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Szépkorúakat köszöntöttek Zalaszentgyörgyön
számolót a képviselõ-testület
tevékenységérõl és a falu jövõbeni terveirõl.
– A képviselõ-testület alapvetõen a falu mûködtetését, a
meglévõ intézmények és szolgáltatások fenntartását, a fejlesztések pályázati forrásokból
és saját erõbõl való finan-

szírozását tûzte ki célul. Az
önkormányzat tesz azért, hogy
legyen saját forrása: bérbe
adunk területet, ingatlant, a
közmunkásokkal hasznosítjuk
azokat a földeket, ahol intézményeinknek zöldséget tudunk
termeszteni, vagy a jövõben
(Folytatás a 2. oldalon)

90 év Csödén
A gyerekek farsangi jelmezben és versekkel léptek fel.
Zalaszentgyörgyön is hagyománnyá vált, hogy köszöntik a település szép kort megélt lakosait, melyre idén február 12-én hívták meg az idõseket. A késõ délutáni programon elõször az óvodások

90. születésnapja alkalmából köszöntötte a csödei Laczó
Gézánét, Elza nénit Horváth
József, Csöde község polgármestere és Gáspárné Tóth

Zsuzsanna jegyzõ asszony
2016. február 26-án.
Az ünnepelt – aki fiatalos
külseje és mozgása révén, akár
(Folytatás a 3. oldalon)

öltöttek jelmezt és mondták el
mosolyogtató
mondókáikat,
majd Debrei Zsuzsanna színmûvész szórakoztatta operettslágerekkel a megjelenteket.
Az összejövetelen Kovács Dezsõ polgármester tartott be-

Horváth József és Gáspárné Tóth Zsuzsanna köszönti Laczó
Gézánét.

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Lengéscsillapító akció

20% kedvezménnyel!
Az akció 2016. március 31-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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Szépkorúakat köszöntöttek Zalaszentgyörgyön
(Folytatás az 1. oldalról)
tûzifát tudunk termelni – vázolta fel a településvezetõ.
Zalaszentgyörgy 2013 óta
már hat faluval mûködik együtt,
a közös hivatal központi és
jegyzõi feladatait is ellátja.
2015-ben a sportlétesítmény
mûködtetési TAO kiíráson, a
táncház pályázaton, a testvértelepülési park megépülését
segítõ beadvánnyal szerepelt
sikerrel. A polgármester beszédében kiemelte a park létrehozásánál elvégzett társadalmi,
illetve hivatali munkát, ami a
település történetében egyedülálló összefogást eredményezett. Több fórumon is felmerülõ probléma volt a 35
évvel korábban készült, elöregedett járdák állapota, melyek
felújítását pályázat híján önerõbõl, 6 millió forint felhasználásával kezdték el. A munkákat idén is folytatják, melyek
kibõvülnek az önkormányzati
utak és hidak felújításával. Az
érintett települések összefogtak a tulajdonukat nem képezõ, de a turizmus szempont-

jából rendkívül fontos kerékpárút karbantartása érdekében. Sikerrel szerepeltek a
közfoglalkoztatási pályázaton,
ugyanakkor Zalaszentgyörgyön
„elfogytak” a közmunkába bevonható emberek. Sikerrel igényeltek támogatást a szociális
tûzifa beszerzésére, valamint
uniós támogatásból tudták megtartani a sporttelep létesítésének harminc éves jubileumát, a testvértelepülési park
avatását, illetve a szüreti felvonulás programját. Tavaly dr.
Vándor László régész összeállításában a templom történetét feldolgozó kiadvánnyal is
gazdagodott Zalaszentgyörgy,
melyet a jelenlévõk is megismerhettek. Készül a település történetét feldolgozó monográfia, ami idén kerül
nyomdába.
– Rengeteg program, szám
szerint 25 volt nálunk tavaly,
amire a környezõ falvakból és
testvértelepülésekrõl is sokan
kíváncsiak voltak. A marosszentgyörgyi és oromhegyesi
településekkel közös pályáza-

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

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

Debrei Zsuzsanna operettslágerekkel szórakoztatott.
tokon is indultunk, melyeket
idén is folytatni szeretnénk.
Örömmel fogadtuk, hogy egy
francia hegyi falu vezetõje
felvette velünk a kapcsolatot,
akik szeretnének velünk baráti
kapcsolatot kialakítani. A napokban kaptuk a hírt, hogy sikeresen pályáztunk a szentgyörgyi termékeket, sajátosságokat bemutató programunkra. A sportegyesületünk jövõre
lesz 65 éves, melyet méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Erre az évre 24 rendezvényt terveztünk, ezeket a
lakosság minél szélesebb körû
bevonásával szeretnénk megvalósítani. Két éve adtuk be
komplex pályázatunkat a rendezvényeinket kiszolgáló kultúrpajta létrehozására, mellette a templom padjainak fûtését, az épület világítását, vízelvezetését is meg kell oldani.
Nem szabad veszni hagyni a
régi értékeket, ezért idén szeretnénk a helytörténeti kiállítást

megnyitni, melyhez sokan adtak már bemutatandó dokumentumokat, tárgyakat. Az
épületünk elsõ harmadában a
két világháború közti idõszakot rendezzük be, a második
részben egy kertészeti kiállítás
kap helyet. A fennmaradó harmadban egy közösség teret
alakítunk ki, ahol Buday Mihály festõmûvész Zalaszentgyörgy történetét feldolgozó
állandó sorozata kerül – emelte ki Kovács Dezsõ, aki bemutatta a helyben mûködõ szolgáltatásokat, intézményeket és
kiemelte a Kávással mûködõ jó
kapcsolatot is.
A program folytatásaként
elõször lépett fel az idõsek köszöntésén a Zalaszentgyörgyi
Néptánccsoport, majd vacsorával, zenével zárult a rendezvény.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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90 év Csödén
(Folytatás az 1. oldalról)
20 évet is letagadhatna a korából –, a tornácon fogadta és
invitálta beljebb a vendégeket.
Elõször Horváth József köszöntötte a jeles alkalomból az
ünnepeltet, a hivatalos köszöntésen túl megemlítve a személyes kapcsolatot is, hiszen Elza
néni gyermekkorától jól ismeri
õt, mivel szomszédságban élik
életüket.
Azt követõen Gáspárné
Tóth Zsuzsanna is csatlakozott
a jókívánságokhoz és átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt köszöntõ oklevelet.
Elza nénit egész élete Csödéhez köti, itt született 1926.
február 26-án, itt nõtt fel és
idejárt iskolába is 62 diáktársával együtt, tanára Cseresnyés
József tanító volt. Legszívesebben a háború elõtti idõszakra emlékszik vissza, amikor
még fiatalon megadatott neki,
hogy varró tanfolyamra, tánciskolába és fõzõ tanfolyamra
járjon.

1950-ben ment férjhez, házasságából 2 lánya született, 3
fiúunokája és 1 dédunokája
teszi szebbé a mindennapjait.
Jelenleg kisebbik lányával él.
Aktívan tölti el idejét, szeret
rejtvényt fejteni, kedvenc virágaival minden reggel beszélget
a tornácon, ha teheti még mindig kertészkedik, tavaly még
krumplit is ásott.
Kérdésemre, hogy mi a
hosszú élet titka, rövid, tömör
választ kaptam: „A sok munka,
attól edzõdtem meg.” Elmondta, hogy rengeteget dolgozott
egész életében, pedig munkahelye sem volt. A háztáji gazdaság, a háztartás ellátása mellett volt, hogy 3 beteget is kellett ápolnia.
Elza néni azon kevés személyek egyike, aki még hitelesen
tud beszélni a régmúlt idõkrõl,
a háború okozta fájdalmakról,
a kommunista diktatúra miatti
szenvedésekrõl, melynek a családja is kárvallottja volt.
- gy -

Rönkhúzás Keménfán

Az ünnepelt családja és a falu vezetõinek társaságában.

ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
PRÁGAgazdagon
Máj.6-8.
Bajor kastélyok-Swarovski kristályvilág
Máj.14-16.
Schladming-Dachstein-Sasfészek
Jún.17-19.

Eng. sz.:U-001588

40.900,-Ft/fõ
49.900,-Ft/fõ
53.500,-Ft/fõ
(félpanzió+ belépõk)

Pihenés a RIMINI Riviérán kirándulásokkal
Jún.28-Júl.3.
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon
Júl.8-14.
Drezda-Berlin-Potsdam és környéke
Júl.12-16.
LIGÚRIAgyöngyszemei: Genova-Portofino
Aug.12-16.
SZICILÍAa sokarcú sziget
Szept.8-16.
Dél-FRANCIAORSZÁG festõi vidékén
Szept.12-17.

99.900,-Ft/fõ
104.500,-Ft/fõ
94.900,-Ft/fõ
93.900,-Ft/fõ
166.900,-Ft/fõ
114.500,-Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!
Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Szombathely +36 94/311-134

www.volantourist.hu
Rönkön és úton az ifjú pár.
Mivel nem volt lakodalom a
faluban, február 20-án újra
megrendezésre került a rönkhúzás Keménfán. Délután 16
órakor kezdõdött a felvonulás
a kultúrház elõl. A rönköt a
võlegénnyel, ifj. Farkas Lajossal végighúzták a falun a
menyasszony, Bognár Bianka
otthonáig.
Itt megtörtént a lánykikérõ, így visszafelé már a házasulandókkal együtt indult el a
násznép. Az esküvõt megelõzte a falu öreglányainak és öreglegényeinek a kidobolása. A
bolondos esküvõ nagyon jó

hangulatúra sikeredett a pap,
id. Farkas Lajosnak köszönhetõen.
Ezt követõen kezdõdhetett
a bolondlakodalom, mely hajnalig tartott. Az eseményen a
falu apraja-nagyja részt vett. A
helyiek birkagulyással és palacsintával kínálták az érdeklõdõket. A rendezvényt egy népes budapesti csoport is meglátogatta. Mivel nagyon tetszett nekik ennek a régi hagyománynak a felelevenítése,
jövõre is szívesen részt vennének rajta, ha megrendezésre
kerül.

Hónaptól hónapig…
kö zéleti

havila p

XIV. évfolyam 2012. április

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Ha elolvasta, adja tovább!
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„Szeretnénk még több embert bevonni a falu programjaiba!”
Akik Zalaszentgyörgy jó hírét messzire viszik (6.)

Gróf Sándor (középen) életét végigkíséri a tánc.

A táncosok a fellépéseken kívül is jó közösséget alkotnak.
Életét végigkíséri a tánc,
melyet amióta megtanult, igyekszik is továbbadni. A mozgás
örömét így többen már felnõttként tanulták tõle Zalaboldogfán és lesik el a lépéseket azóta, mióta Zalaszentgyörgyön él és mozog. Ezúttal
Gróf Sándorral beszélgettünk
múltról, jelenrõl és jövõrõl.
– Mióta él Zalaszentgyörgyön?
– A szomszédos mezõgazdasági településen, két kilométerre Zélpusztán éltünk, de
amikor 1963-ban iskolaérett
lettem, akkor az iskolához közelebb, Zalaszentgyörgyre költöztünk. Az elsõ négy osztály
tanult itt, így ötödiktõl már
Bagodba jártam. A késõbbi bagodi iskolaigazgató, Gyõrffy
Gyula és Sarlós Dezsõ jöttek
elõször azzal a gondolattal Zalaszentgyörgyre, hogy az iskoláskorú fiataloknak néptánc
oktatást szervezzenek. Másfél
év után Kiss István folytatta a
tanítást, az õ órái alapozták
meg itt a néptáncot.
– Hogyan folytatódtak a
táncos évek?
– A Salla Néptáncegyüttesbe jártam Zalalövõre, de a középiskolás években többen
kezdtek leválni a csoportból: a
lányok eladósorba kerültek, a
fiúk udvaroltak, katonáskod-

tak. Aki továbbra is szeretett
volna táncolni Kiss István szervezésével Zalacsében, az ottani
táncosokkal közösen folytathatta. Késõbb újjászervezõdött
a Salla, így visszatértem oda.
– Oktatóként több csoporthoz is adta a nevét.
– Egyre több helyen indítottak falunapokat, alakítottak tíz fõ feletti csoportokat,
ahol mindenki szerette volna
megmutatni, hogy mit tud. Zalaboldogfán is megfogalmazódott
egy helyi társaság megalakítása:
a 7 szoknya 7 nadrág kuriózumnak számított, mert a fellépõk között a nadrágot is a hölgyek viselték. A kezdeti lendület után sajnos pár év múlva többen kiváltak, kevesen maradtak, több mint
hat évet élt meg az a formáció.
Közben Botfán is tanítottam néptáncot, majd Zalaszentgyörgyrõl is kaptam felkérést…
– Elérkeztünk idõben a
mostani formációhoz.
– A Falurossza színjátszó
csoport tagjai és Kovács Dezsõ
polgármester felkértek, hogy
tudásomat az újonnan megalakuló Zalaszentgyörgyi Néptánccsoportnál kamatoztassam.
Volt, aki azzal ijesztgetett, hogy
a saját lakodalmában sem táncolt, így komoly feladat lesz õt
megtanítani. Táncos múlttal
gyakorlatilag senki sem rendel-

kezett. Ha sajgó lábbal is jönnek táncolni, akkor is vidáman
mennek haza, és ez jólesõ érzés. Minden héten csütörtökön este próbálunk, hét pár
alkotja a csoportot, akik a táncon kívül is jó közösséget alkotnak. Sokat számítanak azok
a pozitív élmények, amik egyegy fellépés után érnek minket. Nehéz úgy igazítani, hogy
mindenki ráérjen, de a környékbeli települések meghívásainak igyekszünk mindig eleget tenni.
– Táncaikkal a testvértelepüléseken is rendszeresen fellépnek.
– Elsõ élményeink egyike
volt, amikor Marosszentgyörgyön 1000-1500 ember elõtt
léphettünk színpadra, táncos
legyen a talpán, aki kezdõként
remegõ lábak nélkül végigcsinálja. Az elején megtanultuk a
rábaközi, majd a Maros-menti
és a mezõségi táncot, karácsonyra viszont már újabb koreográfiát tanultuk be. Most
legalább hét féle tánccal tudunk fellépni. Februárban le-

szünk 5 évesek, amire készülünk, így legalább 3 produkciót viszünk magunkkal Erdélybe. Mindig jólesõ érzés velük találkozni, másfajta szemlélettel vannak egymás iránt, így
valósággal feltöltõdünk egymás társaságában. Az elmúlt
években sûrû volt a programunk: áprilisban ellátogattunk
a marosszentgyörgyi falunapra, aztán õk jöttek a mi júliusi
programjainkra, s mellette mindkét helyen szokott lenni néptánctábor is. Ápoljuk a testvértelepülési kapcsolatokat, a találkozásokat mindkét fél várja
és készül rá. Egyik támogatónk
a Buday Közhasznú Alapítvány,
vele nagyon jó a kapcsolat, élményszámba mennek a közös
programok. Jó a közösség Zalaszentgyörgyön, de sajnos nehéz szélesebb körben még
több embert bevonni a programokba. Szeretnénk új arcokkal találkozni a rendezvényeinken. De sajnos azt tapasztaljuk: sokszor könnyebb azt
mondani, hogy nem érnek rá…
Pataki Balázs

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal

2016. február
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Elkészült a falu prése Zalacsében

Varga Ernõ és Erdei Csaba Zalacséb új büszkeségével.
December óta új ékessége
van Zalacsében az önkormányzati hivatal elõtti térnek. A
Zalaháshágyon élõ Varga
Ernõ egyik makettje alapján
készítette el a falu prését, amit
õsszel szeretnének munkára is
fogni.
– A falu új prése Varga Ernõ munkáját dicséri, melyhez
az esõbeállót Vaspöri József
készítette, a szállításban Kámán-Nagy Tamás és barátai
segítettek. Ez egy példaértékû
adomány, magánszemélytõl még
nem kapott ekkora értéket a
falu. Ha jó termés lesz, akkor
idén Varga Ernõ segítségével
szeretnénk üzembe is helyezni. Úgy tervezzük, hogy tavaszszal egy borkóstoló keretében
az összes présmakettet meg
lehet majd nézni – emelte ki
Erdei Csaba polgármester.

Varga Ernõ munkásságával
egy éve már lapunk hasábjain
is foglalkoztunk: otthonában
több kiállításra való anyag rejtõzik. A múzeumnak beillõ
otthonban rengeteg gyûjtött,
illetve maga készítette fafaragás, mezõgazdasági eszközmakett, több mint hetven hintó,
illetve közel negyven présminta, évtizedeket felölelõ pénzés bélyeggyûjtemény, tucatnyi asztali tükör és agancsok
százai láthatók. Lakóhelyén,
Zalaháshágyon már elkészítette a falu prését, a zalacsébi prés eredetijét egy szaklapban látta meg, így elõ-

ször makett formájában készült el.
– Magamnak szerettem volna megcsinálni, de a sors úgy
hozta, hogy a két szõlõhegy
helyett csak egy lett, így felajánlottam Zalacsébnek. Amit
ajándékba készítek, annál nem
nézem, hogy mennyi idõbe és
anyagköltségbe került. 1970
óta foglalkozok borászkodással, a nyolcvanas évek elején
kezdtem el présmaketteket készíteni szilva-, dió-, körte- és
almafából. 2010 õszén a keszthelyi hintómúzeumban járva
úgy gondoltam, hogy az ottani
pompás jármûveknek elkészítem a kicsinyített mását. Hintómaketteknél most a hetvenharmadiknál tartok, két hét alatt
készülök el vele – meséli a hobbijához teljes mûhelyt (szalagfûrész, gyalugép, marógép, esztergagép, kézi fúró) berendezõ fafaragó, aki már külföldön
is bemutatta gyûjteményét.
Az egyes hintók aprólékossága is ámulatba ejtõ: aminek a
valóságban üvegablaka, szegecses bõrkárpitja, függönye, külön ládikája és lámpája van,
annak kicsiben is ugyanúgy
kell kinéznie. S hogy mi lesz a
következõ? Talán éppen egy
tévében leadandó borászati
mûsor vagy kalandfilm hozza
meg az új makett ötletét…
Pataki Balázs

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

Varga Ernõ otthonában egy igazi idõutazásban lehet részünk,
kezében az 1770-es magyar menyasszonyi hintóval.

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

ssen
Hirde k !
nálun

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A férjem nem érti…

A megbeszélt idõpontra
értem oda. Csilla kinyitotta
az ajtót, majd el is kezdte: a
férjem nem érti, miért kell a
konyhát lecserélni. Bezzeg,
ha a konyhában is lenne figyelmeztetõ lámpa, mint az
autónkban, hogy sürgõsen
látogasson el a szervizbe. Nekem is egyszerûbb dolgom
lenne. Hát igen, a konyhát
látva valószínûleg a szervizben megállapítanák a hiba
okát: túl kevés a hely és
ezért a konyha túlterhelt,
csere szükséges – tettem
hozzá.
Azt mindenki azonnal belátja, hogy ha egy autóra túl
sokat kell költeni, megérett
a cserére. Az is természetes,
ha nyaraláskor a családfõ
egyre idegesebben próbálja
elhelyezni a sok csomagot,
majd a végén kijelenti, kell
egy nagyobb autó, mert már
nem férünk el. Pontosan,
nálunk is ez a probléma, a
gyerekek már nagyok, a hétvégén jönnek haza. Persze
ilyenkor többet kell fõzni,
mert próbálok nekik csomagolni is. Muszáj, hogy
egyenek valami normálisat
hét közben is, mert tudja,
milyenek – teszi hozzá mosolyogva.
Azt nem tudom megígérni, hogy hamarabb fog
megfõni az étel, de hogy
egyszerûbb és gyorsabb lesz
a fõzés, azt igen. Így több
idõ marad a családra és
nem csak rohanásból áll a
hétvége.
Van is pár jó ötletem, látványterven fogom megmutatni Önnek. Így látni fogja,
hogyan lesz egy jó konyhája, aminek a férje is örülni fog.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Zalaboldogfai számvetés és tervezés

Az ivóvízhálózat rekonstrukciója után sor került az úthibák
helyreállítására.
Mielõtt a megvalósult beruházásokról, valamint a tervekrõl beszélne Luter Péter, Zalaboldogfa polgármestere, a
gondokról is szól. Mint mondja, sokan ismerik, tisztában
vannak konzervatív, nemzeti
irányultságával. Mint választott
tisztségviselõnek azonban kötelessége tolmácsolnia a kistelepülésen élõ emberek gondjait, bajait a döntéshozók felé.
Úgy látják Zalaboldogfán, s a
hasonló kistelepüléseken, hogy
azok az aprófalvak, amelyek
legjobban rászorulnának a fejlesztési támogatásokra, szinte
reménytelen helyzetben vannak. Ez gyakorlatilag a kistelepülések elsorvadásához vezethet. Úgy látják, hogy csökken
az önkormányzatok önrendelkezése. Méltánytalannak tartja,
hogy egy 500 fõ alatti település polgármesterének javadalma fõállásban 97 ezer, társadalmi megbízatásban nettó
47 ezer forint. Így nem csoda,
ha a felelõsen gondolkodó, falujuk érdekében idõt, energiát
áldozó emberek elfordulnak a
közügyektõl.
– A nehézségek ellenére
azonban Zalaboldogfa önkormányzata az ésszerû és takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen a 2015-ös évet is sikeresen zárta – vág bele az értékelésbe Luter Péter. – Természetesen ez úgy sikerülhetett
csak, hogy lemondtunk szük-

ségszerû, de nagy költséggel
járó beruházásokról, fejlesztésekrõl. Csak a legfontosabb feladatainkat és elkezdett beruházásainkat tudtuk elvégezni.
Befejezõdött a településen az
ivóvízhálózat rekonstrukciója,
ezzel párhuzamosan a martonhegyi településrészen 44 ingatlan kapott lehetõséget ivóvíz rákötésre. A faluban az ivóvízhálózat nagy része kicserélésre került, így hosszú idõre
elhárult a meghibásodás veszélye. Nagy teljesítményû nyomásfokozó kiépítésével a település minden részén megfelelõ lett a víznyomás. Zalaboldogfa a szennyvíz és ivóvízdíj
megtakarítási alapból a szennyvízcsatorna meghibásodás kijavítását is elvégeztette. A komoly munkálatok után keletkezett úthibákat a kivitelezõ
helyreállította. Településünk
adósságkonszolidációban nem
vett részt, ezért a kapott 5,3
millió forintot az utak felújítására fordíthatta, így a legnagyobb úthibákat kijavítottuk. A
közmunka programokban három fõvel folyamatosan részt
veszünk. Az õ munkájukra nagy
szükség van, mivel minden
területen igénybe vannak véve, tavasszal szemétgyûjtés, takarítás, vizesárkok karbantartása, nyáron parkosítás, fûnyírás, építkezésen segédmunka,
õsszel a téli tüzelõ bekészítése,
mezei utak javítása, bokrok

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

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

cserjék kivágása stb. Télen a
hóeltakarítás és minden olyan
munka, amiben szükség van
a faluban segítségre. Ha ezeket
a munkákat külsõ segítséggel kellene megcsináltatni, az
komoly költségébe kerülne a
falunak. A rendezvényeink
(falunap, Mikulás, fenyõünnep, nyugdíjasnap) sikeresek
voltak.
– Mit tartalmaz az idei
költségvetés?
– Az elmúlt évet is érintõ
problémák sajnos idén is megjelennek. Tovább csökkentették a mûködéshez szükséges
központi támogatást. Tehát
még kevesebb pénzbõl gazdálkodhatunk, hiába minden törekvésünk, ügyeskedésünk, ilyen
feltételek mellett hosszabb távon ellehetetlenül a küzdelmünk. Terveinkben a mûködésünk fenntartása mellett a
köztisztaság megtartása, környezetünk szépítése, mûemlékeink védelmét tartjuk nagyon
fontosnak. Az utak, járdák állapotát tovább szeretnénk javítani. Sikeres pályázat esetében komolyabb út- és járdaépítések is tervben vannak.
Szerencsére a falunkat nem fe-

nyegeti a kihalás veszélye, örömünkre sok gyermek született
az utóbbi években, ezért is
szükséges egy játszótér kialakítása, ami a költségvetésben
kiemelt szerepet kapott. Az
önkormányzat továbbra is garantálja támogatását – sikeres
pályázat esetén – a templom
felújításában. A jelenlegi állapot szükségessé tenné, hogy a
településen adóemelést hajtsunk végre, mert azért erre
hagytak önrendelkezést (a településektõl elvett helyi adókat pótoljuk adók kivetésével).
Zalaboldogfán nincs iparûzési
adó, és más új adót sem kívánunk bevezetni. A meglévõ
adókon nem változtatunk. A
lakossági szemétszállítás díja
(ami nem helyi adó) annyiban
változik, hogy az elhelyezés
költsége beépül a díjba, ami
negyedévenként kb. 600-700
forint emelkedést jelent. Az
önkormányzatnak is érdeke,
hogy településen, ingatlanokon, házak környékén ne halmozódjon fel hulladék, ezért
minden év tavaszán lomtalanítást szervez, ami a lakosságnak
nem kerül költségébe.
z.t.
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Liliom és holló

Megyei történelem verseny döntõje Zalalövõn

A döntõben szerepelt diákok.
2016. január 29-én került
sor a Liliom és holló címû megyei történelem verseny döntõjére Zalalövõn, a „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. A játékot tavaly októberben hirdették meg, a felhívás az általános iskolák 6-7-8.
évfolyamos tanulóinak szólt. A
megye iskoláiból összesen 102
tanuló jelentkezett a játékra,

65-en küldték vissza mind a
három forduló megoldásait.
Közülük a 10 legjobb
eredményt elért játékos kapott
meghívást a végsõ megmérettetésre. A döntõn elõször egy
feladatlapot oldottak meg a
versenyzõk, amelyre 45 perc
állt a rendelkezésükre. A szóbeli fordulóban pedig az elõre
megadott öt témakör közül

egyrõl, 8 percben adtak számot tudásukról a résztvevõk. A
feleleteket Pátiné Horváth
Ilona, az õriszentpéteri általános iskola magyar-történelem
szakos pedagógusa, és Horváth József, a pankaszi általános iskola igazgatója és történelem szakos tanára értékelték, a tárgyi tudás, a szakkifejezések használata, és az elõadásmód figyelembe vételével.
Az írásbeli és szóbeli fordulóban szerzett pontok öszszesítése után a következõ végeredmény született: elsõ helyezést ért el Molnár István, az
alsópáhoki dr. Szántó Imre Általános Iskola tanulója (felkészítõje Horváth Matild), második lett Esztergályos Ákos, a
Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulója (felkészítõje Herczeg
Imre), a harmadik helyet pedig Simon Boróka, a dr. Szántó Imre Általános Iskola diákja
(felkészítõje Horváth Matild)
szerezte meg.
K.M.

Állt a bál Zalalövõi Általános Iskolában

A 6. a-sok tv-mûsorokat idéztek fel, a 7. a-sok törpéknek öltöztek be.
A Zalalövõi Általános Iskolában tréfás vetélkedõvel vette
kezdetét az idei karnevál, ahol
az
osztályok
bizonyíthatták
ügyességüket, szellemességüket.

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

Délutánra már mindenki
jelmezbe öltözött. Szép számú
szülõi közönség elõtt mutathatták be a nyolcadik osztályosok a nyitótáncot, melyet
Bognár Csilla, Pintérné Fehér
Andrea osztályfõnökök tanítottak be.
A felvonuláson ötletes jelmezekkel és fantasztikus produkciókkal rukkoltak elõ a

gyerekek. Nagy sikert arattak
az osztályok közös produkciói.
A felvonulás végén a nyolcadikosok egy remek elõadással lepték meg a publikumot.
A tombolasorsolás sok gyermek arcára csalt örömteli mosolyt.
Az egész napos program,
melyet a diákönkormányzat
szervezett, bállal zárult.
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Kosárvarázs

2010-ben a kupagyõzelem
után a bajnoki aranyérmet is
elhódította a ZTE férfi kosárlabda-csapata. A mai együttes
fiatalabb szurkolói csak hallomásból ismerhetik a korábbi
egerszegi bajnok és kupagyõztes csapatok sikertörténeteit.
Itt az ideje, hogy felidézzük a dicsõséges múltat is.
Újra kapható a Nagy csapat
címû kötet, ami feleleveníti a
kezdeti sikertörténetet.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 800 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Sikeridézõ

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – bajnoki címét szerezte az élvonalban a ZTE labdarúgócsapata.
2010-ben – fennállása során elõször – Magyar Kupa
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok Debrecent,
így is dicséretes volt a szereplése.
Hogy ne maradjunk trófea nélkül, idézzük fel a bajnoki aranyéremhez vezetõ
utat a Megkoronázva címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, riportot tartalmazó könyv ismét megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.
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Tartalmas mûsorral köszöntötték a szépkorúakat

Nyugdíjasklubot szeretnének Zalaháshágyon

torjának számító Pungorné
Németh Marcsi és Pásztorné
Ádám Edith munkáját, akik
nélkül elképzelhetetlenek a
programjaink. A 387 lakosunkból 87 nyugdíjas, akik közül
ötvenheten fogadták el a meghívást. Mindenkinek jó egészséget, hosszú boldog életet
kívánok! – mondta Büki József
polgármester.
A rendezvényen elhangzott, hogy szeretnének Zalaháshágyon nyugdíjas klubot
alakítani, mellyel egy új közösség alakulhatna ki, és tartalmas programokat szeretnének
Büki József köszöntötte a legszebb korú hölgyet, Simon
Ernõnét.

ennek a korosztálynak szervezni. Az elsõ összejövetelt február 24-én a polgárõrök irodájában (a jövõbeni közösségi
térben) tartották, a jövõben
minden héten kedden és pénteken találkoznának. Havonta
egy-egy nagyobb rendezvénynyel számolnak, amikor elmennének kirándulni, fürdõzni, pálinkakóstolóra és kertészeti, borászati, számítástechnikai elõadást is szerveznének.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Zalaszám, a kultúra mecénása
A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, koncerttel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ünnepen dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika Kft.
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt Kultúra
Mecénása Díjat.

Vastapsot kapott az asszonyok produkciója.
A hagyományokhoz híven
idén is egész napos program
keretében köszöntötték Zalaháshágyon a település nyugdíjasait. Február 13-án délután
elõbb színes virágokkal, illetve
finom borokkal köszöntötték
az ezekben a hónapokban névnapjukat és születésnapjukat ünneplõket. Külön megajándékozták a legfiatalabb
nyugdíjast, Molnár Ferencnét,
valamint a jelenlévõk között legszebb korú hölgyet,
Simon Ernõnét és urat, Simon
Vendelt.
A szórakoztató mûsorban a
vendégfellépõként érkezõ Boros Eleonóra elõbb operettslágereket, késõbb hastáncot
adott elõ, mindkét produkcióját nagy tapssal jutalmazták.
Extra mûsorszámként a vendé-

gek egy alkalmi osztálytalálkozónak is részesei lehettek: erre
a délutánra kibõvült a dalkör,
tagjai jelmezbe bújtak és zenés
aláfestéssel érkeztek meg találkozójukra. Az osztályfõnök
így takarítónõt, táncoslányt,
rendõrnõt, alkoholistát, apácát, balerinákat, nyolcgyermekes anyukát, elõkelõ elõadómûvészt és focistát is köszöntött a felnõtt diákok között. A
falunapi produkció után ismét
színvonalas produkciónak tapsolhatott a közönség, a mûsorok után mindenkit étellel,
itallal vendégeltek meg.
– Mindenkinek megköszöntük, hogy bármilyen módon
segített abban, hogy ezt a
napot ilyen sikeresen megrendeztük. Külön megköszönjük a
települési rendezvények mo-

www.zalatajkiado.hu

Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.
Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormányzat által szervezett ünnepi gálaestnek. A 21 mûvész alkotását felvonultató tárlat megnyitását és a Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar koncertjét
követõen Balaicz Zoltán polgármester elismerõ okleveleket adott át kulturális és közmûvelõdési szakembereknek.
Az eseményen került átadásra a Kultúra Mecénása
Díj is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvészeti események, közösségi rendezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igazgató vette át.
A megtisztelõ kitüntetés
mellett Nagy Kálmán festõmûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.
(x)
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Retrobál - 2016
Az Örömzene Alapítvány
szervezésében 2016. február 6án került megrendezésre a 19.
kórusbál. A kórus igencsak mozgalmas esztendõt zárt 2015-ben.
A liturgikus év templomi ünnepei mellett a faluünnepségek, a karitatív tevékenységek,
táboroztatás, fesztivál, túra, a
csodálatos erdélyi utazás, s
nem utolsó sorban a sok szép
adventi és karácsonyi felkérés
tette tartalmassá az óévet. A
munkás esztendõ után kórustagra, szülõre, támogatóinkra
egyaránt ráfért egy kis felhõtlen, farsangi kikapcsolódás.
Egy estényi megállás, visszatekintés, összegzés, s kirándulás
más mûfajok felé a retro jegyében.
A zalaszentgyörgyi kultúrházban minden az 50-es, 60-as,
70-es, 80-as, 90-es éveket idézte. A mennyezetrõl régi CD-k,
DVD-k lógtak le függönyt alkotva, fekete bakelitlemezeken
csillant meg a disco-gömbök
színes fénye. Régi lemezborítókból nyílt kiállítás, s még a
szalvéták vidám pöttyei is a
„rock and roll” korszakot va-

rázsolták elénk. Köszönet az
ötletgazda Szitáné Tóth Laurának és a szorgos szülõi csapatnak!
Természetesen a kórus is a
retro jegyében lépett színpadra. Vásott utcagyerekek, talpig
bõrbe burkolt rockerlányok,
trapézfarmeros hippik virággal a hajukban, pörgõs szoknyás, lófarkas tinik, disco-királynõk… Mûsoron pedig a XX.
század második felének legnagyobb magyar slágerei! Nyitányként a Piramis együttes
Ajándék címû száma szinte a
kórus „ars poeticájaként” hangzott fel: „Minden gazdagságom
hangok és szavak!” Majd a Metró, Neoton, Edda, a Hungaria,
Szécsi Pál és Zalatnai Sarolta
egy-egy örökzöldje következett. Minden dalt egy kis „videoklipp” egészített ki, koreográfiába öntött rövid mese, amit
a kórustagok nagy átéléssel adtak elõ. Kócos kis ördögök, balerina, kalózkapitány, ócskapiac, limbó-hintó… A sokszor
többszólamú vokál zenei kíséretérõl az akusztikus gitárok
mellett elektronikus gitár és

Gyermekfarsang Hagyárosböröndön

A munkás esztendõ után jól jött a kikapcsolódás.
Simó László, a kolozsvári ze- vállalkozó édesapa elõadásáneakadémia hallgatója közre- ban az Ismerõs Arcok zenekar
mûködésével zongora gondos- slágere hangzott fel, hatalmas
kodott. Mindez profi hangosí- sikert aratva: „Mi egy vérbõl
tással, amit Gyulai László valók vagyunk!” Kell-e ennél
szaktudásának köszönhettünk. több egy sikeres esthez?
Talán még a bagodi Vénusz
Több szombat délelõttjét ránk
áldozta, hogy a fiatalok meg- vendéglõbõl hozott, kiadós
tanulják (ahogy mondani vacsora, a szülõk által sütött,
szokta) a mikrofontudatos- finom sütik, italok, a Laza Duó
ságot. A Quimby és a Magna zenéje, tánc, tombola… KöszöCum Laude slágereit már a kö- net Buday Mihály festõmûzönség is velünk dalolta, tap- vész úrnak a felajánlott értékes
festményért, az önkormányzatsolta végig!
Már hagyomány, hogy a nak a teremért, berendezésért.
bálon a lelkes szülõi csapat is Köszönet minden kedves tászínpadra lép. Ezen az estén a mogatónknak, Zalaszentgyörgy
nyitó gitáros taisei énekeket lakóinak, akik hozzájárultak a
fújták együtt gyermekeikkel. bál sikeréhez.
S. M.
Majd a mûsor zárásaként pár

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

Fotó: Tóth Bea
Idén is megrendezték a jelmezes felvonulást.
A hagyárosböröndi kultúrházban február 6-án, szombaton délután 3 órától került
sor a helyi gyermekek szokásos farsangi jelmezbáljára. A szülõk sok fánkot, kekszet és süteményt hoztak, a terem végében lévõ asztal kisvártatva mindenféle finomságokkal telt meg.
A jelmezbe öltözött gyerekek közt lehetett látni többek
között Piroskát, hastáncosnõt,
spanyol lányt, csontvázat, szakácsot, darazsat, lepkét, tökfejet, varázslót, focistákat, Yodát
és még sok mást is. A masz-

kos felvonulás után Simonné
Vincze Zsuzsanna különbözõ
játékokkal igyekezett az ifjúság
kedvében járni, legnagyobb
tetszést a „székfoglaló” aratta. A résztvevõk kis ajándékokat kaptak. A tombolasorsolás
alatt minden nyereményt nagy
üdvrivalgás kísért.
Estefelé, amikor lassan fogyatkozni kezdett a vendégsereg, a legkitartóbbak befejezésül bújócskát játszottak a lesötétített teremben, így téve
pontot a nap végére.
Ács László

adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke
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Újra hímeznek és magokat cserélgetnek
Tartalmasan telt a február Káváson

Folytatódik a népszerû hímzõ szakkör.
Jócskán bõvelkedett a feb- szakkör második csoportja isruár programokban Káváson. merkedett a fûzzel, a hónap véA hónap elsõ napján a hímzõ gén a sportegyesület is megszakkör következõ foglalkozá- tartotta záró közgyûlését.
A hímzõ szakkör elsõ sorosára gyûltek össze az asszonyok, majd az elsõ hétvégén a zata az Újra öltünk és örökífaluban pótszilvesztert, mag- tünk program jegyében zajlott,
börzét tartottak és négyszer a másodikra már az önkor„nyílt ki” a népdalház ajtaja. mányzat támogatásával járhatFebruár 14-én a kosárfonó nak április végéig tíz hétfõn az
www.zalalovo.hu/salla-comp

érdeklõdõk. A foglalkozásokat
most is Domján Zsuzsa népi
iparmûvész vezeti, aki több
díjnyertes alkotást tudhat magáénak és októberben a Milánói Világkiállításon is képviselte a megyét és Magyarországot.
– Sikerrel zárult az NMI
által életre hívott program és
Eke László polgármester kezdeményezésére novembertõl
Káváson is folytatjuk a programot. 10-12 fõ jár kéthetente
a foglalkozásokra, az asszonyok a futókat, párnákat is
hímeznek, mellette a falu jövõbeni vendégeinek zalai kenyérkosár kendõ készül. Korábban
mezõségi, komádi és zalai
hímzéssel foglalkoztunk, amik
mellett most a kicsit finomabb
öltést kívánó rábaközi hímzést
is készítünk – foglalta össze a
néhány éve arany oklevél elismerést kapott szakkörvezetõ.
Február 7-én már a III.
Zalai Magbörzének adott helyet a Kulcsos Házban Kávás,
melyre a Balaton-felvidékrõl és
a Duna partjáról is érkeztek
érdeklõdõk. A rendezvény
szervezõje, Lippa Judit elégedetten beszélt a programról:
– Elég nagy az érdeklõdés
és akadnak visszajáró érdek-

lõdõk is. Vannak, akik kifejezetten készülnek és gyûjtögetik, csomagolgatják a számukra felesleges magokat. Idén a
dombágyásról és a különbözõ
magfogási technikákról hallgattunk meg ismeretterjesztõ
elõadásokat. Szóba került a
beporzásnál történõ izolálás,
milyen távolságra kell ültetni a
növényeket. Délután sokan
vettek részt Fülöp Zoltán vezetésével két órás gyógynövénytúrán is. Sok fûszernövényt és
többen oltóágakat is hoztak,
májusra már a harmadik palántabörzét szervezzük. A rendezvénynek van létjogosultsága a
térségben, melyhez összeállt
egy lelkes szervezõi csoport,
semmiképpen sem fogjuk abbahagyni – összegzett a fõszervezõ, aki a gyógynövények termesztése mellett gyógykrémeket és gyógyszappanokat is
készít.
Márciusban sem unatkozhatnak a Káváson és környékben élõk: a hónap elsõ vasárnapján rajtol a népszerû Göcsej Galopp, 12-én borversenyt tartanak, 24-én húsvéti
tojásfestést szerveznek, 28-án
pedig a tájházaknál locsolják
meg a hölgyeket.
Pataki Balázs

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

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

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

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!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

• Palackozás

m

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

u
ik

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

ar
ng
Hu

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

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Építési telkek kedvezményes áron Bagodban
Az új Családi Otthonteremtési Kedvezmény által nyújtott
lehetõségekhez igazodva Bagod Község Önkormányzata
engedményes áron kínálja megvételre összközmûves építési
telkeit az alábbiak szerint:
– 30 % kedvezmény a legalább 3 gyermeket vállaló, nem
bagodi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõknek, valamint bármely bagodi lakosnak,
– 20 % kedvezmény minden további, nem bagodi ál-

landó bejelentett lakcímmel
rendelkezõnek.
Telkek nagysága: 900-1344 m2,
Fekvésük: észak-dél, illetve
kelet-nyugat,
Megyeszékhely központjától
való távolság: 10 km (15 perc).
Információ: munkaidõben a
Bagodi Közös Önkormányzati
Hivatalban (8992 Bagod, Kossuth u. 13.) személyesen vagy
a 92/560-008-as telefonszámon.
Bagod Község
Önkormányzata

A bagodi Micimackó Bölcsõde
A térség egyik legmodernebb bölcsõdéje 2009-ben nyitotta meg kapuit 12 férõhellyel
a Bagodi Napsugár Óvodával
azonos épületben.
Intézményünk családias hangulatú, mindent megtesz azért,
hogy a mozgásfejlõdésben, a
gondozásban, a játéktevékenységben és egyéb tekintetben is
a legideálisabb körülményeket
nyújthassa apró lakóinak.
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag
bölcsõdei élet megteremtésé-

re törekszünk, például heti
egy alkalommal zenebölcsit
tartunk, kézmûves tevékenységekkel ismertetjük meg õket.
Örömmel vesszük érdeklõdésüket
hétköznaponként
munkaidõben a + 36 30 22 77
441-es telefonszámon vagy
személyesen az intézményben
(8992 Bagod, Deák utca 4.).
A nyílt nap várható idõpontja: 2016. április 12-13.
Intézményvezetés
Bagod Község
Önkormányzata

Légi felvétel a kialakítást követõen.

Jelenlegi állapot.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!
Piknik a nyári napsütésben.

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

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

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

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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CASHBANK.HU
• 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!
C AS

,
CO K

G FB

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

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2016. március 19., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

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

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

GÉPKEZELÕ képzések és vizsgák Zalalövõn és környékén.
(targoncavezetõ, emelõgépkezelõ, földmunkagépkezelõ)
Jelentkezés és további információ:
+36 20 394 2230; gergely.emberkepzes@gmail.com
Feln.eng.szám: E-000325/2014/A002,A005,A006

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

www.zalatajkiado.hu

