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Március idusán Ünnepi megemlékezés Zalaszentgyörgyön
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc eseményeirõl
Zalaszentgyörgyön
március
15-én délután 15.00 órai kezdettel tartottak ünnepi megemlékezést a kultúrházban.

Kovács Dezsõ polgármester ünnepi beszédét követõen
a zalaszentgyörgyi Örömzene
Kórus és a helyi óvodások
közös mûsorral emlékeztek.
K.P.

Méltó mûsorral adóztak a hõsök emlékének.
Megyei Közgyûlés alelnöke osztotta meg ünnepi gondolatait
az esemény résztvevõivel.
A rendezvény során színvonalas mûsorral adóztak a Zalalövõi Általános Iskola 6. osztályos tanulói a hõsök emlékének, melyet koszorúzás követett a Petõfi emlékmûnél.

Kovács Dezsõ polgármester és a helyi fiatalok.

CASHBANK.HU
• 28 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! Kár ügyintézés.
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimálbértõl, 78 éves korig.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Kezes bevonásával BAR listásoknak is!
• Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása. pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
• 30 % -os hozam lakáscélra takarékoskodóknak! Lakás takarékpénztári számlanyitási díj: 0 Ft-al!
• Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!
,
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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

C AS

Március 15-én országszerte
megemlékeztek az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeirõl.
Zalalövõn a 168. évforduló
alkalmából szervezett városi
ünnepségen Pintér Antal polgármester köszöntõjét követõen Pácsonyi Imre, a Zala

Minõségi hússertések, hasítva eladók,
elõjegyezhetõk
Zalaszentivánon.

Ár: 520 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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Kossuth-hét a Zalalövõi Általános Iskolában
A Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola a tavalyi tanévhez hasonlóan idén is a Kossuth-hét
programsorozatával próbálta
közelebb hozni az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeit a tanulók számára.
A program fõ helyszíne az iskola aulájában berendezett
Pilvax kávéház volt. A dekoráció, a nemzeti ünnepet idézõ
halk zene, a pozsonyi kifli, a
gõzölgõ tea illata, a korhû
ruhában öltözött nyolcadikos
lányok kellõ alaphangulatot teremtettek a sokszínû programsorozatnak. Minden nap új és
érdekes tevékenységekben próbálhatták ki magukat a diákok.
Toborzótánc, kokárdakészítés,
Március 15. kvíz, a Nemzeti
Dal megzenésített változatának
közös éneklése, csákóhajtogatás színesítette a hétköznapokat. Izgalomra adott okot a

történelmi vetélkedõ, a magasugró házibajnokság, valamint
az alsósok ügyességi és sportvetélkedõje.
Az idei tanévben is a hatodik évfolyamos tanulók mûsorával tisztelegtek nemzetünk
talán legnagyobb ünnepe elõtt,
melyre osztályfõnökeik, Herman Eszter és Herczeg Imre
vezetésével készültek fel. A
diákok színvonalas elõadása
magával ragadta az iskolai közönséget és méltó színfoltja
volt Zalalövõ Város Önkormányzata által rendezett megemlékezésnek is. A Kossuthhetet a diákparlament zárta,
ahol Végh Réka, az iskolai
diákönkormányzat vezetõje tartott részletes beszámolót a
tanév történéseivel kapcsolatban, valamint az iskola intézményvezetõje, Gyarmati Antal adott tájékoztatást a tanulókat érintõ információkról.

Az iskola diákjai adtak mûsort a városi ünnepségen.

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
A történelmi vetélkedõn '48-as jelképekbõl készítettek plakátot.

Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
következõ összejövetelének idõpontja és helyszíne:

2016. április 29. (péntek) 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

Elérhetõségeink:

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

www.zalatajkiado.hu

2016. március
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Támogatják az otthonteremtést Zalaboldogfán
A február 10.-ei Magyar
Közlönyben két új Családi
Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK) rendeletet hirdettek
ki, melyek az új lakás vásárlásához és építéséhez, valamint a használt lakás vásárlásához és bõvítéséhez igényelhetõ kedvezmény feltételeit rögzítik. Ehhez igazodva
több településen segítik az
otthonukat keresõ fiatalokat,
Zalaboldogfán is kedvezõ feltételeket biztosítanak telkeik
megvásárlásához. Mint ismert,
a családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege
új lakás építésénél vagy új
lakás vásárlásánál három vagy
több gyermek esetén akár 20
millió forint is lehet.
– Egykoron több önkormányzati kialakítású közmûvesített telkünk elkelt. Az új
támogatás bejelentésével reménykedünk, hogy a maradék
11 házhelyen is fiatal családok
népesítik be a falut. Mi azoknak a fiataloknak szeretnénk

segíteni, akik kevés önerõvel
rendelkeznek, de új lakás építése mellett mégis szeretnék
igénybe venni az állami támogatást. Jelképes összegû
elõleg befizetésével válhatnak
az átlagosan 1200 négyzetméteres telkek tulajdonosává, a
fennmaradó részt egyedi megállapodás alapján részletfizetéssel törleszthetik. A tartozás
rendezését követõen, a lakhatási engedély kiállítása után
letelepedési segélyt is biztosítunk. A várostól 6 kilométerre, csendes, nyugodt környezetet tudunk biztosítani –
számolt be a törekvésekrõl
Luter Péter polgármester.
Zalaboldogfa közel négyszáz fõs lakossága az utóbbi
években folyamatosan fiatalodik, az átlagéletkor csökkenést
mutat. Az elhalálozások ellenére az utóbbi években a lélekszám folyamatosan növekedik,
a települést nem veszélyezteti
az elöregedés.
Pataki Balázs

Gyümölcsoltó március

A falu bagodi határában 11 telek vár gazdára.

Összehasonlították a kávási hegyek leveit
Március 12-én este borversenyt rendeztek Káváson, ahová a szomszédos települések
kávási hegyen termelõ gazdáit
is meghívta az önkormányzat.
Káváson több mint hetvenen
foglalkoznak szõlõtermesztéssel, a hét hegyhátból hatról
hozták el boraikat a gazdák.
A mustrára összesen 35 kávási és három másik hegyeken
termelt bor mintáját hozták el.
A 20 fehérborból 3 lett aranyérmes, a 16 vörös nedûbõl két
aranyérmet osztottak ki és két
rosét is megkóstoltak.

A dr. Kántor Mónika és
Kovács Dezsõ alkotta zsûri
elmondta, hogy a kávási gazdák évrõl évre jól kezelik a
boraikat. A versenyek több
mint tíz éves története alatt
nagyon sokat fejlõdtek a kávási
nedûk, már elképzelhetetlen,
hogy valaki ihatatlan borral
jöjjön a versenyre. A gazdák
számára április 6-án szerveznek
szakmai elõadást, ahol a bor kezeléséhez, a területen jellemzõen termõ szõlõfajták kiválasztásához kapnak tanácsokat.
-pb-

Fotó: Török Zoltán
A hagyárosböröndi községi önkormányzat felhívást
tett közzé a faluban, mely szerint akinek van olyan gyümölcsfája, mely érdemes arra,
hogy közkinccsé tegyék, szedjen róla oltóágakat és vigye el a
kultúrház udvarára szervezett oltónapra. A cél ugyanis
az, hogy a helyi gyümölcsfák oltványaiból Tündérkertet
hozzanak létre, melyben a
régi, hagyományos gyümölcsfajtákat sikerül megõrizni az
utókor számára. „Tegyünk
együtt azért, hogy gyermekeink is élvezhessék az igazi

gyümölcs ízét!” – fejezõdik be
a szórólapon terjesztett felhívás.
A községi oltónapra március 18-án, pénteken délután
került sor. Az érdeklõdõknek
Török István és Kovács Gyula
jegyzõ (a képen balra) készítették el és adták át az oltványokat, miközben hasznos tanácsokkal is ellátták õket. Az
oltványok többségét barack,
alma, és körtefajták alkották. A
szervezõk remélik, hogy az
ötlet idõvel rendszeres hagyománnyá fog válni.
Ács László

A sok ezüst mellett idén öt aranyérmet osztott ki a zsûri.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Idegent ne engedjünk a házunkba!
Hatékony a polgárõrség Zalaháshágyon

Németh Károly elnököt öt évre újraválasztották.
Eredményes esztendõt tudhat maga mögött a Zalaháshágyért Polgárõr Egyesület,
amely február 27-én tartotta
évzáró összejövetelét. Tavaly
szerencsére bûncselekmény
nem történt, ennek visszaszorítása az elsõdleges célja az
1994 óta mûködõ szervezetnek. A tagság jelenleg 23-25
fõbõl áll, akik heti két alkalommal biztosan végigjárják a
360 lelkes falut.
– Legfontosabb célként tûztük ki az egyedül élõ idõsekre

való odafigyelést, akiket manapság többféle trükkel próbálnak meg becsapni. Nem
kell idegent beengedni, ha
messzirõl el tudott jönni idáig,
akkor legyen annyi pénze,
hogy vizet vegyen magának!
Megfigyelés alatt tartjuk az
üresen álló házakat és a településen lévõ nagyobb rendezvények lebonyolítását, a házak
védelmét is segítjük. Tavaly
szerencsére nem volt annyi temetésünk, mint amennyi lakodalom. Öt alkalommal segítet-

tünk, amíg a család haza nem
ért, vigyáztunk a házukra. Temetéskor már természetes,
hogy ott vagyunk, olyankor segítünk a parkolásban és a forgalomirányításban is – taglalta
az évet értékelve Németh Károly elnök, aki másodmagával
nyugdíjasként végzi a feladatot, a többiek munka mellett
járják a falut.
Az éves beszámoló alkalmával Németh Tibor rendõr alezredes részérõl elhangzott, hogy
tavaly nem történt bûncselekmény, a fontos feladatok közé
az idõsekre való odafigyelést
említette meg. Továbbra is jelenthetõ a körzeti rendõrõrs
elérhetõségén (30/3491293),
ha valaki gyanús idegen jármûvet lát bejönni a faluba. A
polgárõrség tagsága saját jármûvekkel járõröz, többféle ruhagarnitúrával is rendelkeznek, s mellette pályázaton próbálják a mûködési költségeket
finanszírozni. A 2014-ben használatra megkapott otthonuk
egykoron italboltként funkcionált, melyet folyamatosan csinosítanak, és itt kapnak helyet
a szervezõdõ nyugdíjasklub
programjai is. Terveik között
szerepel az egyes helyiségek
fokozatos felújítása és már
tavaly pályáztak a térfigyelõ

kamerarendszer kiépítésére,
de egyelõre várakozó listára
tették õket.
– Részben ajándékba kaptunk egy száztíz kilós disznót,
annak a feldolgozásából egyrészt a beszámoló utáni vacsorán is fogyasztottunk és a
nyáron egy családi napot is
tervezünk. Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi egyházzal, a
rendõrséggel és a megyei szervezettel is. Folyamatos az
együttmûködés a szomszédos
falvak szervezeteivel, például a
helyi nagyobb rendezvényeknél mindig tudunk szolgálatot
cserélni, s megbeszéljük, hogy
mikor segítünk vissza – teszi
hozzá a zalaháshágyiak vezetõje, aki mellette a régió tíz
településének polgárõrségét is
összefogja.
A Zalaháshágyért Polgárõr
Egyesület összejövetelén a feladatok megbeszélése mellett
tisztújítás is történt: újabb öt
évig látja el az elnöki teendõket Németh Károly, helyettese Kalamár Krisztián
maradt. Új titkárként Gombás
Kálmán dolgozik majd, szer-vezõ titkárrá Németh Anitát választották. A Sárosi Attila és Büki Gábor alkotta fegyelmi bizottságot Varga Árpádné vezeti.
Pataki Balázs

Salomvár: Beiratkozás az általános iskolába Hatékonyság a bagodi Napsugár Óvodában
Értesítjük a tisztelt szülõket,
hogy a következõ tanévben
elsõ osztályt kezdõ gyermekek
beíratásának idõpontja:
2016. április 14. (csütörtök) és
00
00
április 15. (péntek), 8 - 19 .
A beiratkozás helyszíne:
Salomvár, Kossuth Lajos út 5.; az iskola titkársága
Kérjük a szülõket, hogy
– a gyermek személyazonosításra alkalmas dokumentumait,
– szülõ/gondviselõ személyi azonosítására szolgáló
hatósági igazolványát,
– a gyermek iskolába lépéséhez szükséges óvodai (és
egyéb) dokumentumait,
– a diákigazolvány igényléséhez szükséges, az okmányirodában igényelhetõ adatlapot
szíveskedjenek magukkal hozni. Tájékoztatjuk a szülõket,
hogy 2016. január elseje óta a diákigazolvány kiállítása a
szülõkre anyagi terhet nem ró.
Kérjük a szülõket, amennyiben lehetõség van rá (a dokumentumokon kívül) gyermeküket is hozzák e jeles alkalomra magukkal.
Ha a beíratással kapcsolatban kérdésük merül fel, a 06-92571-049-es számon, vagy személyesen az iskolában keressenek bennünket.
2016. április 6-án 17 órától fogadóórát tartunk, melyre a
leendõ elsõsök szüleit is várjuk.

A 2015/16. nevelési évben
új, innovatív pedagógiai módszer bevezetésére került sor a
bagodi Napsugár Óvodában.
A módszer lényege, hogy a 3-6
éves gyermekek többnyire gyakorlati tapasztalatszerzés során
jussanak ismeretekhez. Az átfogó, sokoldalú ismeretszerzés
az élménypedagógiára építve
témahetek projektjeiben valósul meg.
Ez azt jelenti, hogy az adott
hét témája köré gyûjtjük a környezeti nevelést, a matematikai ismeretek átadását, a különféle ábrázolási, barkácsolási
tevékenységeket, akárcsak az
énekeket, dalos játékokat, verseket, meséket, lehetõség szerint még a mozgásos játékokat
is. Így az óvodások több csatornán nyernek ismereteket
egy-egy témáról, ugyanakkor
észrevétlenül élik meg a dolgok, események közötti összefüggéseket, sokszínûségeket.
A módszer beválásának értékelése a nevelési év végén,
2016. május. 31. után történik
meg, de már kisebb - nagyobb

eredményeket élhettek meg a
mindennapokban az intézmény
óvodapedagógusai.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy az óvodán kívüli megmérettetésen két esetben is nagyon szép elismerést értek el a
bagodi Napsugár Óvodát képviselõ gyermekek.
Büszkén adjuk hírül, hogy
a Zalalövõn 2016. március 8-án
rendezett „Tavaszi zsongás” elnevezésû versmondó versenyen Ács Violetta (nagycsoportos) elsõ, Rudas Barnabás
(nagycsoportos) második helyezést ért el.
További legfrissebb sikerünk, hogy a Zalavíz Zrt által
meghirdetett „Víz és a mesterségek” témájú rajzpályázaton
Horváth Mira Indira (nagycsoportos) elsõ helyezést ért
el. Gyuk Donát Zsolt (nagycsoportos) pedig a tûzoltók
munkáját bemutató rajzával
harmadik helyezéssel gazdagította a tavaszi sikersorozatunkat.
Kungli Józsefné
óvodavezetõ óvodapedagógus
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Mindszenty emlékközpont a megyeszékhelyen
Nem (csak) a zalaegerszegieknek épül
A kormány – a Modern Városok Program keretében –
5,7 milliárd forint támogatást
biztosít Zalaegerszegnek egy
új, Mindszenty Józsefnek emléket állító múzeum és zarándokközpont építésére, valamint a hozzá kapcsolódó belvárosi turisztikai fejlesztések
megvalósítására. A beruházás
nem csak a megyeszékhelyet
érinti, hiszen a környezõ települések is bekapcsolódhatnak
az emlékközpont átadása után
minden bizonnyal megélénkülõ vallási turizmus vérkeringésébe saját egyházi nevezetességeikkel, mûemlékeikkel.
– Mit jelent ez az 5,7
milliárd forintos beruházás?
– kérdeztük Balaicz Zoltán
polgármestertõl.
– Ideológiai szempontból
sokféleképpen lehet tekinteni
az egykori zalaegerszegi apátplébános, majd bíboros, esztergomi érsek életmûvére.
Egy azonban bizonyos: õ a 20.
század egyik legnagyobb hatású történelmi alakja, melyet
Zalaegerszegnek nem kihasználni botorság lenne, hiszen
aktív pályafutásának legnagyobb részét, 27 évet (19171944) nálunk töltötte. A múzeum nem (csak) a zalaegerszegieknek készül. Éppen az a
célja, hogy egy olyan modern,
21. századi, kicsit a Terror

Házára hasonlító interaktív
múzeum épüljön, ami folyamatos megyei, országos, sõt
határokon túlról érkezõ látogatottságot generál a vallási
turizmus jegyében. Jelenleg
Magyarországon még nincs a
boldoggá avatási eljárás alatt
álló Mindszenty Józsefnek állandó kiállításként emléket állító hely. Mindszenty Józsefen
kívül egyébként nincs olyan
történelmi személyiségünk,
aki országosan, sõt a határokon túl is ismert, és tevékenysége konkrétan Zalaegerszeghez kapcsolódna. Még Deák
Ferenc sem ilyen.
– Melyek a Mindszenty
projekt elemei?
– Zöldmezõs beruházásként új, Mindszenty Józsefnek
emléket állító, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözését is bemutató múzeum
építése a Göcseji Múzeum
melletti üres területen. Az új
épület elsõ emeleti kiállítása
Mindszenty József életútját és
zalaegerszegi tevékenységét
mutatja be. A második emeleti
kiállítás témája az egyházak
hányattatott sorsa a 20. században, mind szélsõjobbról,
mind szélsõbalról. Az épületben lesz továbbá konferenciaterem, irodák, oktatótermek
is. A projekt része a Göcseji
Múzeum épületének teljes fel-

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

újítása. Új állandó várostörténeti kiállítás felépítése (1247es elsõ írásos említés, középkor, török kor, feudális megyeközpont, polgárosodás, a város zsidóságának sorsa, 20.
század, stb.). Része továbbá
Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvészünk tárlatának bõvítése. Ugyancsak a
projekt része a Mária Magdolna plébániatemplom külsõ
felújítása, az eddig hiányzó
orgona beépítése, és a plébánia épületének felújítása is.
Jut a forrásból a Kvártélyház
felújítására és egy új, Zala
megye történelmét bemutató

Balaicz Zoltán

A Mindszenty emlékközpont látványterve.
nagyszabású állandó kiállításra is. A program része a botfai
Erdõdy-Hüvös Kastély felújítása és átalakítása modern za-

rándokszállássá. Emellett a látogatók részére a bíróság
mögötti területen parkolóház
is épül.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

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
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Estérõl estére gyarapodtak a dalok és a barátságok
Ünnepi foglalkozással zárult a kávási dalház

A záró foglalkozáson lelkes zenekar kísérte a dalokat.
Március 13-án, vasárnap
végéhez ért a második kávási
dalház sorozat. Az ünnepi és
egyben záró összejövetelen
bemutatkoztak a foglalkozásokat tartó ifj. Horváth Károly
népzenész és népdalos tanítványai, valamint az andráshidai Igazgyöngy Dalkör is.
– Most is zeng a terem,
reméljük, hogy a dalok sokáig
itt lesznek a falak között és jó
lesz ide bejönni. Közel száz
dalt vettünk elõ, melyek közül
ötvenet már biztosan fejbõl
tudunk. Korábban készítet-

tünk egy népdalokat és nótákat tartalmazó tekercset, ezentúl az itt összegyûlt daloskönyvünket is magunkkal visszük a
falu összejöveteleire. Sok alkalom lesz itt, hogy nótázhassunk, legközelebb április 30ára a májusfaállítás mellé szervezünk szalonnasütést – összegezte a tíz alkalomból álló
foglalkozások eredményét Eke
Lászlóné szervezõ.
A megtanult szerelmes, katona vagy párosító dallamok
mellett ifj. Horváth Károlynak
köszönhetõen az egyes találko-

zásokon különbözõ hangszerek és velük együtt élményszámba menõ érdekes történetek is elõkerültek:
– A dalgyûjtések önmagukban szárazak lennének, ha
a kottákon csak dalcímet, évszámokat és neveket olvasnánk, de itt személyes tapasztalatokat is hozzáteszek. Ezek
lejegyzésekor pici gyermek
voltam, ezeket javarészt édesapám gyûjtötte, akitõl rengeteg dolgot tanultam. Ezeken a
foglalkozáson az elõzõ sorozat
alapjaira építettünk: kicsit nehezebb dalokat is tanítottam
és talán kialakult egy olyan
dalkincs, amire késõbb lehet
számítani. Minden alkalommal
hoztam magammal hangszert,

hogy érzékeltessem a tánchoz
való tempókat. Nagyon jó volt
látni, hogy jöttek estérõl estére, hétrõl hétre, miközben
nem fogytuk, hanem egyre
többen lettünk. Az itt kialakult
közösség és barátságok hosszú
idõre szólnak. Eredetileg másfél órásra voltak tervezve a
programok, de többször három órát is végigénekeltük itt.
Ez a kedves, szívélyes fogadtatás mindenkit megfogott, ez
a légkör – bárhová is megyek –
hiányozni fog. Több Kossuthnótát, ünnepeinkhez, szokásainkhoz kapcsolódó dallamot
is megtanultunk, hogy késõbb
ezek a dalok már ismertek
legyenek.
Pataki Balázs

Óvodás versmondó verseny Zalalövõn

Tájékoztató
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Zalamenti és Õrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény az alábbi területeken
nyújt szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali klubja, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás) valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatást:
Bagod, Boncodfölde, Csöde, Hagyárosbörönd, Kávás, Keménfa, Ozmánbük, Salomvár, Teskánd, Vaspör, Zalaboldogfa,
Zalacséb, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Bajánsenye,
Felsõjánosfa, Felsõmarác, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Õrimagyarósd,
Õriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafõ, Szatta, Szõce, Velemér, Viszák, Zalabaksa, Szentgyörgyvölgy, Márokföld, Szilvágy,
Kozmadombja, Kálócfa, Kerkabarabás, Pórszombat, Pusztaapáti.
Az Ön lakóhelyén elérhetõ szolgáltatásokról érdeklõdhet
telefonon is: 92/371-029.
Az intézmény székhelye: 8999 Zalalövõ, Kossuth Lajos
utca 4. (telefon: 06/92/371-029)
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 7.30 - 16.00 óra között,
pénteken 7.30 - 13.30 óra között.
Intézményvezetõ: Peténé Szanati Rita
(telefon: 06/30/235 9775)

A fotón a helyezettek, a zsûri tagjai és a verseny szervezõi.
A zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központ könyvtára
Tavaszi zsongás címmel hirdetett versenyt a helyi és
környékbeli óvodásoknak. A
felhívásra négy óvodából:
Zalacsébrõl, Bagodból, Hegyhátszentjakabról és Zalalövõrõl 31 kisgyerek jelentkezett.
A résztvevõk mindannyian
jól felkészülten, bátran szerepeltek, tavaszcsalogató verseikkel vidám, kellemes hangulatú délelõttel ajándékozták
meg a közönséget. A szavalatokat a kéttagú zsûri értékelte,
melyben Németh Istvánné,

Baksa Eszti néni, az Õrség
mesemondója, és Bischofné
Hesinger Katalin, a mûvelõdési központ megbízott igazgatója foglaltak helyet.
Az eredményhirdetés során
minden versmondót megjutalmaztak, négy kisgyermeket külön is kiemelt a zsûri. Elsõ
helyezést ért el Ács Violetta
(Bagod), második lett Rudas
Barnabás (Bagod), a harmadik Szabó Kornél (Zalalövõ),
Szabó Gréta (Zalalövõ) különdíjban részesült.
Köszönjük az óvónõk és
szülõk felkészítõ munkáját.
K.M.

Tevékenyek voltak a „márciusi ifjak”

Hatékony munkát végeztek az önkéntesek.
Március 15-én ünnepi megemlékezés keretében emlékeztek meg Káváson az 1848-49es szabadságharcról és forradalomról. A jelenkori márciusi
ifjak 19-én délelõtt társadalmi
munkát szerveztek a faluban,
ahol elõzetesen szemétszedést,
az utak környékének kitisztítását, a tájházaknál való kertszépítést tervezték:
– A gyülekezõt követõen
négy helyszínen zajlottak a
munkák, a sportpályánál a
labdafogó háló tartószerkezetét festettük le és betonoztuk

be, valamint visszavágtuk a pályára belógó fák ágait. A Zsidóhegy melletti aszfaltos út csapadék esetén nehezen tudott
felszáradni, így a tavalyi beavatkozás után folytattuk az itt
behajoló fák kivágását. A Zsidóhegy és Zsimba-hegy között
szeretnék egy gyalogutat, hogy
ne az autók által összevágott
külsõ földúton kelljen közlekedni. Ennek érdekében száz
méteren az aljnövényzettõl,
bokroktól, fáktól tisztítottuk
meg a kijelölt szakaszt, amit
majd munkagép fog egyenesre

igazítani. A harmadik helyen
folytattuk a közfoglalkoztatottak által elkezdett munkát: a
Vaskó-hegy melletti régi út fás,
kökényes részét tisztítottuk ki.
Az asszonyok, lányok és gyerekek a boronaút mentén szemetet szedtek, melybõl másfél
konténerre valót gyûjtöttek
össze. A kivágott fákat a kulcsos háznál gyûjtöttük össze. A
munkásokat csülkös, babos káposzta fogadta, melyet három
asszony fõzött – számolt be
Eke László polgármester a társadalmi munka eredményérõl.
Március 28-án, húsvéthétfõn hagyományõrzõ szándékkal a Kávási Tájházaknál a Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány szervezte meg húsvéti
terülj-terülj asztalkám programját. A húsvéti népszokások
felelevenítéseként a férfiak
különbözõ technikákat választottak a locsoláshoz. Versekkel
mindenki készült, akadt, aki a
10 lányt különbözõ versekkel
köszöntötte végig. A kávási
hölgyek biztos, hogy nem fognak elszáradni: az illatos kölni
mellett szódás szifonnal és
csupros forrásvízzel is megöntözték õket. A lányok és asszonyok bõséges reggelivel fogadták az urakat, szikrázó napsütésben bõséges asztalok terültek a locsolók elé.
Pataki Balázs

Dalok a kilenc magyar kutyafajtáról
Zalacsében március 10-én
bábos, mesés gyerekelõadásra
várták a falu apróságait, akik a
Bugajakab Együttesnek köszönhetõen játékos formában
ismerhették meg a kilenc magyar kutyafajtát. A mûsor szerzõi, Jakab Zsolt és Sebõ Gyula
azt a célt tûzte ki maga elé,
hogy a gyermekeket már óvodás korban, meséken keresztül
terelgesse a felelõs állattartás
irányába.
– Nagyon jó hangulatban
telt a program, nagyon élvezték ezt a közel egy órás interaktív elõadást a gyerekek. Az
iskolából és Zalaháshágyról is
jöttek gyerekek, akiket a szülõk is elkísértek. Õsszel is volt
már nálunk ez az együttes és

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
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A gyerekek interaktív módon ismerték meg a kutyafajtákat.
így újra örültünk, hogy láthattuk õket – mesélte Cséber Józsefné óvónõ.
Zalacsében a két csoportba
39 gyerek jár, akik húsvéti

tojáskeresõ és tavaszköszöntõ
programok után már javában
készülnek az anyák napi ünnepségre.
-pb-

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit írjunk rá…

Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az
egyetemi barátaival a kapcsolatot. Évente egyszer
összejönnek és jót buliznak,
hogy legyen mirõl késõbb
beszélni. A találkozásra idõpontot és helyszínt nem
egyszerû összehozni, hiszen
mindenki rendkívül elfoglalt. De hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának,
nem kell hosszú telefonhívásokba bonyolódni. Sõt,
Laci már az elején rájött,
hogy nem kell mindenkinek külön e-mailt írni, egy
kattintással egyszerûen mindenkinek el lehet küldeni
ugyanazt a levelet.
Így gyorsabban lehet
egy olyan idõpontot találni,
ami mindenkinek jó. Hiszen
mindenki egyszerre látja és
jelzi, ha neki is megfelel. A
következõ bulin István születésnapját akarták megünnepelni. Kitalálták, hogy közösen vesznek ajándékot.
Laci, amikor a sokadik emailváltás után elolvasta,
hogy végre a gitárt mindenki megfelelõnek találta, letörölte az izzadságcseppeket a homlokáról. Mert
mondjuk ki, a fiúk néha
elég körülményesek voltak.
Nehezen jutottak egyezségre.
Már csak egy dolog maradt hátra – gondolta magában Laci – és megírta az
azóta is sokat emlegetet emailt:
– Mit írjunk Istvánnak
a gitárra?
És egy kattintással elküldte mindenkinek. István
volt az elsõ, aki válaszolt: –
A koromat semmiképp…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Megújult Bagod község honlapja
www.bagod.hu
– online hivatali idõpontkérési lehetõség,
– ajánló a környezõ települések programjaiból,
– hasznos telefonszámok, információk, leírások,
– lakossági észrevételek térképen történõ online bejelentésének lehetõsége,
– szakemberkeresõ menü,
– adott napokon hagyományok, hiedelmek, régi népszokások megjelenítése.
A minél bõségesebb, tartalmasabb információ-szolgáltaTájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy Bagod község honlapja megújult külsõvel és kibõvített tartalommal várja látogatóit.
A fejlesztés során törekedtünk arra, hogy olyan kényelmi elemeket építsünk be, me-

lyek könnyebbé teszik életünket, egyszerûsítik a tájékozódást és a hivatali ügyek intézését is.
Néhányat kiemelve:
– idõjárásnak és napszaknak megfelelõen változó háttérkép,

tás érdekében az oldalt folyamatosan töltjük fel adatokkal.
Köszönjük a honlap megvalósításában közremûködõk
munkáját:
– koncepció és grafikai tervezés: Tóth Norbert képzõmûvész,
– programozás: zalaegerszegi ASSEMBLY online médiaügynökség.
Kellemes és hasznos böngészést kívánunk!
Bagod Község
Önkormányzata

Az õrségi konyha kincsei
Könyvbemutató Csödében

Húsvéti kézmûves foglalkozás

Nem csak a könyved, hanem az ételekkel is megismerkedhettek az érdeklõdök.

Március 19-én délután Pál Attiláné vezetésével húsvéti kézmûves foglalkozást tartottak a zalaszentgyörgyi kultúrház kistermében. A dekupázs technikával díszített tojásokból ajtókopogtatót készítettek a helybéli gyerekek.

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

A Csödei Könyvtári Információs és Közösségi Hely
adott otthont Gaál Zsuzsanna: Az õrségi konyha kincsei
címû könyvének bemutatójára
2016. március 25-én. A Deák
Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár szervezésében sorra került rendezvényen nem
csak a bemutatott könyvbõl
ismerhették meg az érdeklõdök e tájegység ételspecialitásait, hanem egy kóstoló keretében meg is ízlelhették azokat.

Hónaptól hónapig…
közéleti havilap

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!

A zalaszentgyörgyi óvoda
tavaly decemberben pályázott
a zöld óvoda címre, amely tükrözi az intézmény szellemiségét, ahol minden dolgozó elhivatott a természetvédelem
és a környezeti nevelés iránt.
Az épület kívül és belül is megújult: a hõszigetelt épület fûtése kevesebb energiát emészt
fel, a gyerekek ökoszappanokat használnak, melyek öblítéséhez víztakarékos csaptelepbõl folyik a víz. A tízórai
összeállítását a dolgozók végzik, melyhez a hozzávalókat az
egészségesebb táplálkozás jegyében válogatják össze. Az
intézmény részt vesz az országos Zöld Szív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalomban, melynek célja a gyermekek környezeti szemléletformálása, a természet szeretetére, környezetvédelemre, valamint a kulturális örökségünk védelmére történõ nevelése.
– Régebb óta érlelõdött a
gondolat, hogy pályázzunk.
Több kritériumnak kellett
megfelelni, végül több mint 85
százalékos eredménnyel zártunk. A pedagógiai programunkban kiemelt helyet foglal
el a környezeti nevelés és a
néphagyományõrzés, ez a cím
az eddigi munkánkat ismeri el.
Amikor ma a fenntarthatóság-

Zöld óvoda címet kaptak Zalaszentgyörgyön
ra, a környezetvédelemre fektetünk egyre nagyobb hangsúlyt, akkor mindez az óvodai
nevelésben is kiemelt szerepet
kap. Kétszer kell még megpályáznunk ezt a címet, hogy örökös zöld óvoda lehessünk –
emelte ki Pál Attiláné óvónõ.
A külsõ világ tevékeny
megismerése megjelenik a matematikában, a mesékben, versekben, énekekben, táncokban és a kézimunkában is. Az
óvoda Paszuly Kertje idén
megújul: a falugondnok magas
ágyásokat készített, fûszernövény kertet alakítanak ki. A
zöldséges ágyásai számára pályázaton kaptak magokat az
Élelmiszer lavina programból
és a Nemzeti Biodiverzitás
Központból. Tavaly húsvétra a
gyerekek kis kapát, gereblyét,
ásót és vödröt kaptak, s új nagyítóikkal közelebbrõl is megvizsgálhatják a kirándulások
során megismert rovarokat, állatokat. A gyerekek számára
meghatározók lesznek ezek az
élmények, így többször a kerteket végignézve tesznek sétát
a faluban. A bagodi óvoda is
szeretne zöld intézménnyé vál-

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
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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.: Acer Aspire E5-573-C4H1 15,6"/Intel Celeron 3215U
1,7GHz/4GB/500GB/DVD író/fekete-fehér notebook
Acer Aspire E5-571-36XG 15,6"/Intel Core i3-5005U
2,0GHz/4GB/1000GB/DVD író/fekete notebook
LENOVO G50-45 80E301W8HV 15,6"/AMD Quad Core
A8-6410/4GB/500+8GB SSHD/DVD író/fekete notebook
ZOPO 350 4GLTE - DUAL SIM fekete okostelefon
Samsung 40"FullHD UE40J5000AWXXH LED TV

78.999 Ft
114.999 Ft
109.999 Ft
44.999 Ft
109.999 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

A gyerekek élvezik a természetben zajló programokat.
ni, így felvette a kapcsolatot a
zalaszentgyörgyi és a már kétszeres címmel bíró teskándi
óvodával, az intézmények között kölcsönös együttmûködés
indulhat.
A zalaszentgyörgyi könyvtár a megyei könyvtár által
mûködtetett Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer kimutatása alapján a megyei intézmények közül a múlt évben az
elõkelõ elsõ húsz között zárt.
– A múlt év statisztikájában
a rendezvények száma, látogatottsági adatok, könyvtárközi
kölcsönzés, házhozszállítás alapján értékelték a könyvtárunk

szolgáltatásait is. Nagyon nagy
örömmel és megelégedettséggel tölt el bennünket, hogy
az ellátott 241 könyvtárból az
elsõ húszban vagyunk. Az eredmény folytatásra és fejlesztésre
is inspirál bennünket, következõ tervként könyvtárunk
egy részében zöld polcokat,
sarkot alakítunk ki. Polgármesterünktõl ígéretet kaptunk ehhez kapcsolódó kiadványok
beszerzésére, melyben életmód tanácsadás, lelki egészséggel kapcsolatos könyvek is
beletartozhatnak – újságolta Pál
Attiláné, a könyvtár mindenese.
Pataki Balázs

Utazás az Erdeifaluért Alapítvánnyal
Az „Erdeifaluért Alapítvány” kirándulást szervez
2016. 04. 30-án az alábbi úti célokkal:
Az I. világháború egyetlen magyar kápolnája Visintiben.
Európa legnagyobb katonai emlékmûve Redipugliaban,
valamint a Triesztben található Miramare kastély
Helyfoglalás a jelentkezés sorrendjében
Indulás: Zalaegerszegrõl 04.00 óra a Sportcsarnok elõtti
parkolóból, Zalalövõ 04.45 óra
Az utazás várható költsége: 10.000 Ft/fõ
További információ: Mikó Baráth György
Tel.: +36-30-216-8769
e-mail: mikogyorgy@citromail.hu

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
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Versenyek, megmérettetések, eredmények
A salomvári iskolások mindennapjai
Az egész iskolai élet egy
verseny. Verseny önmagunkkal, hogy tehetségünk legjavát
nyújtsuk minden egyes napon.
Folyamatos kihívás, hiszen
minden egyes nap meghozza a
maga újdonságát. Ezek közé
ékelõdnek be az iskolások
lehetõségeit nyújtó, általában
az iskola falain kívül zajló
események, melyek alkalmat
adnak a tehetség, az elvégzett
munka eredményeinek megmutatására, a többiekkel való
összehasonlításra. Az idei tanév is meghozta már a maga
lehetõségeit, tanulóink pedig
élve ezekkel, büszkeségre okot
adó teljesítményekkel mutatkoztak be.
A Gyenesdiáson megrendezett mûvészeti fesztivál –
idei mottója: „Víz az alkotásokon” – kézmûves alkotói kategóriájában kiemelt elsõ, elsõ,
második és harmadik díjat
vehettek át tanulóink; így jutalmazták az ötleteket, az elvégzett munkát és a létrehozott
tárgyak esztétikai hatását a zsûri tagjai. A kiállításon szereplõ
alkotások most az iskola folyosóját díszítik.
Márciusban az országos
meghirdetésû Szépíró Verseny
résztvevõiért is izgulhattunk.
A megyei döntõbõl egy elsõ és
egy harmadik helyezést hoztak

el tanítványaink, így az idén is
lesz salomvári szereplõje a
Budapesten sorra kerülõ országos döntõnek.
Talán a gyerekek nem versenyként, hanem annál sorsdöntõbb feladatként tekintenek a középiskolai felvételire.
Bár a végeredményrõl tanúskodó értesítések még nincsenek a kezünkben, de az ideiglenes rangsorok már nagyon
biztatóak. Nyolcadikosaink közül ketten jelentkeztek a nagynevû Zrínyi Miklós Gimnáziumba, a 16 fõs kerettel meghirdetett csoportba. Nos, az
ideiglenes rangsor alapján a 7.,
illetve a 10. helyen szerepelnek, bizonyítva, hogy ha van
akarat, szülõi és pedagógusi
támogatás, és ezek egy irányba
hatnak, az eredmény nem
marad el.
Egészen más módon adott
ajándékot a közösségnek a tavaszi szünet elején hetedikes
és nyolcadikos tanulók egy
csoportja. Az utolsó tanítási
nap délutánját és az elsõ szabadnapjukat az iskolában töltve felújították az udvaron lévõ
kiskertet. Otthonról hozott növényekkel, díszkõvel, de mindenekelõtt a bennük rejlõ jó
szándékkal, közösségi érzéssel
készítettek meglepetést a közösségnek. Olyan önálló ötlet

A testmozgás is fontos szerepet kap.
és kezdeményezés volt ez,
amely megerõsít bennünket,
gyermekeink fogékonyak a jóra, van bennük tenni akarás és
mindezt mozgósítani is tudják.
Nem teljes a tanév eddigi
jeles eseményeinek, csak ízelítõ mindennapi munkánkból
és mindennapi örömeinkbõl,
melyrõl az iskola hivatalos Facebook oldalán rendszeres be-

számolunk. Ez az írás ezen beszámolók összegzésére, együtt
történõ bemutatására hivatott
most, hiszen együtt tekintve e
sikerekre, talán jobban érzékeltethetõ, milyen széles a
gyermekekben megtalálható
tehetségek, lehetõségek tárháza, melynek felszínre hozása az
iskola és a szülõk közös feladata.

A bagodi Micimackó Bölcsõde
felvételt hirdet a 2016/2017-es nevelési évre.
Elsõsorban a bagodi 3 év alatti gyerekek jelentkezését várjuk,
szabad férõhely esetén a környezõ települések gyermekeit is
szívesen fogadjuk.

Jelentkezés ideje: 2016. április 12-13.
Jelentkezés helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441

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!

2016. március
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Borminõsítés és borász bál
A Zalalövõi Borbarát Kör
Egyesület 2016. március 18-án
tartotta hagyományos borminõsítõ rendezvényét. A megmérettetésre 26 termelõ 63
bormintát nevezett, 27 fehér, 5
rozé és 32 vörös fajtát kóstolhatott a zsûri.

A bíráló bizottság vezetõje
dr. Pálfi Dénes kertészmérnök,
tagjai Kovács Ottó borász, Marton Enikõ borászhallgató és
Sabján Károly kertészmérnök
voltak.
A zsûri a 2015-ös évjáratú
borok minõségével elégedett

Muravidék - Muraköz magyar gyökerei
Galambos László, az egyesület elnöke gratulál Kardos
Tamásnak.
volt, a megelõzõ évjáratokhoz
viszonyítva
elismerésének
adott hangot a termelõk felé.
A fehér borfajtákat 10
arany, 7 ezüst és 10 bronz
minõsítéssel díjazták. A rozé
fajták esetében 3 arany és 1
ezüst minõsítés született, a vörösboroknál 5 arany, 11 ezüst,
9 bronz és 1 oklevél díjazást
adott át a zsûri.
A „Város bora” címet ez évben Novák József vörös- és

Felkészülés közben…
A Zalalövõi Általános Iskola és AMI 7. osztályos tanulói az idei tanévben is részt
vehetnek az Emberi Erõforrások Minisztériumának Határtalanul! programjában. A HAT15-05-620 azonosítószámú projekt keretében a diákok 3
napos tanulmányi kirándulásra
indulnak Szlovéniába, a Zalalövõhöz közeli Muravidékre és
Muraközbe, hogy megismerjék a határon túli magyar kulturális és történelmi emlékeket.
Az április elején sorra kerülõ kirándulásra hangolódva
a gyerekek elõkészítõ órákon
és egy Ki mit tud?-on vettek
részt, melynek témája a ma-

gyar nemzeti történelem és
irodalom, illetve a nemzeti
jelképeink. Az elõkészítõ óra
kellõen megalapozta a kirándulást segítõ ismereteket, a tanulók izgatottan várják az
utazást.

Kerti munkást keresünk!
Zalaegerszeg külterületén végzendõ
mezõgazdasági munkára (fûnyírás, metszés) keresünk
megbízható munkavállalót mellékállásban.
Elõny a kõmûves munkában való jártasság. Nyugdíjas is jelentkezhet.
A munkaterület megközelítéséhez gépkocsi szükséges.

Kardos Tamás fehérbora érdemelte ki.
Az este további részében az
egyesület hagyományteremtõ
szándékkal borász bált rendezett, melyet jótékonysági céllal
hirdetett meg. Az egyesület
vezetése és tagjai ezúton is
megköszönik minden segítõ
és támogató személy munkáját, felajánlását a borminõsítés
és a jótékonysági bál eredményes lebonyolításában.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

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

www.zalatajkiado.hu
Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Az akció a megjelenéstõl 2016. április 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

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

