeket ábrázoló
Buday-festmény, amelynek be-
vételébõl a

mûködését
támogatják.

Braginsky
Arthúrt, Balogh Istvánt

Balla Ákost
Lantos

Györgyöt Schleif Sándort

Balla
Mátyásnak

Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes

Török Irén

Buday Mihály a két felajánlott festménnyel.

Hogy nézel ki?…
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A
is pályázott a 16.

évüket betöltött diákok nyári
foglalkoztatásra. Július 1-tõl
augusztus 31-ig 4 diák felváltva
napi négy órában dolgozik és
segít az önkormányzati feladat
ellátásában – tájékoztatta la-
punkat polgármes-
ter. – A diákok – akik falu-
jukban szeretnének a jövõben
is maradni – számára nem

Zalaboldogfai Önkor-
mányzat

Luter Péter

Diákmunka Zalaboldogfa környezeti védelméért

lehet közömbös, hogy milyen
környezetben tanulnak, dol-
goznak, élnek. Ezért is tartjuk
fontosnak, hogy bevonjuk õket
a lakókörnyezetünk, közterek
tisztaságának, szépségének ápo-
lására, környezetünk védel-
mére.

Zalaboldogfa egyik legna-
gyobb kincse a községet körül-
vevõ csodálatos természet és
élõvilág. A községet földes

utak, erdõk, mezõk és rétek
ölelik körbe, a bel- és hatalmas
külterület folyamatos karban-
tartást igényel. Nagy hangsúlyt
fektetnek a tudatformálásra és
a környezettudatos nevelésre.
A nyári diákmunkának is ez az
egyik fõ célja. A fiatalok min-
den nap végigjárják a település
utcáit, köztereit, parkjait. Fény-
képeket és videókat készíte-
nek a gondozatlan ingatla-
nokról. Összeszedik az utak,
járdák mentén eldobált papír,
üveg, mûanyag hulladékot, fla-
konokat, dobozokat. Figyelnek
a szemetelõkre, videóznak,
vagy fényképet készítenek. A
felvételek késõbb felhasznál-
hatók lesznek bizonyítékul. Az
utcai szemetelés esetén meg-
szólítják õket, elbeszélgetnek
velük arról, hogy mennyire
fontos a környezet tisztán tar-
tása. Bejárják a falu határait, és
ahol hulladéklerakót találnak,
ott felvételeket készítenek. Be-
azonosítás esetén a szemét
gazdáját megkeresik, elsõ lé-
pésként el kell szállítani a hul-
ladékot, ha nem teszi, akkor
eljárást kezdeményeznek ellene.

– Az önkormányzat azért is
áll értetlenül a jelenség elõtt,
mivel mindent elkövetett,
hogy megszûnjenek ezek a
problémák, mindenkitõl – mi-
nimális költség mellett – el-
szállítják a lakossági szemetet.
Szelektív (fém, papír, mû-
anyag, üveg) hulladéktárolók
vannak kihelyezve, évente in-
gyen lomtalanítási akció kere-
tében nagyobb hulladékok,
fölöslegessé vált tárgyak, bú-
torok elszállítását az idén is
biztosítottuk. Mégis akadnak
olyan felelõtlen, törvényen
kívüli állampolgárok, akik a
vízelvezetõ árkokba szórnak
minden hulladékot, köztük ve-
szélyes anyagokat, ezzel nagy
szennyezést és kárt okoznak a
környezetüknek, a természet-
nek és nem utolsó sorban a
falujuknak. Kérünk mindenkit,
hogy a természet megóvása
érdekében tegyen meg min-
dent azért, hogy a szemetelõk,
a rendbontók, a garázdák ne
tudjanak több kárt okozni
szép településünknek és kör-
nyezetünknek – fûzte hozzá
Luter Péter.

Szeretnék megõrizni a környezet tisztaságát.

A

munkatársai július köze-
pén egy hetes napközis tábort
szervezve gondoskodtak 15
gyermek napközbeni felügye-
letérõl, a tábor ideje alatt tar-
talmas programok megtartá-
sáról, a gyerekek napi három-
szori étkezésének megoldá-
sáról.

Helyet kaptak a program-
ban filmvetítés drámajátékkal,
kézmûves foglalkozások, ki-
rándulások, közös palacsinta-
sütés, mozgásos vetélkedõk.

A tábor minimális mértékû
szülõi hozzájárulásból, felaján-

Zalamenti és Õrségi Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intéz-
mény

Nyári gyermektáboroztatás Zalalövõn
lásokból és

támoga-
tásával jött létre.

Intézményünknek segítsé-
get nyújtott a helyi

és az ,
amelyek ingyenes használatra
átengedték egy-egy termüket,

,
aki drámafoglalkozás megtar-
tásával színesítette a prog-
ramot, valamint a

, amely gondosko-
dott a gyerekek ebédelte-
tésérõl.

A napközis tábor után 1
hét balatoni felfrissülés követ-
kezett, ahová a

Zalalövõ Város
Önkormányzatának

mûvelõdési
ház általános iskola

Bischofné Hesinger Katalin

Borosán-
völgy Kft.

Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálatunk

Õriszentpéter
Nagyrákos Boncodfölde

3
munkatársa kísért 20 fõ gon-
dozott gyermekünket. A tábor
az Erzsébet-program „Csodás
nyár vár ránk” alprogramja
keretében valósulhatott meg.
A gyerekek élményekkel gaz-
dagodva, „csokibarnán” térhet-
tek haza.

A programhoz Zalalövõ és
Város, valamint

és

Község Önkormányzata

Bartlné Poór Er-
zsébet, Némethné Szabó Zsu-
zsanna, Nérer Edit, Orbán
Ildikó, Simon Nikolett, Sipos
Lászlóné, Tulok Ferencné.

Sz.R.

nyúj-
tott segítséget.

Külön köszönetet érdemel-
nek az intézmény azon dol-
gozói, akik a két program
megvalósításában aktívan köz-
remûködtek:

15 gyermeknek biztosítottak tartalmas programokat.

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!
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zalalövõ, Kossuth út 17. alatt

Henna- és csillámfestés arany tetoválás színes hajtincsek

Vállalok szülinapi, névnapi bulikat, falunapi, iskolai, óvodai rendezvényeket
Egyedi ajánlatok kérhetõk: valeria.j freemail.hu@

• • •

MANIKÛR, PEDIKÛR, MÛKÖRÖM

Nyitva: hétfõ, kedd, szerda, péntek 6-tól 20-ig

Bejelentkezés: Józsa Valéria 06 30 520 89 51

Idõs, és nincs ereje a
kert gondozására?

Távol lakik, és nem jut
el Zalalövõre

ingatlanja rendben
tartására?

Vagy csak elfoglalt, és
megoldást keres a

kertápolásra?

A Zalalövõi Városszépítõ
és Környezetvédõ

Egyesület
segít megoldani gondját!

Fûnyírás (fûnyíróval,
damilossal,
traktorral),

sövénynyírás,
permetezés, egyéb

kerti munkák
magánszemélyek

részére,
alkalmi vagy
folyamatos

megbízással!
Gazdasági társaságok

részére egyedi
megállapodással!

Br. 800 Ft/óra +
anyagköltség (pl.:

üzemanyag, vegyszer,
damil)

További információ,
munkafelvétel:

tel.: 30/621-31-45
gyarmati@zalalovo.hu

vagy személyesen:
Zalalövõi Általános

Iskola, 8999 Zalalövõ
Rákóczi u. 1.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

Néhány éve egy uszodában
a kollégám két elõttünk elvo-
nuló diáklányra bökve meg-
kérdezte:

– Szerinted melyikük a
sportiskolás?

Nem kellett gondolkodni; a
szép tartású, kecses járású.

Ha a zalalövõi óvoda ud-
varán játszó gyerekek gyûrû-
jébõl kellene megtippeljem,
vajon közülük ki nyer zsinór-
ban rajzpályázatokon, nem va-
lószínû, hogy ismeretlenül

választot-
tam volna, aki telis-tele van
energiával, és mindig akad egy
kis nyüzsögnivalója. Ki gon-
dolná a kis örökmozgóról,
hogy amikor leül a papírlap
mellé, akkor végtelen türelem-
mel alkot, húzogatja a vona-
lakat, töltögeti színekkel a
formákat, rögzíti a mozdulatot,
a pillanatot… Pedig így van! S
teszi mindezt oly sikeresen,
hogy frissen ballagott óvo-
dásként egy maréknyi elisme-
rõ oklevelet visz a tarsolyában
az iskolába. Nem rossz belépõ!

Míg
óvónõvel és

, a boldog anyukával beszél-
getek, Barnus máris vesz egy
lapot, és elvonul rajzolni. Most
nekem alkot valamit emlékbe.

Szedjük össze – a teljesség
igénye nélkül – azokat az ered-
ményeket, amikrõl „papírja” is
van:

Közlekedésbiztonság gyer-
mekszemmel rajzpályázat
2014. - megyei IV. helyezett,

országos IV. helyezett
2015. - megyei III. helyezett,
országos I. helyezett
„A mi utcánk, a mi jövõnk”

rajzpályázat - különdíj
„dm” rajzpályázat - különdíj
„KRESZ mam” - megyei I.

helyezett
– A mi óvodai csoportunk-

ban kiemelt szerepe van az
ábrázoló, a kézmûves foglal-
koztatásnak. A „dm” pályáza-
ton az egész intézmény nyert.
Kenguru Tóniról szerkesztet-
tünk egy füzetecskét – mondja
Rita óvó néni. – Egyidejûleg
Horváthné Orbán Zsuzsanna
kolléganõmmel felfigyeltünk
rá, hogy a társaság legmoz-
gékonyabbjának egyre hosszabb
idõre köti le a figyelmét a raj-
zos, a manuális feladat. Lát-
szott rajta, hogy alkotás köz-
ben elmélyülnek a gondolatai,
az agyában sorra születtek a
megoldási lehetõségek, a té-
mához köthetõ történetek, az
újabb ötletek. Õ a szó igazi
értelmében alkot, és nagyon
tehetségesen. Mi a tehetség-
gondozás keretein belül arra

Tompa Barnabást

Gyeneséné Gyarmati
Rita Laki Eszter-
rel

Rajzolni jó!
törekedtünk, hogy minél több
ábrázolási technikával ismer-
tessük meg. Most ha vág, ra-
gaszt, hajtogat, ötletel, mindig
igazi remekmûvek kerülnek ki
a keze közül, s minden mun-
kájára jellemzõ az egyéni lá-
tásmód. Korát megelõzve jól
ábrázolja a mozgást, türelmes
aprólékossággal dolgozza ki a
részleteket. Nagyon jó megfi-
gyelõ. Formáltuk a látásmód-
ját, felhívtuk a figyelmét a kép
megkomponálásának, a tér ki-
használásának fontosságára, s
õ nagyon fogékony minderre,
mindent megold maga. Aztán
egyszer csak megértek a rajzai
arra, hogy megmérettetésre
bocsássuk õket. Persze ehhez
hozzá kell fûzzem, hogy a si-
kerek hátterében áll a nagy
mértékû családi támogatás is.
Az felbecsülhetetlen, hogy
mindig kapta a megerõsítést
az éppen a fejében motoszkáló
témákhoz. Ha a dinoszauru-
szok iránti érdeklõdése került
elõtérbe, akkor hozta a dinós
könyveket, vásárolták a dinó
figurákat, mentek a dinópark-
ba… Mindennek a megkoroná-
zása, hogy a ballagása elõtt jött
a hír, hogy országos elsõ he-
lyezett lett. Büszkék vagyunk
rá, s ez a mi büszkeségünk az
óvoda és a város büszkesége is.

– Budapestre, a Közlekedé-
si Múzeumba mentünk átven-
ni a díjat a Közlekedésbizton-
sági nap keretén belül. Tavaly
is ott voltunk, úgyhogy már
ismerõsen mutogattuk az utat
a rendõröknek, akik Zalaeger-
szegrõl szállítottak bennünket
– meséli a nagy eseményrõl a
mosolygós anyuka. – Nagyon
boldog voltam, hiszen olyan
sok a tehetséges, ügyes gyerek,
s Barnussal olyan sokat foglal-
koztak! Én magam nem vettem
volna észre benne ezt a pluszt,
meglepetésként ért, hiszen
nincs folyamatos viszonyítási
alapom, csak azt tapasztaltam,
hogy rengeteget rajzol. Mon-
dom is, hogy ajándékba bár-
mikor lehet neki rajzeszközt
adni, mert nincs az a mennyi-
ség, ami el ne fogyna, különö-
sen egyes színek kopnak ki
gyorsan.

A rajzpályázattal kapcsolat-
ban érdekes lenne megemlíte-
ni, hogy a bírálók örömmel
konstatálták, hogy egyre keve-
sebb a tragikus eseményeket
ábrázoló, sokkoló rajz, inkább
a megelõzõ szándékú, a segítõ
tartalmú képek kerültek elõ-
térbe.

Mivel Barnusé is ilyen, hoz-
zá fordulok:

– Te mit rajzoltál a képre?

– Légi-, szárazföldi- és vízi
közlekedés is van rajta, az út
mellett pedig én állok, egy táb-
la van a kezemben, amire azt
írtam, hogy „Vigyázzatok rám!”

– Igen, mindenfélét, trak-
tort is, és titokban vízibuszt is
tervezek.

– Hogy vonatozhattam egy
pici vonaton.

– Hallom, hogy rengeteg
dinót rajzolsz – szövöm a szót,
és innen egy hosszú tovább-
képzésbe csöppenek. Olyan
szavak hangzanak el, hogy di-
nók földje, idõkapu, a proto-
ceratops és a többi latin név

– Jó téma volt ez neked?
Szeretsz jármûveket rajzolni?

– És mi volt a legjobb a
díjátadón?

felér egy nyelvtörõ gyakorlat-
tal, elhangzik a paleontológus,
közben érkezik egy ölre való
illusztráció, köztük egy bájos
plüss dinócska, amit az óvodai
kis barátnõjétõl kapott… Nagy
büszkeség.

– Mindegyiket, de csak a
fiús színeket, a lányos színeket
nem szeretem. Nem szeretem
a rózsaszínt meg a lilát.

Közös erõvel próbáljuk
megvédeni a lányos színeket,
de eredménytelenül.

– Azt, hogy jó.

– Anya mondja, hogy
egyes színek jobban fogynak.
Melyik színeket szereted?

– És mire gondolsz amikor
rajzolsz? Mit érzel?

Vogl Mária

Tompa Barna az óvó nénijével, Gyeneséné Gyarmati Ritával.

Augusztus 10-tõl - 22-ig
sima füzetek (nem mintás) A/5, A/4 (spirál is)

20 % kedvezménnyel!
Elérhetõségeink:

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

e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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2015. július 12-én, vasárnap
került megrendezésre

a szabadidõ parkban, a

szervezésében egy
B-kategóriás díjugrató verseny.

Zalalövõn két évtizede ren-
deztek utoljára hasonló erõ-
próbát, ezért is gondolta az
egyesület, hogy ideje lenne egy
komoly és színvonalas viadalt
szervezni. Nem csak Zalából,
hanem a fél Dunántúlról voltak
versenyzõk, sõt még Horvát-
országból is érkeztek. 97 start
volt a különbözõ számokban.

, a
elnöke nyitotta

meg a versenyt, örömét fejezte
ki, hogy Zalalövõ újra otthont
adott díjugrató versenynek. A
nagy meleg ellenére sokan kí-

Zalalö-
võn, Za-
lalövõ és Környéke Lovassport
Egyesület

Dobry Lajos Zala Megyei
Lovasszövetség

Díjugrató verseny Zalalövõn
sérték figyelemmel a viadalt. A
versenyzõk és a nézõk egya-
ránt tetszésüket fejezték ki a
rendezvénnyel és a szervezés-
sel kapcsolatban. ,
a kiemelkedõ versenyzõi múlt-
tal rendelkezõ díjugató elmond-
ta, hogy õ a 20 évvel ezelõtti
versenyen is szerepelt, és ak-
kor is és most is nagyon jól
érezte magát.

Komoly egyesületi összefo-
gás áll a verseny hátterében és
külön szeretnék köszönetet
mondani Mihály Péternek, aki
mindenben segítségünkre volt
a viadal elõkészületeiben. Sze-
retnénk hagyományt teremte-
ni Zalalövõn díjugrató verse-
nyek rendezésével – mondta

, az egye-
sület titkára.

Finta Géza

Kámán-Nagy Katalin

Két évtizede rendeztek utoljára hasonló versenyt.

2015. augusztus elsejétõl is-
mét mûködik a falugondnoki
szolgálat .

– Tíz évvel ezelõtt közös
szolgálatot mûködtettünk együtt
Keménfával, de ezt technikai
okok miatt meg kellett szün-
tetni. Tíz év után jutottunk el
odáig, hogy most ismét mû-
ködtetni tudjuk a szolgálatot, s

Salomváron

Tíz év után ismét…
Falugondnoki szolgálat Salomváron

ehhez állami, normatív támoga-
tást kapunk, ami 2,5 millió fo-
rintot jelent a falunak éves szin-
ten. A szolgálatot eddig Salom-
vár önerõbõl tartotta fenn. A
falugondnoki buszt önerõbõl
vásároltuk, s a falugondnokot
is az önkormányzat fizette – tá-
jékoztatta lapunkat

, Salomvár polgármester.
Árvay Sán-

dor

Salamon Zoltán, Salomvár falugondnoka.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA

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

DALMÁCIA városai TROGIRI nyaralással

SALZBURG-Zell am See-Grossglockner

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)

TOSZKÁNA: CinqueTerre-Modena-Parma-Firenze

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Milano-Lago Maggiore-Isola Bella

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei (félpanzió)

Mesél a BÉCSI ERDÕ (Bécs másképpen)

TÖRÖK KÖRÚT, RODOSZI kirándulással (félpanzió)

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (Szép kártya)

kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Szept. 2-6. 56.500 Ft/fõ

Szept. 4-6. 41.900 Ft/fõ

Szept. 11-13. 45.900 Ft/fõ

Szept. 19-23. 74.900 Ft/fõ

Szept. 8-12. 96.500 Ft/fõ

Szept. 16-20. 79.500 Ft/fõ

Szept. 23-28. 71.900 Ft/fõ

Szept. 25-27. 32.500 Ft/fõ

Okt. 9-18. 194.500 Ft/fõ

Okt. 23-25. 26.500 Ft/fõ

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Szombathely +36 94/311-134 Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399 Lenti: +36 92/551-061

Veszprém: +36 88/590-752

SZICÍLIA másképpen-Dél Itália
Szept. 23 - Okt. 1. 166.900 Ft/fõ

5%

Kedvezményes ajánlatai
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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

C
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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

ÁRGARANCIA!

• 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!

•
•

CASHBANK.HU

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

•

•
•

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Kedvezményes családi belépõk!

Családi jegy 6 200 Ft

Családi jegy 6 800 Ft

Családi jegy 7 500 Ft

(2 felnõtt + 2 gyermek):

(2 felnõtt + 3 gyermek):

(2 felnõtt + 4 gyermek):

(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!

0-3 éves korig a belépés INGYENES!)

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre

kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

facebook

Zalatáj naponta!


