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Idõsek köszöntése Bagodban
Polgár József, a falu legelsõ vezetõje, illetve a német
testvérváros, Heilbad Heiligenstadt elõzõ, ugyancsak 20

éven át tevékenykedõ polgármestere. Ezen szûk kör bõvült
most ki.
(Folytatás a 4. oldalon)

Energetikai felújítás az iskolában
Az ünnepeltek.
Az elmúlt évek hagyományait követve Bagod Község
Önkormányzata karácsonyt
megelõzõen ismételten köszöntötte és egy ebéddel egybekötött karácsonyi mûsorra
invitálta a település 60. életévét betöltött lakóit.
Az általános iskola tornaterme a délután 1 órakor kezdõdõ ünnepségre csaknem teljesen megtelt, jó volt látni,

hogy csaknem 120 ünnepelt
jött el a rendezvényre.
Kezdésként Sipos Ferenc
polgármester bejelentette, a
képviselõ-testület díszpolgári
címet adományoz Mogyorósi Józsefnek, aki korábban
20 évig a település polgármestere volt és elévülhetetlen
érdemeket szerzett Bagod fejlõdésében. Eddig 2 személy
büszkélkedhetett e címmel:

Vigh László országgyûlési képviselõ Gyarmati Antal igazgatóval megtekinti az iskolát.
A Környezet és Energia
Operatív Program keretében
energetikai felújításra került
sor a zalalövõi általános iskolában. Ennek keretében
96 nyílászáró cseréjére került
sor és elvégezték a több mint
1500m2-es lapostetõ hõ- és vízszigetelését, továbbá a padlásfödém hõszigetelését a magastetõs részen. Gyarmati Antal

iskolaigazgató szerint ilyen
mértékû beruházásra az új
épületszárny 1977-es elkészülte óta nem volt az intézménynél.
Mint arról korábbi számunkban beszámoltunk, a rekonstrukció nem okozott gondot az
oktatásban, összevonásokkal
és csoportosításokkal oldották
meg a zökkenõmentes tanítást.

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Fék- futómû alkatrészek akciója

20% kedvezménnyel!
Az akció 2016. február 29-ig tart, 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
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Mentõállomás Zalalövõn
lelés érdekében nappali tartózkodó helyiséget, éjszakai pihenõket, fekete-fehér öltözõt,
raktárakat, korszerû gépkocsimosó- és fertõtlenítõ helyiségeket alakítottak ki. Az energiahatékonyság biztosítása céljából a kondenzációs gázkazános rendszer megújuló energiaforrással való rásegítésére

napkollektoros rendszert építettek be, hõszigetelést kapott
a padozat, illetve a homlokzatok és a födémek, valamint
modern, hõszigetelõ nyílászárók kerültek az épületbe.
Az európai uniós normáknak és a kor színvonalának
megfelelõ mentõállomás átadására decemberben került sor.

Vigh László országgyûlési képviselõ is hangsúlyozta a mentõállomás jelentõségét.
A zalalövõi mentõállomás
átadásával újabb fehér folt
szûnt meg a hazai sürgõsségi
betegellátás térképén.
A zalalövõi fejlesztés 33 településen 10 605 lakost érint,
és tehermentesíti a területet
eddig ellátó zalaegerszegi és
õriszentpéteri mentõállomásokat.
A zalalövõi mentõállomás
építése bruttó 110 980 215 Ft

értékû beruházás keretében
valósult meg. A projekt forrásainak köszönhetõen a mentõállomásra két új, teljesen felszerelt B típusú mentõgépkocsi is került, emellett a megyében egy mentõorvosi kocsit (MOK) is szolgálatba állí2
tottak. A közel 300 m alapterületû állomáson a komfortos
munkavégzés és a higiéniai
követelményeknek való megfe-

A mentõállomás dolgozóihoz 33 település tartozik.

Újabb fehér folt szûnt meg a hazai sürgõsségi betegellátás
térképén.

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

2016. január
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Nyugdíjasok köszöntése Zalaboldogfán
Életünket a rohanás, a szürke hétköznapok és a mindennapi gondok jellemzik. Az adventi idõszakban azonban átértékeljük családtagjainkkal,
barátainkkal, szûkebb és tágabb közösségeinkkel való
kapcsolatainkat, összetartozásunkat. A karácsonyvárás a szeretetrõl, az elgondolkodásról, a
megnyugvásról, embertársaink
iránti figyelemrõl, valamint az
ünneplésrõl szól. Többek között ezekkel a szavakkal és
gondolatokkal köszöntötte Luter Péter polgármester a nyugdíjasokat december 19-én este
a kultúrházban. Köszöntõjében méltatta a nyugdíjasok
szerepét a társadalomban és a
családokban. Megköszönte a
hosszú évek alatt végzett becsületes, áldozatos munkájukat, amivel segítették és támogatták a falu fejlõdését és
családjuk boldogulását.
Sok évvel ezelõtt úgy döntött a képviselõ-testület, hogy
karácsony közeledtével a reményteli várakozás ideje alatt
fogadja és köszönti a helyi
nyugdíjasokat. Azért is erre az
idõszakra esett a választás,

mivel az advent és karácsonyi
ünnepek mindenkinek, de
leginkább az idõsek lelkének
tisztaságát, szépségét, szeretetét váltja ki. Ezzel az ünnepséggel is szeretnék szebbé és
meghitté tenni a karácsonyt
nyugdíjasaik számára.
A köszöntõ végén a polgármester kérte a megjelenteket,
hogy ez a szeretet ne csak
karácsony idejére szóljon, hanem vigyék magukkal az év
minden napjára.
Különleges nap volt ez,
mivel három 80. évet ünneplõ
születésnapos nyugdíjas is
volt. A polgármester külön köszöntötte Szabó Istvánné, Rózsi nénit, aki ezen a napon
töltötte be a 80 évét, Tóth
Károlyné, Mariska nénit, aki
ugyancsak a napokban töltötte
be a 80-at. Tóth Károly pedig
pár nap múlva ünnepelte 80.
születésnapját.
Egy szép születésnapi dallal is kívántak nekik jó egészséget, boldogságot, szeretetben hosszú életet.
Ezután a fiatalok tették
meghittebbé az ünnepséget.
Egyed Zsófia és Horváth Do-

Ökumenikus istentisztelet Zalaháshágyon
Január harmadik hete országszerte ökumenikus imahét, a zalaháshágyi egyházközség idén is kapcsolódott a
programhoz. Január 24-én ökumenikus szertartást tartottak a
település templomában, ahol
Mikolás Attila atya mellett
Pethõ Attila õrimagyarósdi
evangélikus lelkész szólt a
hívekhez. Idén a lettországi
keresztények fogalmazták meg
az imahét témáját, melyet harmadik esztendõben tartottak meg együtt Zalaháshágyon a katolikus és evangélikus hívek.
– Ma van a zárónapja az
országos ökumenikus imahétnek. Minden évben kiválasztanak egy országot, ahol papírra

vetik az imahét liturgiáját. A
rendezvényt világszerte megtartják, amit különlegessé tesz
a közös szolgálat. Krisztus személye köt össze minket. Ilyenkor felekezeti sajátosságok nélkül, egymás testvéreiként tudunk egy közösségben lenni.
Sokan nem tudják, hogy egykoron Zalaháshágyon is erõs
evangélikus közösség volt –
összegzett Pethõ Attila evangélikus lelkész.
A szertartás kezdetén a két
állandó jelkép, a föld sója és a
világ világossága is megjelent,
a két atya közösen gyújtotta
meg liturgia gyertyáit. A szentmise végeztével a hívek közös
agapén vettek részt.
Pataki Balázs

Az ünnepi hangulatot fokozta a Zalaapáti Harmonikások elõadása.
rina szép, nyugdíjasokhoz Színvonalas mûsorukkal naszóló verssel, Horváth Viola gyon jó hangulatot teremtetpedig énekével melengette az tek. Mindenki nótáját elhúzták
és elénekelték. Az ünnepség
idõsek lelkét.
Idõközben elkészült a va- végére mindenki elfelejtette a
csora, a szépen megterített hétköznapok, a betegségek
asztalra jutott minden finom- okozta problémákat.
Legvégén pedig az önság, az egytál étel mellett sütemények, pogácsák, amik jól kormányzat képviselõ-testülete élelmiszercsomagot osztott
jöttek a finom borokhoz.
Az ünnep hangulatát és ki a nyugdíjasoknak, ezzel a
fényét pedig Zalaapáti Har- csekély ajándékkal is hozzájámonikások elõadása fokozta. rult a karácsonyi ünnephez.

Salomvári
Iskolabemutató
Nap
Tisztelettel meghívjuk Önt és gyermekét rendezvényünkre,
melyen a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium
Salomvári Tagiskolája
életét szeretnénk bemutatni. Programunkat elsõsorban az
iskolaválasztás elõtt álló gyermekeknek, szüleiknek
szervezzük,
de minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Kérjük a szülõket, hogy tornacipõt (vagy biztonságos,
tornatermi mozgásra alkalmas benti cipõt) hozzanak
gyermekük számára!

A rendezvény idõpontja:
2016. február 6. 9 óra
Címünk: Salomvár, Kossuth Lajos utca 5.
Érdeklõdni a 06-92-571-049-es számon lehet.
A kereszténység egységét a sóval és a gyertyákkal mutatták be.
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Ünnep és koncert Zalacsében
Az adventi idõszak záró
pontja volt Zalacsében a karácsonyi ünnepség, melyre december 20-án este került sor a
mûvelõdési házban. Ezúttal is
lelkes készülõdés elõzte meg
az elõadást, amiben a korábbi
évekhez hasonlóan részt vett a
falu apraja-nagyja: a gyerekek
díszeket készítettek és mézeskalácsot dekoráltak a játszóház
kereteiben, míg a felnõttek
szorgalmasan jártak a próbákra, hogy a teltházas, színvonalas mûsorban minden kifogástalan legyen. A betlehemes
darabban a Zalacsébi Vegyeskar tagjai is közremûködtek,
majd az óvodások is színpadra
léptek, végül pedig Erdei Csa-

ba polgármester kívánt szeretetteljes, boldog ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag 2016-os esztendõt mindenkinek. A szereplõket, közremûködõket, valamint a közönség tagjait most is maradásra bírták: forraltborral, teával, valamint mézeskaláccsal
kínálták õket a szervezõk, hogy
igazi karácsonyvárós, önfeledt
beszélgetés bontakozzon ki a
jelenlévõk között.
Túl sok pihenésre nem maradt idejük a falubelieknek,
hiszen a karácsonyi ünnepek
után, az elõzõ év, hasonló idõszakában adott koncertjének
sikerén felbuzdulva, december
29-re az EXIT zenekar fellépé-

Az ünnepi mûsorra zsúfolásig megtelt a mûvelõdési ház.

Idõsek köszöntése Bagodban
(Folytatás az 1. oldalról)
Az iskola diákjai idén is
meghitt karácsonyi mûsorral
ajándékozták meg a jelenlévõket, látszott, bizony sok munkát fektettek az elõadásba, köszönet jár nekik és felkészítõiknek.
Vigh László országgyûlési
képviselõ a tavalyihoz hasonlóan idén is ellátogatott a rendezvényre. Köszöntõjében az
idõsekrõl szólt, nyomatékosítva, õk, akik tevékenységükkel
megteremtették számunkra a
jelent, azokon az utakon járunk, azokban a házakban
élünk, amiket kétkezi munkájukkal építettek. Sokat tanulhatunk tõlük, figyeljünk oda
rájuk, becsüljük meg õket.
Sipos Ferenc is a meghívottakat méltatta beszédében, kiemelve, fontos a szellemi, fizikai frissesség megõrzése minden korosztály számára. Az ünnepek alatt az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, tör-

A fellépõk egy csoportja.

ténjen így évközben is, ne csak
ezen idõszakban. Felhívta a
figyelmet, legyünk éberek karácsonykor, nagyon korán sötétedik, figyeljünk egymásra és
környezetünkre.
Továbbá elmondta, nyártól
4 épület tetõszerkezetén munkálatok kezdõdtek, ennek folytán õsztõl 100 %-ban napelemek biztosítják az egészségház, az iskola, az iskola mellett
található konyha, valamint a
közös önkormányzati hivatal
épületeinek villamos energia
ellátását – megköszönve Vigh
László úr támogató segítségét.
Ezt követõen felszolgálták
az idei finomságokat, a pogácsa után disznótoros kerül
párolt káposztával az asztalra,
majd sütemény. A megjelentek
egy-egy zacskó szaloncukrot is
kaptak, azoknak, akik nem
tudtak eljönni, az önkormányzat dolgozói még karácsony
elõtt lakóhelyükön adták át az
édességet.

Színpadon az EXIT.
sére invitálták a környékbelieket.
A csapat zalalövõi, salomvári, kávási és zalacsébi fiatalokból áll. 2014 tavaszán alakultak, már számos emlékezetes fellépés van mögöttük,
minden fellépésre eseményhez illõ dalokkal készülnek.
Így volt ez most is: talán az
ünnepek közelsége miatt, de
bensõséges, ugyanakkor könynyed hangulatú estét terveztek, melynek megvalósítása a
közönség reakciójából ítélve,
maradéktalanul sikerült.
A zenekart vendégfellépõ
énekegyüttes elõzte meg: a zalaegerszegi Black And Proud,
tagjai fõleg vidám, energikus
gospel dalokat adtak elõ, ezzel
kellõen megalapozva a hangulatot.
A fiatalok fellépését követõen Büki Sándor és Erdei
Csaba polgármester (az önkormányzat nevében) közös meglepetés ajándékot adott át a
fiataloknak, megköszönve ezzel példaértékû munkájukat.
További képek és hanganyagok az eseményekrõl a

www.zalacseb.hu weblapon
megtekinthetõek!
Rajnai Barbara

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
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

2016. január
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Bensõséges ünnep Hagyárosböröndön
December 23-án, szerdán
este 6 órakor került sor a hagyárosböröndi római katolikus templomban a helyi gyermekek karácsonyi mûsorára,
melyet ezúttal is Tompa Ágnes
rendezett, a zenei és technikai
közremûködõk pedig Lõrincz
Kálmán (Lorenzo), Fillinger
Ferenc, valamint Paksa Imre
kántor és fia, Gergely voltak.
Elõször Török Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévõ szép számú közönséget,
aki a karácsony értékeirõl beszélt. Ezután felcsendült az
elsõ ének: Szent Karácsony beköszöntött és bevonultak a
szereplõk az oltár köré. A történet úgy kezdõdött, hogy az
Úr felszólította Gábriel angyalt, hogy menjen el Názáretbe Máriához és közölje vele
a jó hírt: nemsokára fia fog

születni, õ lesz a Messiás. A
római császár népszámlálásról
szóló parancsa arra késztette
Máriát és Józsefet, hogy Bethlehembe menjenek.
Eközben a helyi rózsafüzér
társulat tagjai elhelyezték az
oltáron a Szent Családot ábrázoló képet, a Szállást keres...
kezdetû ének kíséretében. Jézus megszületett a barlangistállóban, és felhangzottak a
Mennybõl az angyal és a Dicsõség mennyben az Istennek
kezdetû egyházi énekek: az alvó pásztorokkal angyalok közölték a nagy hírt. A pásztorok
bárányt, tejet, sajtot, takarót és
kenyeret vittek a kis Jézusnak
ajándékba (Pásztorok, keljünk
fel!) Mária és József köszönetet
mondtak nekik és Isten áldását
kérték rájuk, majd felhangzott
a Hej, víg juhászok, csordások

Felújítások Keménfán

kezdetû dal. A bethlehemi csillagot követve megjelent a három szent király, Gáspár Menyhért, Boldizsár, akik aranyat,
tömjént és mirhát hoztak a
családnak. (Ó, gyönyörû szép
titokzatos éj...)
A kis gyermekek fogadalmat tettek a kis Jézusnak, hogy
ezután csupa jót fognak tenni.
Kórusban elhangzott Pálfalvi
Nándor versének részlete (Karácsony ünnepén az a kívánságom...), majd Simon Lolita
szavalta el Ady Endre: Karácsony c. költeményét és a falu
legidõsebb lakója, Farkas Ernõné énekelt a Szent Családról.
Végül az újévi jókívánság
következett: Boldog Új Esztendõt adjon az Úr Isten! A mûsor
után Farkas László plébános
mondott köszönetet a mûsor
szereplõinek és szervezõinek,
majd felhívta a figyelmet arra,

Fotók: Vaspöri Andrea
Méltó mûsort adtak a helyi
gyermekek.
hogy mit jelent a karácsony a
mai embernek több, mint
2000 év távlatából is. Az este a
Fel, nagy örömre kezdetû közös énekkel fejezõdött be.
Ács László

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
Mozgalmas volt az elmúlt
év vége Keménfán. Egyrészt
megtörtént a ravatalozó felújítása, másrészt sor került a Dózsa-hegyi murvás út rekonstrukciójára. Mindezek mellett a
község két fahídját is sikerült
megújítani. Cser Gábor polgármester lapunknak elmondta,

hogy már megvásárolták a szigetelõanyagot a kultúrház renoválásához. Mindezt saját erõbõl oldották meg, sõt idén további felújításokra kerül sor.
A polgármester arról is tájékoztatta a lapot, hogy Keménfán februárban ismét megrendezik a rönkhúzást.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk
Egy évvel ezelõtt tudósítottunk a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás tevékenységérõl. Most ismét aktuálissá vált a legfrissebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet
Zágrábban.
– Alelnök úr, mit is kell
pontosan tudnunk errõl a
társulásról?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és DélEurópa között, s ezáltal az E65ös út irányát követõ, a Baltikumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd kezdeményezésre, lengyel partnerrégiók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeménye-

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szakaszokon új infrastruktúra kiépítésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy magasabb szintû érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.
– Milyen fontosabb döntések születtek a decemberi közgyûlésen?
– Fontos mérföldkõnek tekinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három lengyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyezménye és alapszabálya is módosításra került, melynek nyomán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.
immár uniós tag Horvátország- pontjából kiemelten fontosból Karlovac megye, Varasd nak tartom, hogy a közgyûlés
megye és Primorje-Gorski Ko- döntése alapján biztosítottá
tar megye csatlakozott a szer- vált a Zalaegerszegen létrejövõ
vezethez. Zala megye szem- Stratégiai Központ mûködésének finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ közgyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megrendezésre, s ez alkalommal ismertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõkészítésérõl is dönthet a testület.
– Milyen új cselekvési iránosításra, a mezõgazdasági támogatásokra, az erdõgazdálko- nyok körvonalazódnak a hordásra, valamint az állattenyész- vát megyék csatlakozását kötéssel kapcsolatos problémákra.
vetõen?
A Kincstár jogelõdje, a Zala
– Az észak-déli, a BaltikuMegyei Területi Államháztartá- mot az Adriai-tengerrel összesi Hivatal igazgatói posztján az kötõ európai tranzitút fejleszönkormányzatok finanszírozá- tésével kapcsolatban Zala mesát ismerhette meg. Az elmúlt gye a kezdetektõl fogva támoévekben ezeken a munkahe- gatta azt az elképzelést, hogy a
lyeken nem csak szakmai ta- Baltikumtól déli irányba haladpasztalatokat, hanem vezetõi va valamennyi érintett orszárutint is szerzett. Nagy hasznát got bekapcsoljuk az együttmûvette ennek késõbb, amikor ködés ezen rendszerébe. Ezért
két cikluson keresztül megyei fontos állomásnak tekinthetõ a
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak három horvát megye csatlakoalatt alaposan megismerte az zása, hiszen ez újabb lendüleönkormányzati testületi mun- tet adhat további országok rékát, az intézményfenntartást, s gióinak csatlakozásához. A tártapasztalatokat szerzett a te- sulás igazgatója folyamatos
rületfejlesztés vonalán is. A köz- tárgyalásokat folytat szlovák és
igazgatási hivatalvezetõi be- cseh megyékkel a bõvítés érosztása közvetlenül megelõzte dekében. Amennyiben a tára megyei kormányhivatal fõ- gyalások eredményesen záruligazgatói posztján eltöltött idõ- nak, abban az esetben egy
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a olyan széleskörû európai ösztöbb, mint ezer fõs hivatalnak szefogás alakulhat ki, amely
az irányításához szakmai és ve- kellõ érdekérvényesítõ erõvel
zetõi tapasztalatokkal is ren- rendelkezhet a kitûzött célok
delkezik, s ez nagy segítséget mihamarabbi
megvalósítása
jelent az új beosztásban.
érdekében. Zala megye a StraDr. Sifter Rózsa – mint tégiai Központ mûködtetésémondta – kormánymegbízott- vel segíteni és elõmozdítani
ként kiemelt feladatának tartja kívánja ezt a nemzetközi összea köz szolgálatát, a kormány- fogást, amelyrõl a tavaszi közzati célok maradéktalan meg- gyûlésen is meggyõzõdhetnek
valósítását.
majd a társulás tagjai.

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január elseji hatálylyal dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjának. A váltásra azután került
sor, hogy Rigó Csaba korábbi
kormánymegbízott a Közbeszerzési Hatóság elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakezdõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

mindent megtapasztalt a vidéki emberek életérõl. Következõ munkahelyén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának igazgatási osztályán olyan közigazgatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi munkája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén eltöltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása legyen a földhivatalok munkájára, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-
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Adventi vásár Bagodban
Csakúgy, mint az elõzõ években, idén is megrendezésre
került az adventi vásár Bagodban. Az idõ ugyan kissé ködös
volt, de a hideg ellenére a szabadban tudtuk tartani – tavaly
az esõ miatt sajnos beszorultunk a faluházba. Így 2015. december 12-én az ovi melletti,
ünnepi fénybe öltözött Szent
István parkban összegyûlt a falu apraja-nagyja. Az odalátogatókat forralt borral, meleg teával és finom süteményekkel
vártuk, a sütik nagy részét a falu lakói ajánlották fel. Közben
a helyi énekkar karácsonyi dalokkal aranyozta be az ünnepi
készülõdést.
A nagy sürgés-forgás közepette ellátogatott a Mikulás, de

nem vásárolni jött, hanem az
ott lévõ gyerekeket lepte meg
pár aprósággal. A helyiek és a
Bagodi Fekete István Általános Iskola tanulói saját kezûleg készített alkotásaikat, édességeiket árulták jótékony célból. Volt minden mi szem-szájnak ingere: finomabbnál finomabb sütemények, csokiba forgatott gyümölcsök, gyönyörû
karácsonyi dekorációk, horgolt
angyalkák, hogy néhányat említsünk.
A hangulat idén is remek
volt, jól mulatott kicsi és nagy,
köszönjük a részvételt. Folytatjuk a hagyományt, jövõre ismételten lesz adventi vásár, akkor
is szeretettel várunk mindenkit.
–s–

Adni jó!...
„Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem” (Nagy László)
A Bagodi Fekete István Általános Iskola Diákönkormányzata idén is csatlakozott
a Bagodért Egyesület hagyományos – a falu Szent István
parkban 2015. december 12én megrendezésre került – adventi vásárához.
Nemes célt tûzve ezzel ki,
hiszen a bevételt a zalaegerszegi Egészségügyi Gyermekotthon javára ajánlotta fel.
Az intézmény osztályai közül az 5. és a 7. osztály bizonyult a leglelkesebbnek. Osztályfõnökeik – Halász Katalin
és Vincze Zsuzsanna – vezetésével és a szülõk támogatásával
készültek az alkalomra. Az adventi forgatagban csokiba már-

tott gyümölcsöt, finom süteményeket, forrócsokit kínáltak.
Cserébe szülõk, nagyszülõk
és ismerõsök pénzbeli adományokkal járultak hozzá az adventi jótett megvalósulásához.
Ez a szombat délután szép
példa arra, hogy a szülõk és a
pedagógusok összefogásával a
jóra fogékonyabbá formálhatjuk a felnövõ nemzedéket.
„Jónak lenni jó” – érezhették a következõ tanulók: a 7.
osztályból Horváth Laura,
Farkas Kristóf, Tóth Bertold,
Major Márk, Tóth Flóra, Kiss
Emese, Bicsák Petra, Kustán
Barni, az 5. osztályból Kiss
Fruzsina, Bokor Anikó, Simon
Lolita, Simon Dávid, Járfás
Zsófia.
Vincze Zsuzsanna
osztályfõnök

A Mikulás a gyerekek közt.

KOZMA KFT
• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET
TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Zalaegerszeg
Virágzó mezõ út 2/B
www. kozmakft.hu
Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910
email: info@kozmakft.hu

Álláslehetõség!
Operátorokat és szakmunkás
Adecco Kft.
végzettséggel rendelkezõket
30/516-6403
felveszünk!
Azonnali kezdési lehetõség!!! iroda.szombathely@adecco.com

Ha elolvasta, adja tovább!

Nemes célt tûztek ki.
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A túrákon is felcsendülnek a dalok
Január 9-én a második évada kezdõdött a kávási Népdalház sorozatnak. Az elsõ foglalkozáson közel 40 fõ vett részt.
A január 23-án tartott harmadik foglalkozáson ifj. Horváth
Károly ezúttal Horváth Ernõnét, az andráshidai Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület szakmai vezetõjét hívta
meg vendégnek, aki dalkörével két évtized alatt számos
elismerést érdemelt ki.
– Ezek a dalok az ötvenes
évekbeli kórusmozgalom idejében vegyeskarra készültek,
1969-ban Vass Lajos nevéhez
fûzõdik a pávaköri mozgalom
indulása. A dalok korábban
kevésbé voltak témájuk szerint
rendszerezve, de az idõ elõrehaladtával már beszélhettünk
katona, summás, szerelmes
vagy szokás dalokról is – adott
útmutatást ifj. Horváth Károly.
Tavaly tíz alkalommal már
találkoztak a kávási és környékbeli népdalkedvelõk, akik idén
januárban is folytatják a barangolást a magyar népdalok között. Az egyes foglalkozásokra
egy-egy témához kapcsolódó
finomságokat sütnek a résztve-

mondta felnõttes magabiztossággal a lassan tíz éves fiú,
akinek mindkét szülõje kötõdik a sporthoz.
Áron több versenyrõl is
szép eredménnyel tért haza,
melyek közül talán a tavaly
nyár végi Siklóson megrendezett Tenkes Kupa nemzetközi
utánpótlás verseny, U11-es
korcsoportban elért 7. helyezése emelhetõ ki. Õsszel szeptember 19-én Pécsen, a Misina
kupa diák D korcsoportjában
ezüstérmet, rá egy hónapra a
zalaegerszegi utánpótlás versenyen bronzérmet nyert. December 11-én a Kanizsa Bajnokság összevont C-D súly,- és
korcsoportú versenyén 7. helyezést ért el.
Az egyesületnél õsszel két
híres judós is meglátogatta
Áront és társait a világbajnoki
ezüstérmes Bor Barna és Magyarország elsõ olimpiai és

világbajnok cselgáncsozója, dr.
Kovács Antal. A gyerekek nagy
lelkesedéssel fogadták a hírességeket, és természetesen a
tatamin ki is próbálhatták erejüket a két világklasszis ellen.
– Könyveimbe és öveimre
is gyûjtöm a híres emberek
aláírásait, az 1992-es barcelonai olimpián gyõztes Kovács
Antal a példaképem. Figyeljük
edzõnk, ifj. Nagysolymosi Sándor eredményeit is, reméljük
az olimpián is lesz magyar versenyzõ. Amikor edzés elõtt fáj
a fejem, a judo közben minden
fájdalmam elmúlik. Mióta cselgáncsozok, azóta fegyelmezettebb vagyok – meséli a zalaegerszegi Mindszenty József
Általános Iskola tanulója.
Áronék egyesülete új termet
kap, tavasztól a zalaegerszegi
Apáczai ÁMK átalakított éttermében folynak majd az edzések.
(pb)

Eke Lászlóné, ifj. Horváth Károly és Horváth Ernõné a dalok
gyûjtésérõl is beszélt.
võk, így az asztalok rendre
megtelnek.
– Tavaly körülbelül ötven
dalt tanultunk, most ugyanez a
cél. A nálunk lévõ tájházakhoz
illõ dalokat szeretnénk tanulni. Mindenkinek adott a lehetõség, hogy dalokat tanuljon,
melyeket egy-egy szalonnasütés, baráti összejövetel alkalmá-

Ez a sport fegyelmezettségre is nevel
Varga Áron, a cselgáncs kávási reménysége

Varga Áron érmeivel és példaképe, dr. Kovács Antal aláírásával.
Sok szülõ gondolkozik azon,
hogy gyermeke mivel töltse
szabadidejét, esetleg milyen
sportágban bontogassa szárnyait. A szüleivel több mint
négy éve Káváson élõ Varga
Áron 2011-ben, 5 évesen kezdett judózni a teskándi óvodában. Két évvel késõbb a Z.
Dózsába kerülve Nyakó László szerettette meg vele a sportágat és tõle tanulta meg az
alapokat. Tehetségét 2014-ben
a Mikulás Kupán fedezték fel,
így 2015-ben a Zalaegerszegi
Judo Sportegyesülethez került,

val is elénekelhetünk. A népzenéhez néptáncot is tanulunk, s mellette különbözõ
hangszerek is elõkerülnek. Folyamatosan ismétlünk, így aki
ezután jönne, õ is könnyedén
be tud kapcsolódni – vázolta
fel Eke Lászlóné szervezõ. A
Kávási Népdalház záró rendezvényét március közepén terve-

zik, a tanult dalokat pedig
szeretnék majd a közösségi
rendezvényeken elõadni. A tavalyi csokorból is sikerült jónéhányat néhány kávási és zalaszentgyörgyi rendezvényen
felvonultatni.
A tavaly sikerrel zajlott
hímzõ szakkör december
után január 4-én folytatódott,
ahol a zalai fehérhímzés népszerûsítése mellett most a rábaközi hagyományokkal ismerkednek. A résztvevõk kávási
hímzéssel is szeretnének megismerkedni, mivel néhány régi
darabon, pl. koporsói szemfedélen felfedezték a helyi jellegzetességû hímzést. Az asszonyok kéthetente és összesen
tíz alkalommal találkoznak,
mellette február 14-én a második csoport részvételével folytatódik a kosárfonó foglalkozás is. A zsúfolt rendezvénynaptárat böngészve elmondható, hogy a következõ hetekben
is megtelik élettel a Kulcsosház: február 6-án pótszilveszter és farsang, másnap Magbörze és Népdalház várja az
érdeklõdõket.
Pataki Balázs

ahol ifj. Nagysolymosi Sándor
lett az edzõje.
– Magas és vékony vagyok,
azért anyukám kezdetben azt
mondta, hogy nem biztos,
hogy nekem való ez a sport. Az
elsõ edzõm szerint viszont
éppen ezért nehéz kibillenteni
az egyensúlyomból. Elõször
azt tanultuk meg, hogy úgy
tudjunk esni, hogy ne üssük
meg magunkat. Most heti háromszor egy és fél órát edzünk, a hétvégéken pedig versenyek vannak. Eddig csak kétszer nem végeztem dobogón –

Felhívás!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg 331.000 Ft, melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák alapítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Informatikai és Családi Nap

A 8. évfolyamosok nyitótánca.
A Bitbúvár Alapítvány és
az általános iskola 2016. január 16-án tartotta meg a hagyományos Informatikai és
Családi Nap rendezvényét. Iskolánk pedagógusai, a szülõk
és a helyi Kerecseny Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület tagjai az idei évben is
gazdag programmal várták az
érdeklõdõket.
A számítástechnika teremben idén a játékprogramoké
volt a fõszerep, a legnépszerûbb a FIFA játék volt. A kézmûves foglalkozásokon lehetett mandalát színezni, álarcot
készíteni, korongozni és megismerkedhettek a bõrözés alapjaival is az ügyesebbek. Természetesen a mozogni vágyók
sem unatkoztak, ügyességi játékokban, „1 perc és nyersz”
feladványokban, X-Box táncversenyben és íjászatban próbálhatták ki magukat. Az iskola
kreatív pedagógusai szebbnél
szebb arcfestéseket és csillámtetoválásokat készítettek a
gyerekeknek és a bátrabb felnõtteknek is.
A leendõ elsõs tanító nénik
társas- és képességfejlesztõ játékokkal és apró meglepetésekkel várták a nagycsoportos
óvodásokat. A délelõtti program elmaradhatatlan és legnépszerûbb része a teremfoci
torna volt, a Bitbúvár Kupa.
A nap zárásaként immár 21.
alkalommal került megrendezésre az alapítvány jótékonysági bálja, amit hagyományosan
az iskola 8. osztályos tanulóinak tánca nyitott, felkészítõ
tanáraik: Bognár Csilla és Pintérné Fehér Andrea osztályfõnökök voltak.
A nyitótáncot Horváth Edmond és Merth Babett követte,
akik tréfás meséikkel nyûgözték le a hallgatókat, majd az
Alapfokú Mûvészeti Iskola 10.
és 6. évfolyamos moderntánc
csoportjai valamint a 6.a osztály lépett fel, az õ koreográfiájukat Rajzó Ildikó készítette
és tanította be. Népdalcsokrokat adott elõ a „Tiszán innenDunán túl” országos népdaléneklési minõsítõ verseny
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„Szép Zalában születtem” területi fordulóján aranyminõsítésben részesülõ Lövõi Aratók és a Lövõi Pacsirták népdalkör csoport, az õ felkészítõ
tanáruk Vassné Horváth Ma-

rietta volt. Az este fellépett
még iskolánk egykori diákja,
Németh Krisztián, aki hiphop-ot mutatott be, majd a
Galaxy Akrobatikus Rock and
Roll Klub képviseletében Hajdú Mirella és Gál Liza mozgalmas produkcióját láthattuk.
Nagy sikere volt Gyõrfy Barbara és Gyõrfy Ramóna zumba elõadásának. A mûsort a
Zalalövõ testvértelepülésérõl,
az olasz Farra D' Isonzoból
érkezõ „Gruppo Vocale Farra”
kamarakórus zárta.
A bál bevételét az iskola
tantermi bútorzatának felújítására fordítja az alapítvány.
Az alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond a rendezvény valamennyi támogatójának, a szülõknek, pedagógusoknak, akik hozzájárultak a
rendezvény eredményességéhez, sikeréhez!
Herman Eszter,
az alapítvány 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.: LENOVO 100 80MJ006LHV 15,6"/Intel Celeron N2840
2,16GHz/4GB/500GB/fekete notebook
79.999 Ft
ASUS X554SJ-XX027D 15,6"/Intel Celeron N3150/4GB/1TB/
GeFoce 920M 1GB/DVD író/fekete notebook
94.999 Ft
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Corei3-4005U 1.7GHz/4GB/
1TB/GF820M 2GB/DVD-RW fekete notebook
137.999 Ft
ZOPO 350 4GLTE - DUAL SIM fekete okostelefon 44.999 Ft
Samsung 40"UE40J5000AWXXH LED TV
84.999 Ft

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

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

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A titok…

Laci sokáig nem értette,
hogy idõsebb barátai a tél
vége felé miért a súlygyarapodásukon aggódnak a
legtöbbet. Lacinak nem volt
ilyen problémája, ehetett
bármit és bármennyit, a
súlya alig változott. Azonban pár éve észrevette, valami megváltozott. A kedvenc zakója mintha összement volna, mert egyre nehezebben tudta begombolni. Eleinte nem foglalkozott
ezzel, de amikor ironikusan
többen megjegyezték: mi a
helyzet Laci, újabban hasra
gyúrsz?
Neki is be kellett látnia,
hogy véget kell vetni „a bablevest eszek lekváros buktával” korszaknak. Laci a
mozgásban látta a megoldást, de azért túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondolatmenetét megerõsítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzõgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte az elsõ
gépet, két izmos szállító fel
is cipelte neki a második
emeletre. Az elején még
használta is, majd egyre ritkábban. Biztos rossz gépet
választottam – gondolta magában. Igaz, a nappalija kezdett már egy konditeremre
hasonlítani, de újabb és
újabb gépet rendelt.
Lacit már régi ismerõsként üdvözölte a két izmos
szállító. Laci nekik is szegezte a kérdést: ugye maguk
is ezt a gépet használják,
vagy mi a titok, mitõl ilyen
izmosak? A két izmos szállító döbbenten egymásra
nézett, majd az egyikük a
már megrendelt sok gépre
nézve mosolyogva ennyit
mondott: – Tudja László,
ezeket a gépeket nem használni kell, hanem cipelni….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Felemelõ érzés, hogy szeretnek a faluban”
Akik Zalaszentgyörgy jó hírét messzire viszik (5.)
Vaski Zsolt neve
sokak számára összeforr Zalaszentgyörgygyel és a focival. Sorozatunk következõ
szereplõjének életében fontos szerepet
játszik a labdarúgás,
ami gyermekkora óta
hozzátartozik
életéhez. Az utóbbi években a Zalaszentgyörgyi SE elnöki teendõit
is ellátja és egy évtizede, hogy önkormányzati képviselõként is tevékenykedik.
– Eredendõen milyen szálakkal kötõdik a településhez?
– A szüleim itt nõttek fel, aztán miután
megházasodtam, rá egy
évre költöztünk ide.
Idén már húsz éve,
hogy Zalaszentgyörgyön lakunk és reméljük, hogy az itt töltött
évek száma meghá- Vaski Zsolt nyakában a legkedvesebb
romszorozódik. Büsz- emlékekkel, a felnõtt és ifjúsági csapat
ke vagyok rá, hogy itt érmeivel.
élhetek, ez a csendes
falu tele van közösségért tenni járt ki a meccseinkre. Horvátakaró emberekkel.
országba jártunk edzõtáboroz– Hogyan kezdõdött a ni, azóta is sokszor elõkerülnek az akkori emlékek.
sport iránti vonzalom?
– Közben már nem csak
– Zalaegerszegen születtem,
ahol a Hamburger Jenõ Általá- nyaralni járt a Zalaszentnos Iskola elsõ sport tagozatos györgyre.
osztályába jártam. Onnantól
– 1996-ban költöztünk Zakezdve a sport és a futball min- laszentgyörgyre, ahol édesdig jelen volt az életemben. Az apám vállalkozásában dolgoziskolából a ZTE-be kerültem, tam, és mellette itt fociztam.
ahonnan az iskola végeztével Akkor a megyei elsõ osztály
egybõl elvittek katonának. A élvonalában szerepelt a csapat,
18. életévemet így már a lenti Bán Istvánnal, Miklós IstvánBottyán csapatában töltöttem nal, Soós Istvánnal és a Pongbe. Egy év után újból a ZTE- rácz-testvérekkel is játszottam
ben fociztam, de nem sikerült együtt. Emberileg és játéktubekerülni az akkor NB I-be dásban egyaránt kiváló csapat
visszajutó csapatba. Visszake- volt, a mostanit is hasonló
rültem két évre Lentibe az NB összetételû játékosok alkotják.
III-as csapathoz, ahol nagyon Három év után, 1999 környéjó együttesünk volt, elsõ sze- kén az akkor Ausztriában játzonban nyolc gólt kaptunk. A szó Péter Zoltán hívott a hakésõbb NB I-be igazoló Balog táron túlra játszani, ahol hét
Csabával ketten játszottunk évet töltöttem el. Anyagilag is
emberfogót, és egykori elsõ érdemes volt kimenni, hiszen
osztályú játékosokkal játszot- itthon akkor még az NB III-ban
tunk együtt, akiktõl sokat le- sem lehetett pénzt keresni. Hahetett tanulni. Nagy futballláz zatérésem után a zalaszentvolt Lentiben, 1000-1200 nézõ györgyi csapatban játszva éle-

tem elsõ mûfüves meccsén
elszakadt az Achilles-ínam, ami
pályafutásom végét is jelentette, utána egy évig lábadoztam.
Közben a csapat szépen lassan
kezdett szétesni… Távozó edzõnk, Konrád Péter „elvitte
magával” a fél csapatot, majd
az itt maradók a megyei másodosztályból is kiestek.
– Utána az átszervezés
évei következtek…
– Császár Lajossal és Kovács Dezsõvel közösen vettük
át az elnökséget. A próbaévünk nagyon gyengén sikerült: a harmadosztály Északicsoportjában a 12. helyen végeztünk. Akkor azt mondtam,
hogy vagy csinálunk normális
futballt Szentgyörgyön, vagy
nem áldozom rá a szabadidõmet. Ezzel mindenki egyetértett. Szerencsénkre Bita Gyula
akkor jött el Gellénházáról és
elfogadta a felkérésünket, játékosokat is hozott magával.
Visszajutottunk a másodosztályba és azóta jók az eredmények, az elsõ öt között mindig
ott vagyunk.
– Hogyan változott meg a
szakmai háttér?
– Bita Gyula tavaly szezon
közben távozott tõlünk, így az
utolsó hét meccsen edzõként
segítettem a csapatot. Ausztriai munkám miatt nem tudtam hétközben itthon lenni, az
edzéseket a csapatkapitány és
helyettese tartották. Nagyon
nehéz meccseink voltak, de
végül a felnõttekkel 3., az U19es csapattal a 2. helyen zártunk. Nyár végén érkezett edzõnek Srágli Tamás, akivel az
õsz után a harmadik helyen
állunk. Több helyrõl vannak
játékosaink, de sajnos olyat is
tapasztaltunk, hogy helybéli
srácot nem engedtek el a szülei sportolni. Nagyon szeretnénk, ha még több szentgyörgyi és környékbeli fiatal jönne
hozzánk focizni. Rendszeresen
részt veszünk a társasági adós
pályázatokon, a center- és ed-

zõpályára is villanyvilágítást
szeretnénk, melyhez még öszsze kell gyûjteni a pénzt. Az
önkormányzat mellett a helyi
cégek mindig segítenek bennünket, nekik is köszönhetõ,
hogy megújult a csapat szerelése, melyet tovább bõvítenénk. A szurkolóink nagyon
lelkesek, bérletet vásárolnak a
meccseinkre, és mindenhova
elkísérnek bennünket.
– Tizedik éve már, hogy az
önkormányzati munkában is
részt vesz.
– Ez a harmadik ciklusom,
annak idején Kovács Dezsõ
kért meg, hogy legyek a „csapatának” a tagja. Félve indultam neki, mert nem tudtam,
hogy egyáltalán be tudok-e
kerülni a képviselõ-testületbe.
A választás olyan jól sikerült,
hogy mindig a legtöbb szavazatot kaptam. Erre nagyon
büszke vagyok, felemelõ érzés,
hogy szeretnek a faluban. Ez a
munka ugyanakkor nagy felelõsséggel is jár.
– Milyen területen tevékenykedik?
– Az én feladatom itt is a
sportra koncentrálódik, nekem
kell összefogni a sportcentrumot. Nagyon szép a pályánk,
edzõpályával bõvültünk. Aktívan részt veszek a falunapi
programok szervezésében, közösségi életben, társadalmi
munkában. Büszke vagyok rá,
hogy itt élhetek, ezalatt a húsz
év alatt egy csendes falut ismertem meg, ami tele van közösségért tenni akaró emberekkel. Az erdélyi testvértelepülési kapcsolatot Császár Laci
bácsi építette ki, az oromhegyesi barátságot pedig mi alakítottuk ki. Sajnálom, hogy kicsi faluként nincs iskolánk,
hiányát a sportban is megérezzük. Február 20-án az egyre
népszerûbb jelmezes farsangi
sportbálra várunk mindenkit,
melynek bevételét a futballcsapat támogatására fordítunk.
Pataki Balázs

2016. január
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Ismét pattogott a labda

A versenyzõk jókedvûen álltak össze egy csoportképre is.
Zalaháshágyi, zalacsébi és
zalalövõi versenyzõk részvételével a Zalaháshágy SE szervezésében hatodik alkalommal rendeztek asztalitenisz versenyt a helyi kultúrházban január 10-én.
A párosok versenyén hat
órán át zajlottak a mérkõzések,
ahol 6 duó mérkõzött meg egymással. A közös esti vacsora
mellett kihirdették a végsõ sorrendet, melyben az Erdei Tamás-Bicsák Lajos végzett az
élen, Erdei János és Jóna László párosa, valamint a Kalamár

Krisztián, Ivanik László duó
elõtt. A tervek szerint hamarosan kétnapos viadalon mérkõznek meg egymással az egyéni
versenyzõk is.
A zalaháshágyi focicsapat
most indult elõször öregfiúk
tornán és a harmadik helyen
végzett. A január 16-án rendezett Maligán Kupa dobogós
helyezése mellett a legtöbb
gólt szerzõ játékost is Zalaháshágy adta: Kalamár Krisztiáné lett a gólkirályi cím.
pb

Elérhetõségeink:

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os húsfajta malacok
eladók
Zalaszentivánon.
Ára: 650 Ft/kg.

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

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

• 25 biztosítótársaság képviselete egy helyen! Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,- mezõgazdasági,
- és egyéb egyedi biztosítások. Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása! Kárügyintézés helyben.
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimál bértõl, felsõ életkori megkötés nélkül is.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Kezes bevonásával BAR listásoknak is!
• Ingatlant venne, de nincs önerõ? Van megoldás! Lakás takarékpénztári számlanyitási díj: 0 Ft
• Vállalkozói hitelek ingatlan fedezetre, veszteséges vállalkozásoknak is!
• Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!
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 • www.ingatlanhirdeto.com

,
CO K

G FB

Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

CASHBANK.HU

C AS

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

2016. január

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

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.

Kinga L'oreal Szépségszalon!
Februári szemüvegkeret akció

Szolgáltatások!
• Kozmetika - Antiage kezelések
• Manikûr - pedikûr - Schellac
• Fodrászat
• Hajhosszabbítás-keratinos/mikrogyûrû/hüvelyes
• Tartóshullám
• Álló szolárium
• Továbbképzések (fodrászat), gyakorlati hely
Tel.: 06/30/507-2970
Bagod (Avia benzinkút udvarán)
Mindenkit várok szeretettel!
Facebook: Kinga Loreal Beauty Szalon

Elérhetõségeink:

Az akció idõtartama: 2016.02.01. - 2016.02.29.

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

