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Szent karácsony éjszakáján...
A hagyárosböröndi római
katolikus templom megtelt
érdeklõdõkkel december 22én, csütörtökön este, mikor
helybeli szereplõk egy gyönyörûen feldíszített karácsonyfa
mellett bemutatták Jézuskaváró karácsonyi mûsorukat,
melyet Tompa Ágnes állított
össze; Paksa Gergely orgonán,
Lõrincz Kálmán pedig gitáron
mûködött közre.

Elõször Török Zoltán polgármester szólt az egybegyûltekhez, majd kezdetét vette a
pásztorjáték, mely felelevenítette a betlehemi történetet:
Máriát köszönti Gábriel angyal; Józseffel Betlehembe
mennek, ahol világra jön Jézus egy barlangistállóban. Felkeresik õt a pásztorok, akik
tejet, sajtot és bárányt visznek
neki, majd a napkeleti böl-

A pásztorjáték felelevenítette a betlehemi történetet.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

JANUÁRI ÁRZUHANÁS!!!

csek, akik a csillag nyomát
követték.
Zenei kísérettel felcsendültek a közismert karácsonyi
dalok: Mennybõl az angyal,
Pásztorok, pásztorok, Fel, nagy
örömre, Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítõ, (de kevéssé ismertek is:

Betlehem, Betlehem, a te határidban, Nagy öröm van Betlehemben, szól a pásztor
sípja).
A helyi rózsafüzér társulat tagjai behozták a Szent
Családot ábrázoló képet és a
(Folytatás a 2. oldalon)

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Kocsonya 3dl/db.....599/db 199,5 Ft/dl

Lecsókolbász............... 699 Ft/kg
Véres-Májas hurka....... 699 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna... 1199 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna vcs....1199 Ft/kg

Nyári turista................ 1299 Ft/kg
--------------------------------------------Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Virsli em.beles..............999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmendi Extra sonka.. 1699 Ft/kg

--------------------------------------------Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................625 Ft/kg
Csirke comb................. 689 Ft/kg
Csirke egészben.......... 719 Ft/kg

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Csülök hátsó................ 829 Ft/kg
Oldalas........................ 1069 Ft/kg
Tarja csont nélkül.......1299 Ft/kg

Érvényes: 2017. január 09 - január 22-ig

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Gazdag ünnepi program Káváson
jét és énekét már hallhatta a
kávási közönség a 2014-2015.
évi „Újra öltünk, örökítünk”
szakkör záró kiállításán. Mûsorukban a zalai betlehemezés
népszokását örökítették meg
zalai népdal gyûjteményekbõl,
de hallhattunk székely népdalokat is. A meghitt ünnepi
program teázással, forralt borozással, a már elkészült friss
karácsonyi sütemények köré-

A Csádé zenekar adott mûsort.
Káváson az adventi idõszakban mind a négy vasárnap
közös gyertyagyújtás volt a
„Mázsaházi” keresztnél, ahol
elsõ alkalommal Farkas László
bagodi plébános megszentelte
a koszorút.
A kültéri gyertyagyújtást
követõen a közösségi házban,
a sportpályánál folytatódott a
program. A jelenlévõk közös
énekléssel, versekkel készítették lelküket a Kis Jézus várásra,
melyet minden alkalommal
agapé követett.

A programsorozat a Kávási
Egyházközségi tagok és a Kávási Karitasz Csoport közremûködésével jött létre.
December 23-án, pénteken
17,30 órakor kezdõdött a
karácsonyi ünnepség, ahol a
2014. áprilisában alakult novai
Csádé zenekar lépett fel. A
zenekar tagjai Zenemûvészeti
Szakközépiskolában és Zeneakadémián folklórt tanuló zalai fiatalok, élükön Gubinecz
Ákos többszörös Vass Albert
díjas énekes, kinek citerazené-

Szent karácsony éjszakáján...
(Folytatás az 1. oldalról)
Szállást keres a Szent Család
kezdetû egyházi ének közepette az oltárra helyezték. Végül
felhangzott a közös befejezõ
vers: „Dicsõség az égben, béke
itt a földön, Karácsony estéjén
mindenki örüljön, Betlehem
csodája, áldás, hit, szeretet,
Hintse el sugarát a bús világ
felett. Legyen minden ember
igaz szívû testvér! Ne ûzzék az

árvát, ne hulljon több könny,
vér! Konduló harangszó szálljon fel az égbe, Szívetekben
legyen karácsonyi béke!”
Befejezésül Farkas László
bagodi plébános köszönetet
mondott a szereplõknek és a
szervezõknek, majd az elmúlt
2000 év legjelentõsebb történelmi eseményének nevezte
Jézus születését.
Fotó: Horváth Imre

ben baráti beszélgetéssel folytatódott.
Ezen alkalommal került
meghirdetésre a Kávási Népdalház is, amelynek elsõ kezdõ
idõpontja, január 8-án 15
órakor volt. Immár harmadik
alkalommal vállalta el ifj. Horváth Károly, hogy édesapja
zalai gyûjteményébõl újabb
dalokat tanít Káváson a népdalt szeretõ közönségnek.

Kávási népdalház
A III. Kávási Népdalház
programsorozat 2017. január
8-án vasárnap délután 15,00
órakor vette kezdetét ifjabb
Horváth Károly vezetésével.
A 10 alkalmas dalsorozat
témája szintén a Zalai Népdal
gyûjtemény, ezen belül is
fõként az „Átimennék a Murán” kiadványban megjelent
zalai népdalok. Akinek már
megvan ez a könyve, akár a
régi, akár az új (kék színû)
kiadásban, legyen kedves
hozza magával. A legújabb
kiadásból helyben is lehet vásárolni, melynek ára 3.000 Ft.
Az idei évben biztosan
nem jutunk a könyv végére,
de a következõ Népdalház alkalmak és egyéb év közi eseti
alkalmak lehetõséget teremtenek majd arra, hogy az
ismeretlen dalokból is minél
többet megismerhessünk.
Aki a könyvet szeretné
megvásárolni, már az elsõ
alkalommal megteheti. Részletfizetésre lehetõséget biztosítunk.
Elsõ alkalommal a könyvbõl már ismert dalokat fogjuk elõvenni. Akinek megvannak az elõzõ sorozatok másolt kottái, hozza magával
legyen kedves.

A kulturális programot –
ahogy az elõzõ két Népdalház sorozatban is – ide illõ
házi készítésû süteményekkel, pogácsákkal szeretnénk
ízesíteni. Elsõ alkalommal
kérjük a háziasszonyokat egy
kis szilveszteri hangulatot
felelevenítõ sütésre. Az urakat pedig az ehhez passzoló
nedûk kínálására.
A Népdalház helyszíne:
Kulcsosház
(kivéve: 2017.
március elsõ hetében. A Göcsej Galopp miatt a helyszín
a Közösségi Ház)
Néhány alkalomhoz kapcsolódóan már sikerült egyeztetnünk idõpontokat, melyek
a következõk lennének:
1. alkalom :2017. január 8.
vasárnap 15,00 óra
2. alkalom: 2017. január 14.
szombat 17,00 óra
3. alkalom: 2017. január 29.
vasárnap 15,00 óra
4. alkalom: 2017. február 4.
szombat 17,00 óra
A következõ idõpontokat
a helyszínen kiosztjuk a jelenlévõknek, illetve a kávási
honlapon lesznek elérhetõk.
Szeretettel várjuk Önöket
közös daltanulásra és éneklésre!
Szervezõk

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
Farkas László plébános köszönetet mondott a szereplõknek
és a szervezõknek.

A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Évzáró Keménfán
A 2016-os évet sûrû programokkal zárta Keménfa. Novemberben kezdték a felújítást
a közösségi házban, ami a
könyvtárnak is helyet ad. A
falak hõszigetelésével kezdõdtek a munkálatok. A villanyvezetékek korszerûsítésére is
sor került, az épület konyhájába járólap került, és az
összes helyiségét kifestették.
Egyedül a külsõ színezés maradt tavaszra.
Ebben a gyönyörûen felújított épületben várták a
gyerekek a Mikulást. December 5-én este Keménfára is
megérkezett a várva várt. A
gyerekek nagy örömére mindenkinek rejtett a zsákja meglepetést. Utána pedig egy közös kis vacsorával, játékkal, és
beszélgetéssel zárták az estét.
A falu fõterére már korábban megérkezett a Mikulás

a rénszarvasaival. A fából készült dekoráció volt az elsõ a
karácsonyi díszek közül. Advent elsõ vasárnapjára a betlehem is a helyére került.
Végül a hatalmas karácsonyfára
is felkerültek a díszek és az
égõsor.
Az év záró programja a
karácsonyi mûsor volt, amire
december 10-én, délután került sor. A falu vezetõsége szerette volna meglepni a lakosságot egy közösen eltöltött délutánnal. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával Kelemen Gyula
énekmondó igazi karácsonyi
hangulatot varázsolt. A mûsort
követõen egy finom vacsorával
lepték meg a megjelenteket. A
falu vezetõsége minden egyes
lakost ajándékcsomaggal lepett meg, amit a vacsora után
Cser Gábor, a község polgár-

A Mikulás és a Harisnyás Pippik

Kelemen Gyula igazi karácsonyi hangulatot varázsolt.
mestere és a képviselõk ad- nak köszönhetõen egyre jobb
tak át.
kapcsolatot ápol a környék
A 2016-os évet sikeresen településeivel, amit a következárta Keménfa. A sok program- zõ évben is szeretne folytatni.
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, 1 Tb 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!

A Harisnyás Pippik segítettek a Mikulásnak.
Zalaháshágyon az önkormányzat szervezte ünnep keretében érkezett a Mikulás a
helyi gyermekekhez.
Mielõtt a nagyszakállú megérkezett volna, a zalaegerszegi
Harisnyás Pippik – Kovács

Kata vezetésével – adtak nagysikerû mûsort, majd késõbb
segítettek az ajándékcsomagok
kiosztásában is.
Miután mindenki megkapta
az ajándékot, az önkormányzat
vendégül látta a gyermekeket.

Pl.: ASUS X540SA-XX047D 15,6"/Intel Celeron N3050/4GB/1TB/
DVD író/fekete notebook
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Core i3-5005U/4GB/128GB/
DVD író/feketenotebook
ASUS X756UQ-T4155D 17,3" FHD/Intel Core i3-7100U/8GB
/1TB/GF 940MX 2GB/DVD író/sötétbarna notebook
Maxcom MM910sárga por- és vízálló mobiltelefon nagy gombokkal
Navon 32" HD ready LED TV

79.799 Ft
119.799 Ft
184.799 Ft
21.799 Ft
67.999 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

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

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

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

www.zalatajkiado.hu
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Közmeghallgatás Bagodban
Bagod
Község
Önkormányzata hagyományosan december elsõ hétfõjén tartotta
közmeghallgatását, melyen a
megjelentek tájékoztatót hallhattak az önkormányzat 2016.
évi munkájáról, illetve jövõbeni terveirõl, valamint választ
kaphattak kérdéseikre, észrevételeikre.
Sipos Ferenc polgármester a korábbiaktól eltérõen
diasoron szemléltetve mutatta be az önkormányzat eredményeit, tevékenységét. Minden
jelentõsebb fejlesztésrõl a
munkákat megelõzõen, illetve azt követõen is fotódokumentáció készül, ez tette
most színesebbé a tájékoztatót.
Néhány példa a 2016-ban
történtekre:
– több járdaszakasz térkövezése, fejújítása,
– épületfelújítás, átalakítás,
– parkolókialakítás,
– tereprendezés a település több pontján,
– tavasszal útjára indult a
teljesen átalakult, egyedi stílusú www.bagod.hu honlap,
burkolatfestés,

– egységes településkép kialakításának folytatása,
– az iskola teljes csapadékvíz elvezetésének megoldása, az
óvoda és a bölcsõde teljes belsõ festése.
A polgármester kiemelte, a
közmeghallgatáson csak nagyon
kis szeletét tudják felvillantani
az önkormányzat tevékenységének, hisz nem egy fejlesztés
esetén annak elõkészítése jóval nagyobb feladat, mint maga a kivitelezés, a látható eredmény már „csak” az úgynevezett lecsengés. Hozzátette,
nem feltétlenül a nagy értékû
beruházás a legfontosabb, van,
hogy egy temetõi virágosítás
többet ér annál.
A továbbiakban kiemelte, a
Zalaegerszeg felõli temetõben
lehetõség van urnasíros temetkezésre is, a konkrét hely kijelölése hamarosan megtörténik.
Közösségi
együttélésrõl
szóló rendelet került elfogadásra, mely akár 150.000, illetve 1.000.000 forintig terjedõ bírság kiszabására ad lehetõséget
az abban foglaltakra, mint például: kutyatartás/sétáltatás, in-

Karácsonyi vásár Bagodban!
A karácsonyi
ünnepeket megelõzõ adventi idõszak a családok
számára egyet jelent a készülõdés, a várakozás
és az együttlétek
örömével. Az ünnepvárás hangulata, a közös tevékenységek jobban összekovácsolják az embereket,
ezért került meg- „Gyülekezõ a rendezvényre.”
rendezésre idén is Bagod Köz- talokat állítottak, a sátrak egység Önkormányzata, a Bago- re szaporodtak, így várták a fadért Egyesület, valamint lelkes lu lakóit. Mivel a hõmérõ hilakóink szervezésében a kará- ganyszála barátságtalanul és kicsonyi vásár. No meg azért, tartóan mínusz fokokat mutahogy a falu apja-nagyja össze- tott, nagy üstökben fa várakojöjjön és a meghitt hangulaton zott, hogy meggyújtva meleget
túl a találkozás erõsítse az ösz- árasszon a térre érkezõknek. A
pogácsa és a finomabbnál, fiszetartozás érzését.
Már kora délután ünnepi nomabb sütemények csak gyûldíszbe öltözött Bagodon a tek, de volt, aki szendvicseket
Szent István park. Az ott lévõ hozott, így a forralt bor és tea
fenyõfára égõk kerültek, for- mellé volt mit eszegetni, kiralt bor illata lengte be a teret, csiknek és nagyoknak egya szervezõk serénykedtek, asz- aránt.

2016. december

gatlanok gondozása, nyílttéri
égetés, illegális szemételhelyezés, rongálás, temetõkben engedély nélkül végzett építési
munkálat, stb.
Jubileumi emlékév lesz
2017., ugyanis 1247-ben volt
a település elsõ írásos említése, továbbá a Bagod településnév hivatalosan 1977tõl él. Ezen alkalmakból több
rendezvényt is szeretne szervezni az önkormányzat, ahol a
lakosság kikapcsolódhat, eltölthet néhány kellemes órát.
Ugyancsak az emlékévhez kötõdõen valósulnának meg az
alábbiak:
– köszöntõtáblák elhelyezése Bagod keleti és nyugati kapujában,
– a Zalaegerszeg felõli temetõ ravatalozójának és keresztjének felújítása,

– parkosítás, további parkoló kialakítása,
– 2 híd korlátjának komplett cseréje, illetve esztétikus
felújítása,
– játszótér rekonstrukció,
– teljes könyvtárfelújítás.
Hangsúlyos figyelmet szeretnének fordítani a múlt ápolására, ezért 2017-ben helytörténeti kiállítást terveznek.
A lakosság részérõl észrevétel
érkezett az állami tulajdonú
utak rossz állapota, a zöldterületek karbantartása, valamint a régi,
felhagyott vízmûtelep kapcsán.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a közmeghallgatás prezentációja megtekinthetõ a www.bagod.hu oldalon.
Sok feladatot megoldottunk, de újabbak jönnek. Számos tekintetben elõbbre járunk más településeknél, de
valljuk be, több téren el is maradunk „tõlük”. Ezért
járjunk nyitott szemmel, soha nem tudhatjuk, mikor látunk
valami újat, jobbat,
mást. Elcsépeltnek
tûnhet, de mindannyiunk számára kortól függetlenül örök mondás: „A jó
pap is…”.

Gyülekeztek az árusok is,
akik maguk készítette kézmûves remekeket hoztak. Volt horgolt angyalka, harang, gömb,
minden ami a karácsonyfát díszítheti. Gyönyörû festett kövek, melyek a faluban élõ már
több kiállítást megélt festõ alkotásai voltak, de még festett
csigaházak is szélesítették a választékot. Igényes munkával készített mécses tartókat is kínáltak, melyek fa korongokból
készültek. Nem maradhattak
ki a Bagodi Fekete István Általános Iskola szorgalmas diákjai, akik könyveket árultak,
ezzel hozva kedvet az olvasáshoz, mely egy kedves idõtöltés
lehet az ünnepi idõszakban. A
diákok mellett a faluban élõ fafaragó remekeit láthatták látogatók. Mindenki találhatott
megfelelõ ajándékot szeretteinek, így azok is részesei lehettek az ünnepi hangulatnak,
akik nem tudtak eljönni, de
kaptak egy kis vásárfiát.
Az összegyûlt bevételt közös célra ajánlották fel, hogy
további, ehhez hasonló összejövetelekben legyen részük a
lakóknak. A nap fénypontja az
adventi forgatagban az volt,

mikor a feldíszített fenyõfa és
a kivetítõ elõtt zenét hallgatva
karácsonyi dalokat énekelve,
mindannyian adventi hangulatba kerültünk. Karonfogva
egymást a falu lakói együtt
énekeltek, mellyel az estet a
legszebb ünneppé, a szeretet
ünnepévé varázsolták.
Jócskán beesteledett, már a
templomban is felragyogtak a fények, miközben az emberek még
mindig beszélgettek, a kisgyerekek nagy szemekkel rácsodálkoztak a fenyõfára, kíváncsi várakozással töltötte el õket a tér
hangulata. Valami csoda van készülõben, érezhették. Lassan mindenki szedelõzködött, hazaindult, de a „megélt szeretetteljes állapot, sokak mellé szegõdött” és elkísérte õket hazáig.
A faluban talán nagyon sokan úgy érezték jó ez az advent,
gazdagabbak lettek és ez a lelki
gazdagság velük lesz karácsonyig, vagy még tovább?! Jó lenne akár jövõ adventig, akkor
jöhet az új feltöltõdés.
Köszönet jár minden lelkes
segítõnek, aki a megvalósításban
bármilyen módon közremûködött.
Havas Tiborné
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Digitális Pedagógus Díj került Bagodba
A Tempus Közalapítvány
minden évben új pályázati
felhívással és a legjobb ötletek
beküldõinek elismerésével ösztönözi az új módszerek bemutatását, elõmozdítva ezzel a
pedagógusok közötti tudásmegosztást és a tanárok felzárkóztatását az IKT-eszközhasználat területén.
Az idei felhívásra elsõsorban azokat a módszertani megoldásokat, ötleteket várták,
amelyek a XXI. századi készségek (együttmûködés, problémamegoldás, kritikus gondolkodás, kreativitás és innováció, IKT-eszközhasználat, kollaboráció, tanulási készségek)
fejlesztésére fókuszálnak és
kollaboratív munkaformában
valósulnak meg (a tanárok
közötti kollaboratív tanulási
folyamat eredményeként jönnek létre, vagy a diákok együttmûködésre épülõ tanulását támogatják).

Ebben az évben 160 pedagógus, összesen 240 módszerrel pályázott a díjra. A beérkezett módszertani ötletek
legjobbjait Digitális Pedagógus
Díjjal jutalmazta a Tempus
Közalapítvány.
Digitális Pedagógus Díjat kapott Csókási Tibor, a Bagodi Fekete István Általános Iskola informatika szakos tanára, aki a
„Virtuális Kooperatív Csoportmunka 8. osztályban, tanév végén”
címû módszerével pályázott.
A szakértõi zsûri véleménye: „Kreatív és motiváló, érdekes feladat a középiskolába
tovább lépõ diákok figyelmének felkeltésére, egyúttal egy
hasznos téma fókuszba állítása. Az ötletgazda olyan feladatokat talált ki, amelyek együttes, értékteremtõ tartalomszerkesztésre ösztönözték a tanulókat. Büszkeség lehet a diákok
számára, hogy már szerkesztettek weblapot, kiváló ötlet a

Csókási Tibor pályázatát is díjazták.
leendõ iskoláról szóló tartalom kialakítása. A nagyobb
projekt megvalósításához alapvetõen és céltudatosan épít az
IKT-eszközök használatára, kollaboratív környezetben.”

A módszer részletes leírása
az alábbi linken érhetõ el a
Tudástárban:
https://goo.gl/hZUdP6
Péterné Fatér Edit
Intézményvezetõ

Karácsonyi vásár és ünnepség Zalaszentgyörgyön
dásokért, a vásárosoknak a
színvonalas kínálatért. Köszönet mindazoknak, akik ellátogattak a vásárba és megnézték
az ünnepi mûsort, köszönet a
rendre ügyelõ polgárõröknek,
az adományozóknak és nem

utolsó sorban az önkéntesek
és a dolgozók munkájáért! Jó
volt együtt lenni, hangolódni a
várva várt ünnepre, lelassulni,
nézelõdni, beszélgetni, szeretteinknek vásárolni.
Zs.E.

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
Meghitt hangulatban válogattunk a portékák között.
December 17-én együtt vásározhattunk karácsonyi dalokat hallgatva a zalaszentgyörgyi kultúrház elõtti téren.
Kedves, barátságos, meghitt
hangulatban válogattunk a
portékák között. Az árukínálat
változatos és igényes volt,
hiszen többségében a helyi és
környékbeli házi készítésû,
illetve kézmûves termékekbõl
állt. Az éhséget lángossal, házi
süteménnyel és mézeskalácscsal, a téli hideget forralt
borral csillapíthattuk, illetve a
rendezvény alatt végig forró
teával kínálták a látogatókat a

bejáratnál. A karácsonyi mûsorban a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda óvodásai
a Karácsony az erdõben címû
mesejátékot adták elõ, majd az
Örömzene Kórus és a Tornyos
TánClub közös produkciójában A boldog herceg címû
daljátékot láthatták.
A rendezvény ideje alatt a
boncodföldei Autista Védõotthon számára kihelyezett nagy
piros adománygyûjtõ doboz
megtelt és hétfõn már el is
jutott az otthon lakóihoz.
Köszönet és dicséret illeti a
fellépõket a szívhez szóló elõa-

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!
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Munkájukkal szellemi és lelki értéket közvetítenek

A kitüntetettek Balaicz Zoltán polgármesterrel.
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése 1993-ban
döntött arról, hogy minden
évben
Zalaegerszegért-díjat
adományoz. A díjat olyan magánszemélyeknek, szervezeteknek ítélhetik oda, akik a város
építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város
mûvészeti, kulturális, oktatási
és sportéletében, egészségügyi
és szociális szolgálatában, a
város önkormányzatában vagy
közigazgatásában
példaértékût, maradandót alkottak, tevékenységükkel a város jó hírnevét, presztízsét növelték,
öregbítették. Az elmúlt 23 évben, a mostani díjazottakat is
beleszámolva összesen 198
magánszemély, közöttük 7 külföldi, és 33 szervezet vehetett
át díjat. A 2016. évi díjak odaítélésérõl a közgyûlés november 24-i ülésén döntött. A képviselõ-testület 9 magánszemély
és 1 szervezet tevékenységét
ismerte el Zalaegerszegért-díjjal, melyeket december 16-án
ünnepélyes keretek között a
város dísztermében adtak át.
– Sokan a karácsonyi készülõdésbõl jöttek el ünnepségünkre. Talán már mögöttünk
van az év végi hajtás, amikor

mindenki próbálja teljesíteni a
legfontosabb feladatokat. Ma
hagyományosan összegyûltünk
megköszönni azt a sok munkát, amellyel a díjazottak településünk életét és jövõjét segítették. Igyekszünk példát állítani fiataljaink elé, hogy szorgalommal, fáradtságos, becsületes munkával lehet szellemi
és lelki értéket közvetíteni.
Fontos, hogy legyenek elõttünk olyan életpályák, amik azt
mutatják, hogy a tehetségnek,
a szorgalomnak és a becsületnek megvan a maga jussa,
ami nem az anyagiakban rejlik.
Elengedhetetlen, hogy a felnövekvõ nemzedék ne az érték
nélküli, az adott napnak élõ
szabadosság világában nõjön
fel, hanem egy olyan közösségben, ahol becsülete van a
kitartó munkának. Az idei díjazottak között vannak nem
zalaegerszegiek is, akiknek
külön is köszönetet mondok.
A zalaegerszegi ember nem
elégszik meg azzal, hogy úgy
él, ahogyan tud, hanem azért
dolgozik, hogy úgy élhessen, ahogy szeretne – szólt a
megjelentekhez
köszöntõjében Balaicz Zoltán polgármester.

Faipari szerszámok élezése
Muhelyemben vállalom faipari szerszámok élezését,
egyedi megbeszélés alapján akár házhozszállítással is.
– körfurészek max. o 650 mm-ig (CV, HM)
– gyalukések max. 1000 mm hosszúságig (HSS)
– szalagfurészek
(élezés, hajtogatás, végtelenítés - akár alapanyaggal is, összes fogprofil)
– marókések, marófejek stb.
További információért kérem, az alábbi elérhetoségen keressenek:

Kiss Ferenc, Gellénháza tel.: +36-30/307-5247
e-mail: elezes.zala@gmail.com

A kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó honfitársaink munkásságáról kisfilmet láthattak az
ünnepség résztvevõi. A bejátszások családi, munkahelyi
körben mutatták be a tehetségeket nevelõ, közösségét számos alkotással gazdagító grafikus mûvésztanárt, a magyarság hagyományainak megõrzésén munkálkodó, vitézi ranggal bíró városlakót, a színházba
járó közönséget szolgáló szervezõt, a betegeit gyógyító onkológus fõorvost, a lengyelmagyar barátságot éltetõ krosnoi városvezetõt, a zalaegerszegi egyetemi kar létrejöttét elõsegítõ volt rektort, a népzene
elkötelezett prímását, a katedrán, az oktatásszervezésben
maradandót alkotó, generációk sokaságát nevelõ tanárt, a
zalaegerszegi vasúti közlekedés ötletgazdáját és a seregnyi
városi, megyei ünnepet dalaival fennköltté és emlékezetessé tevõ évtizedek óta együvé
tartozó énekkart.
A Zalaegerszegért Díjakat
Balaicz Zoltán polgármester
adta át a kitüntetetteknek.
A 2016-os díjazottak:
– Frimmel Gyula grafikusmûvész, mûvésztanár
– vitéz Harmatos László,
az andráshidai városrész közösségi életének meghatározó
alakja
– Nagy Ferenc, a Hevesi
Sándor Színház szervezési osztályának vezetõje
– Dr. Máhr Károly, onkológus, belgyógyász, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Onkológiai osztályának osztályvezetõ fõorvosa

– Piotr Przytoczki, Zalaegerszeg lengyel testvárosa,
Krosno polgármestere
– Sándorné Dr. habil.
Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezetõ
fõiskolai tanára, volt rektor
– Schreiner Jenõ népzenész, a Harangláb Népzenei
Együttes vezetõje
– Vajda László nyugalmazott középiskolai igazgató, volt
önkormányzati képviselõ
– Dr. Zajzon Géza mérnök,
a zalaegerszegi vasútfejlesztés
szorgalmazója
– Zalaegerszegi Városi Vegyeskar Egyesület.
A díjazottak nevében Schreiner Jenõ egy kalotaszegi
zsoltár elõadásával, míg a díszterem karzatán helyet foglaló Városi Vegyeskar Gordon
Young Halleluja címû mûvének megszólaltatásával köszönte meg az elismerést. A jövõ
nemzedék reményeit, az elõttük járók példaadásának fontosságát fogalmazta meg Zalavári Gergõ és Zalavári Lola. A
gyermekek által elõadott szövegek is a nemzedékeken átívelõ
közösségépítõ teljesítményeket
ünnepelték, amire a polgármester is utalt, amikor arról szólt,
hogy Zalaegerszegen mindenki megtalálja a jövõjét. „Csak
pénzért és hatalomért élni hiábavaló...” mondta az ifjú Zalavári Gergõ a közönség elõtt
állva. A díjátadási ceremónia
közben a publikum egy kisfilm erejéig kipillanthatott a
Dísz térre is. A bejátszás szintén a megyeszékhelyi nemzedékek jelképes kézfogásának
érzékeltetését szolgálta.

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Karácsonyváró ünnepség Irsapusztán
A karácsonyt megelõzõ
adventi idõszak a várakozásról,
készülõdésrõl szól. Készülõdtek az irsapusztaiak is, hiszen
egy komplett kis karácsonyi
mûsorral és „szeretetvendégséggel” várták a közönséget a
régi iskola épületébe.
Az ajtón belépve kedves
gyerekzsivaj és jókedvû kacagás fogadott. Érezni lehetett a
fellépés elõtti izgatottságot, a
gyerekek alig várták, hogy végre bemutathassák mivel készültek. A kályhában ropogott
a tûz, mindenki elfoglalta a
helyét, a szervezõ meg is ragadta az alkalmat, hogy köszöntõjével kezdetét vegye a
mûsor.
Elsõként egy moderntánci
elemekre koreografált táncot
mutattak be a lányok. A rész-

letekre odafigyelve pirosban,
mikulássapkában és szánkót
húzó rénszarvasfiúval kiegészülve léptek fel. A hangulatot
megalapozó Gál Veronika,
Gál Alexandra, Gál Vivien,
Miszori Vivien és Szabó Tibor
éppen csak jelmezt váltott, máris színpadon álltak következõ
produkciójukkal, a betlehemes
játékkal. Annak érdekessége,
hogy Irsapusztán már több,
mint 40 éve nem adták elõ, így
a régiek emlékezete alapján
építették fel és elevenítették
meg az egy idõre elfeledett
betlehemes játékot. Így bõ
negyven év után újra fennhangon köszönt be az asztalnál ülõ
férfihoz a kis juhász: „Szalonnás jó estét az egész családnak!” – Jó estét, jó estét –
hangzott a férfi válasza. Az egy-

Zalaszentgyörgyön járt a Mikulás

Fotó: Szabó Balázs
A Mérei-házaspár elõadása.
másnak felelgetõs, egy kis
történetet bemutató betlehemes játék után következett három kislegény. Egymásra figyelve és egymást bíztatva szavalták el jól betanult versüket.
A mûsort a Mérei-házaspár
zárta, tangóharmonikára (Mérei János) és csellóra (Horváth
Marika) hangszerelt adventi
dallamokat játszva. A szemé-

lyes kedvenceikbõl összeállított, majd elõadott zenemûvek
között megszólalt osztrák,
olasz és magyar dallam is.
A mûsor után vette kezdetét a meghívóban feltüntetett
„szeretetvendégség”, aminek
fõ elemei a forraltbor, a tea és
a nagy szeretettel készült sütemények voltak.
Molnár Fanni

Meglepetést barkácsoltak

A gyerekek rajzzal, verssel, dallal készültek a találkozásra.
A gyerekek Zúzmara és Cukorka manókkal együtt várták
a Mikulást a zalaszentgyörgyi
kultúrházban. Amíg várakoztak,
jókat nevettek a civakodó manókon, együtt sütöttek velük a
Télapónak, énekeltek, játszottak
és szaloncukrot majszoltak.
Majd megérkezett Hóországból a várva várt vendég.

A gyerekek rajzzal, verssel,
dallal készültek a találkozásra. Minden kisgyermek
kapott ajándékot és mi, felnõttek egy kis idõre betekintést nyerhettünk az önfeledt, gyermeki létbe. Köszönjük, jó volt veletek gyerekek!
Zsirka Erika

Zalacsében december 1-én
a gyerekek meglepetést barkácsoltak a Télapónak a község könyvtárában. Vidám hangulatban készültek a szebbnél
szebb alkotások, s utána még
jutott idõ egy kis játékra is.
Érdemes volt készülõdni,
mert december 4-én, vasárnap
meg is érkezett a Mikulás a
kultúrházba. Az ajándékozást
egy színvonalas meglepetésmûsor elõzte meg, amelybõl
megtudtuk, hogy mit tesz az

oroszlán a Négyszögletû Kerekerdõben, ha kilyukad a foga. A történet szerencsére vidám énekkel zárult, ami becsalogatta a fáradt, idõs Mikulást
is a terembe.
Minden kisgyerek kapott
néhány jó szót útravalónak s
természetesen egy csomagot,
amely sok-sok finomságot rejtett. A nagyszakállú ezután
elköszönt és integetve indult
tovább hosszú útjára.
Szõcei Renáta

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Az ajándékozást meglepetésmûsor elõzte meg.
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„Hivatásnak tekintem, nem munkának…”
Beszélgetés Zalalövõ kitüntetett védõnõjével

Védõnõk a Gyermekáldásért Díj átadóján, középen Takácsné
Nagy Ágnes.
A Jövõ Nemzedékéért Alapítvány az általa létrehozott
„Védõnõk a Gyermekáldásért
Díj” odaítélésével olyan szakembereket kíván elismerni,
akik sokat tettek a gyermekáldás elõsegítéséért és az újszülöttek egészségéért. 2016ban, elsõ alkalommal ezt a díjat három védõnõ vehette át.
Egyikük Zalalövõ védõnõje, a
mindenki által ismert Takácsné Nagy Ágnes.
– Pár nap különbséggel
két díjat is átvehetett. Melyik a
másik?
– A Tauffer Vilmos Továbbképzõ konferencián kaptam.
Ezt a konferenciát szülésznõknek és védõnõknek rendezik.
A méhnyakrák-szûrés során
elért eredményeimért kaptam a díjat, ugyanis én végeztem az országban a legtöbb és a legjobb minõségû
méhnyakrák-szûrõ kenetvételt.
Nagy büszkeség számomra ez

az elismerés, hiszen az asszonyok bizalmát kellett elnyernem.
– Hány éve van a pályán?
– 1979 augusztus 1-jétõl dolgozom, 1980 közepétõl vagyok
Zalalövõn. Nagyon szeretem a
szakmámat, imádom a gyerekeket, nagyon szeretek gondoskodni mindenkirõl, igyekszem segíteni mindenkin. Nagyon jó érzés, hogy megnyílnak elõttem a családok és kialakul egy bizalom. Végig követhetem a várandóságot, majd
megszületik a baba. A harmadik generációt nevelgetem, Lövõn. Nagyon szeretem a zenét,
de a legszebb muzsika számomra mégis az, amikor hallgathatom a kisbaba szívhangját, mikor még az anyuka pocakjában van.
– Egyre gyakoribb a meddõség. Mi ennek az oka?
– Meggyõzõdésem, hogy
ennek konkrét oka van. A

stressz és a rengeteg káros
szenvedély. Többször hallani,
hogy örökbefogadás után mégis megszületik a baba. Egy
gyermek érkezése után megváltozik az életfelfogás, megváltozik a család értékrendje, más
lesz fontos, és máris sikeres a
próbálkozás.
– A meddõség egyik fõ okaként az egészségtelen életmódot hangsúlyozta ki. Ennek
tudatában rendszeresen szervez túrákat…
– Nagyon szeretek kirándulni. 6 éve mûködik a Menõ
Manó csapatunk, most már
több, mint 50 fõvel. Persze
egy-egy túrán nem mindig vagyunk ötvenen, ki hogyan ér
rá, úgy jön. Havi rendszerességgel szoktunk kirándulni, a

jó hangulat és kalandvágy mindig adott.
– Munka vagy hivatás a
védõnõi szakma?
– Hivatásnak tekintem teljes
egészében. Haladok a korral,
tapasztalatból mondom, hogy
muszáj. Például el kell fogadnom,
hogy amit facebookon (zárt
csoportban) megosztok információkat, annak látszata van.
De ha valakit nem találok otthon és hagyok egy cetlit, az valahogy mindig eltûnik, elfelejtik.
Annak ellenére, hogy emiatt
sok apró bosszúság ér, egyetlen perc erejéig sem váltanék…
Hogyan váltana?… Hiszen
könnyek szöknek a szemébe,
amikor meséli, hogy bizony
közeledik a nyugdíj felé.
Molnár Fanni

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték

Bözsi néni családja körében ünnepelhetett.
A Zalaháshágy egyik legszebb korban lévõ lakosa, Salamon Ödönné 1926. december 4-én a Salomvár melletti
Cigányhegyen látta meg a napvilágot. A 2016-os december igazán különleges volt számára,
amikor nagy családi körben
ünnepelte kilencvenedik születésnapját.
Bözsi néni szép kora ellenére pontosan emlékszik mindenre, így gyakran mesél a színjátszóköri emlékekrõl. Elmesélte, hogy a férjhez menésen
annak idején egyáltalán nem
gondolkodott, mert ápoló szeretett volna lenni. A sors úgy
hozta, hogy mégis férjhez ment,
1946-ban költöztek a Zalahás-

hágy melletti Vashegyre. A jobb
megélhetés érdekében leadták
a tejet, melyet télen-nyáron gyalogosan hordtak le a csarnokba. Késõbb, amikor a tsz-ben
kezdtek el dolgozni, beköltöztek a faluba. A munka máig is fontos lételeme, amirõl nehezen
mond le. Két gyermeke született, akik közül egyikük sajnos
már nem lehetett ott a jubileumon. Kilencvenedik születésnapján bátyja, négy unokája, öt
dédunokája is felköszöntötte,
az önkormányzat részérõl Büki József polgármester és Pásztorné Ádám Edit gondozónõ,
alpolgármester mondta el a jókívánságait.
Pataki Balázs

2016. december
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Szemükben szeretet, arcukon mosoly látszik
Köszöntötték Zalaboldogfa nyugdíjasait

A meghívottak jól szórakoztak az operett mûsoron.
Karácsony elõtt hagyományosan találkozóra hívták Zalaboldogfa nyugdíjasait, akiket
december 17-én a kultúrházban ünnepi mûsorral és vacsorával vártak. Igyekeznek egész
évben odafigyelni a település
szép kort megélt lakosaira,

akik az év végén együtt tudnak
hangolódni az ünnepre.
– Hagyománnyá vált, hogy
az adventi várakozás idõszakában, a karácsonyra való készülõdés jegyében összegyûlünk,
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket

azoknak, akik munkával eltöltött évtizedek után köztünk
élik nyugdíjas éveiket. Ismét
eltelt egy év, közösen tekinthetünk vissza az eddigi évtizedekre. Minden évnek megvolt
a maga csodája. Nem volt könynyû az életkezdés, a családalapítás, a gyermekek nevelése, iskoláztatása, önálló életük támogatása. Nem egyszerûek a
mai hétköznapok sem, küzdeni kell a betegséggel, a magánynyal és beosztani a nyugdíjat.
A gyerekek, barátok és unokák
szeretetükkel kitöltik a hétköznapokat, újabb feladatokat állítva önök elé. Kedves vendégek! Önök semmit sem öregedtek, szemükben a szeretet,
arcukon a mosoly látszik, a

bölcsesség, kedvesség mindenkit fiatalon tart. Köszönjük a
példamutatást, a gondoskodást
és a nekünk átadott tapasztalataikat! – szólt a megjelentekhez Luter Péter polgármester,
aki áldott ünnepeket kívánt a
megjelenteknek.
Az ünnepségen Egyed Zsófia verssel, Horváth Viola
énekkel, Jurina Beáta és Szilinyi Arnold karácsonyi és
operett slágerekkel szórakoztatta a vendégeket. Az önkormányzat a vacsora mellett vásárlási utalvánnyal ajándékozta
meg a nyugdíjasokat, akik az
ünnepek elõtti hétvégén baráti
beszélgetésekkel és élményekkel is gazdagodtak.
Pataki Balázs

Karácsonyi adomány a polgárõröktõl

Évzáró Exit koncert Zalacsében
A zalalövõi, salomvári, zalacsébi és kávási fiatalokból
álló csapat a 2016-os évben
sem unatkozott. Számos emlékezetes fellépés van mögöttük,
a már szokásosnak mondható
helyszíneken túl a megye több
városában is felléptek.
– Szinte már hagyományosnak számít, hogy karácsony és
szilveszter között megrendezzük a koncertet Zalacsében.
Mindig próbálunk újítani, meglepetéseket csempészni mûsorunkba. Most sem volt ez
másképpen. Két vendégfellé-

põt is hívtunk, Pozvai Bálintot, aki szaxofonon játszott, illetve Szõke Lászlót, a Salomvári
Általános Iskola tanárát, aki a zenekar énekesével egy duettet
adott elõ – mondta a zenekar
egyik segítõje, Cséber József.
Erdei Csaba polgármester
a nagy sikerû koncert után
ajándékot adott át az ifjú zenészeknek. Az este itt még nem
ért véget, mivel a zalalövõi Takács Attila és családja örökzöld slágerekkel szórakoztatta
a közönséget.
Cs.J.

Németh Károly és Gombás Kálmán osztotta ki a csomagokat.
Az Országos Polgárõr Szövetség által összegyûjtött karácsonyi adománycsomagokból
Zalába is jutott, melyet a megye szervezete a leginkább rászoruló falvakba osztott szét.
Németh Károly, a zalaháshágyi polgárõrség vezetõje elmondta, hogy településükön

karácsony elõtt 15 csomagot
tudtak kiosztani a leginkább
rászoruló nyugdíjasok között.
A tartós élelmiszert tartalmazó
adományokkal az ünnepekre való készülõdést kívánták segíteni, melyet az idõsek meghatottan fogadtak.
-pb-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
A fiatalok meglepetésekkel, vendégfellépõkkel készültek.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Meghitt karácsonyvárás Zalacsében
Zalacsében az advent negyedik vasárnapján idén is gyerekversekkel, megható zenés
színdarabbal várták a karácsonyt. A helyi színjátszók ezúttal Lev Tolsztoj Pánov bácsi
karácsonyát állították színpadra. A történet szerint az orosz
cipészmester karácsony elõestéjére egyedül maradt és a
családi ünnepen magányosan
kellett töltenie az estét. Jézusról olvasva elgondolkozott,
hogy jómaga mivel tudná fogadni a kisdedet. Álmában
megjelent neki Jézus, aki megígérte, másnap meglátogatja.
Aznap több emberrel is találkozott. Meleg itallal fogadta a
fázó utcaseprõt, enni adott a
koldusnak, cipõt a fiatalaszszony gyermekének, miközben azon gondolkozott, hogy
mikor találkozik Jézussal. Majd
elszenderülve ismét látomása
támadt és egy hang így szólt
hozzá: „Éhes voltam, és adtál
ennem. Szomjas voltam, és ad-

Fõzni jó!
Vak majom korszak…

A színjátszók nagy tapsot kaptak a közönségtõl.
tál innom. Nem volt ruhám, és
felruháztál. Amikor ma segítettél az embereken, nemcsak
rajtuk segítettél, velem is jót
tettél.”
Az elõadás mellett szendvicsekkel és meleg itallal várták a falubelieket. A zalacsébi
vendégek zsúfolásig megtöl-

tötték a kultúrházat, akik lelkileg feltöltõdve térhettek haza készülõdni az ünnepre. Az
önkormányzat és a színjátszók
nevében Erdei Csaba polgármester kívánt áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és az új
évre jó egészséget.
P.B.

Nyugdíjasok köszöntése
Csöde településen 2016.
december 16-án Nyugdíjas
Nap megtartására került sor.
Az önkormányzat egy kis vendéglátással kedveskedett a
megjelenteknek, akik a rendezvény keretén belül örömmel fogadták az olvasó találkozót.

Hónaptólhónapig…
Megvendégelték a nyugdíjasokat.
havilap

XIV. évfolyam 2012. április
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• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

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!

ga

un

H

közéleti

mxm lakberendezés rovata

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

Péter házat épít, mert
nagyobb otthonra lesz szüksége a családnak.
A ház tervezése tovább
tartott, mint gondolta. Nem
akart túl nagy házat, de azt
sem akarta, hogy valaminek
ne legyen elég helye. A
tervek többszöri átgondolása és átvariálása után Péter
úgy gondolta, túl vannak a
nehezén, innen már csak
egy jó kivitelezõre van
szükség.
Csak hát az építés során
mindig volt valami kérdés,
valamit el kellett dönteni.
Majd kiderült, nem sikerült
mindig jól dönteni, mert
erre vagy arra nem gondoltak, amit késõbb viszont
fontosnak tartott a család.
Ezeket a bosszantó helyzeteket megunva Péter felhívott bennünket. Átnéztük a
tervet, helyiségenként berendezési tervet és látványterveket készítettünk. Így
egyértelmûen látszik, mi
lenne a jó megoldás, minek
mekkorának és hol kell lennie. Könnyebb jó döntéseket hozni.
Az anyagokat, színeket
is sokkal könnyebb kiválasztani.
Végre vége a vak majom
korszaknak – jegyezte meg
Péter –, mert az nálunk
nem mûködött.
Mi az a vak majom
korszak?
Állítólag – kezdte el Péter – egy gazdasági szaklap
felkért több menõ brókert
hogy versenyezzenek. Az
gyõz, aki nagyobb nyereséget tud elérni a tõzsdén. A
brókerek nem tudták, de
egyikük egy majom volt. A
majom úgy tudott tõzsdézni, hogy egy falon fent volt
az összes részvény, és azt
vették vagy adták el, amit a
majom a labdájával eltalált.
És így lett a majom a legjobb bróker…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Mozgássérültek év végi összejövetele Zalalövõn
A csoport év végi találkozóján a vidám hangulat és a
szeretet állt a középpontban.
Ezeket az alapvetõ, rendkívül
fontos tulajdonságokat emelte
ki köszöntõjében Bakonyi Józsefné, a Zala Megyei Mozgássérültek Egyesületének elnöke
is. Mint elmondta, a Zala Megyei Mozgássérültek Egyesületének alig ezer tagja van, de
sajnos jóval többen élnek
együtt mozgásszervi problémával. Az egyesület kiöregedett, a fiatalok nem tudják,
nem veszik észre egy közösségnek az erejét, szépségét.
„Számítógép elõtt a gyermek
lelke magányos marad”– hang-

zott el. Bár a létszám egyre
fogyatkozik, a lövõi csoporttal
nagyon jó együttmûködni, úgy
érzi, mintha hazajönne hozzájuk. Vezetõjükkel, Belsõ Jánosnéval folyamatos a kapcsolat,
közösen, egymást segítve dolgoznak, szerveznek.
Belsõ Jánosné beszédében
köszönetet mondott a tagoknak, mind segítségükért, mind
odaadásukért. Háláját fejezte
ki a szponzoroknak a támogatásért.
A vacsora közbeni kellemes
zene átvette a fõszerepet, s ha
hajnalig nem is, de amíg a táncoslábak el nem fáradtak, vidám
volt a hangulat az iskolában.

Belsõ Jánosné, a zalalövõi csoport vezetõje köszöntõjét
mondja.
A Zala Megyei Mozgássérültek Egyesületének Zalalövõ
és környéke csoportjának jelenleg 56 tagja van. Az indulás-

tól kezdve Belsõ Jánosné tölti
be a vezetõi pozíciót, akinek
újraválasztása soha nem volt
kérdéses.

Csödében is járt…

Csöde községben 2016. december 5-én este a Mikulás
felkereste a kiskorú gyermekeket és egy kis ajándékcsomagot adott át nekik az önkormányzat nevében.

Kincses Kamilla (képünkön)
is már nagyon várta, hogy megérkezzen hozzá a nagyszakállú. A
gyerekek nagyon boldogok
voltak és remélik, hogy jövõre
is ellátogat hozzájuk a Mikulás.

www.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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Együtt ünnepelt Zalaháshágy
Elsõ alkalommal rendezték
meg Zalaháshágyon a kultúrházban a falu közös karácsonyi
ünnepségét, amelyen minden
korosztály színpadra lépett. A
legkisebbek mondókával és
tánccal, a nagyobbak versekkel
készültek. Az advent és a karácsony megéneklését követõen
a helyi fiatalok Gyenese Rita
zalalövõi óvónõ által írt Karácsonyi csillag történetét adták
elõ Pásztorné Ábrahám Edit
közremûködésével.
– Eddig a templomban betlehemet rendeztük, így elõször

egy kósza gondolat volt, hogy
legyen idén falusi karácsony.
Szerettük volna az asszonyokkal megmutatni, hogy szép énekeket tudunk. A gyerekek jól
táncolnak, énekelnek, és egyre
többen játszanak hangszeren,
így már a próbákat is a nagyon
várták. Végül az óvodástól a
nyugdíjasig mindenki vállalta a
szereplést, így a végén már kellemes probléma volt, hogy ki
hova helyezkedjen. Ez is egy
olyan alkalom, ami közösséget
teremt, reméljük, hogy még
több ilyen lesz – mondta el

Ünnepváró hangulatban

A mûsor fináléjában a szereplõk mécsest gyújtottak.
gondolatait a mûsor két szervezõje, Busáné Kolnhofer Katalin és Mihályi Erzsébet.
A falunapok szórakoztató
programjai után a karácsony-

várást ismét helyi szereplõk
vitték sikerre, így a jövõben ezzel a programmal is szeretnének hagyományt teremteni.
Pataki Balázs

PÓTSZILVESZTER LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
Február 4-én szombaton 19.00 órától 02.00 óráig

Sztárvendég:

Bereczki Zoltán
Az alsó tagozatosok karácsonyi mûsora.
A Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulói számos program résztvevõi voltak, melyek
mindegyike az adventi készülõdés jegyében zajlott. December 17-én a mûvészeti iskolások egy hangulatos, a félév során végzett munkájukat bemutató adventi gálamûsorral kedveskedtek a szép számmal megjelent közönségnek. Az ünnepváró hangulatot árasztó táncok, adventi népszokások szín-

padra állítása a mûvészeti
iskola táncpedagógusainak munkáját dicséri.
Iskolánkban szép hagyomány az iskolai karácsonyi ünnepély, amely a negyedik évfolyamos tanító kollégák gondos elõkészítõ munkájának
köszönhetõen igazi ünnepi
hangulatot varázsoltak. A versek, zeneszámok és táncprodukciók kellemes elõkészületei voltak a nagyon várt téli
szünetnek.

Zene: Music Fly Band
4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,
4 fajta fõétel, köretek, desszertek),
éjfélkor: malacragu, virsli, lencse
Belépõ: 8 470 Ft /fõ
Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

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

A mûvészeti iskolások is várták a település lakosságát.

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

Fürdõbelépõ: 2 790 Ft
Élményfürdõ kiegészítõ jegy: 800 Ft
Élményfürdõ gyermekeknek
(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel): INGYENES
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

C AS

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.
,
CO K

G FB

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,
jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,
masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

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.

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
A szálloda L16 éttermébe

Éttermi Kisegítõ
munkatársakat keresünk

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 0620/212-1978; tibor.vesztroczi@balancehotel.hu

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

