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A Magyar kultúra napján
A Magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük január
22-én, annak emlékére, hogy
1823-ban Kölcsey Ferenc ezen
a napon tisztázta le a Himnusz
végleges szövegét. A Salla Mûvelõdési Központ által szervezett zalalövõi rendezvényen
a Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkereszttel
kitüntetett
Szényi Zoltán festõmûvész kiállítását a Tarisznyások együttes nyitotta meg. A tárlatvezetõ

Papp Miklós, a zalaegerszegi
Báthory István szakgimnázium
tanára volt.
Pintér Antal polgármester
ünnepi beszédében a kultúrát
fontos összetartó erõnek jellemezte. Ez az egyetlen dolog,
ami megkülönböztet minket
másoktól. Akár az anyanyelvünk, aminek tökéletességét
csak mi, magyarok érthetjük,
úgy a kultúránk és a szokásaink is kizárólagosan csak a

A Tarisznyások együttes.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

VALENTIN NAPI AKCIÓ!

miénk, hiszen mint nekünk,
úgy minden nemzetnek megvan a sajátja, ami nagyban
hozzájárult önálló identitásunk kialakulásában.
Az est további részében a
Tarisznyások együttes Versünnep címû zenés, irodalmi

összeállítását élvezhette a közönség. Magyar költõk megzenésített versei csendültek
fel. A zenekar sokféle hangszer
megszólaltatásával, többszólamú énekléssel adta elõ a
verseket.
Molnár Fanni

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

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................199 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Sertés lapocka............. 999 Ft/kg
Tarja csont nélkül.......1299 Ft/kg
Karaj csont nélkül...... 1299 Ft/kg
--------------------------------------------Tepertõkrém 250g/dob... 399/db 1596/kg

Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Lecsókolbász............... 699 Ft/kg
Füst.csülök................... 999 Ft/kg
Füst.kolozsvári.......... 1599 Ft/kg
--------------------------------------------Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg

Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna.. 1249 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna vcs... 1249 Ft/kg
Sonkás felvágott........ 1399 Ft/kg
Nyári turista................1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
--------------------------------------------Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................579 Ft/kg
Csirke comb................. 639 Ft/kg
Csirke egészben.......... 649 Ft/kg

Érvényes: 2017. február 06 - február 19-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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Évköszöntõ Zalalövõn
Idén elsõ alkalommal tartotta meg Zalalövõ város Évköszöntõ estjét a mûvelõdési
ház színháztermében. A szervezõk nem titkolt célja hagyomány teremtése.
Pintér Antal polgármester
újévi köszöntõjében elmondta,
hogy a 2014-es választáson
erõs bizalmat kaptak. A polgármester és a testület a legjobb
szándékkal végzi munkáját,
hogy Zalalövõ igazi otthon,
egy valóban élhetõ kisváros legyen. Az elkerülõ út megépítése nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy végre nyugodt
légkör alakuljon ki Lövõn. A
város jobb életkörülményeihez
természetesen rengeteg minden hozzátartozik, ennek tudatában tevékenykedett a város
vezetõsége. 2015-ben 12 új
munkahelyet teremtettek, míg
2016-ban ez a szám már 26
volt. Az álláskeresõk száma a
tavalyi évben 4,8%-ra csökkent. A városrészekben új
buszmegálló helyek épültek, a
Margaréta utca közvilágítást
kapott, utak és utcák lettek
felújítva, valamint többek között a zalamindszenti I. világháborús Hõsi emlékmû is felújításra került. Az elmúlt két
év sikereire visszatekintve a város vezetõsége bizakodó, szá-

mos terv megvalósítása szerepel a 2017-es évben, mint például egy mûfüves focipálya
építése az iskola udvarán.
Az est további részében fõvárosi mûvészek elõadásában
ismert musicalek és operettslágerek csendültek fel.
Molnár Fanni

Fotó: Ferenczi László
Pohly Boglárka és Jenei Gábor operetténekesek elõadás
közben.

Szépkorú köszöntése Salomváron

Pintér Antal, Zalalövõ polgármestere évköszöntõ beszédét
mondja. Fotó: Hargitáné Kovács Timea

Szépkorú hölgyet köszöntöttek január 26-án Salomváron. Árvay Sándor polgármester, Fazekas István jegyzõ, Csekéné Rákosy Judit és Pintér
Dezsõné, a hivatal dolgozói
otthonában keresték fel Horváth Jánosnét 90. születésnapja alkalmából. Felolvasták, majd
az ajándékkal és a virággal együtt
átadták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntõ levelét.

Juliska néninek három gyermeke született, 4 unokája, s
ugyanennyi dédunokája van.
Három munkahelyen dolgozott nyugdíjba vonulásáig: a
Ruhagyárban, a Cserép- és
Kályhagyárban, valamint a módszertani bölcsõdében.
Kedvenc idõtöltése a kertben való munka, bár ebben
az elmúlt évben lábtörése gátolta.

Zalalövõi programajánló
Február:
10. 19:00 Színházi elõadás: Asszony a fronton címû darab,
a Hevesi Sándor Színház vendégjátéka. Szervezõ: Mûvelõdési
Központ.
11. 14:00 Családi farsang és játszóház. Szervezõ: Mûvelõdési Központ.
13. Szülõk iskolája. Szervezõ: Zalalövõi Általános Iskola.
17. Iskolai farsang. Szervezõ: Zalalövõi Általános Iskola.
18. Zsuzsanna-bál. Szervezõ: Zalalövõi Napköziotthonos
Óvoda Szülõi Munkaközössége.
22. Nyílt napok, leendõ elsõ évfolyamos gyermekek szülei
számára. Szervezõ: Zalalövõi Általános Iskola
25. Roky verseny. Szervezõ: Mûvelõdési Központ.
25. Fiatalok farsangi vetélkedõje. Szervezõ: Mûvelõdési
Központ.
28. Jelmezes farsangi mulatság. Szervezõ: Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület.
Március:
2. Torkos csütörtök. Szervezõ: Mûvelõdési Központ.
8. Irodalmi Szalon, Nõnapi köszöntõ, mûsor és kiállítás.
Szervezõ: Mûvelõdési Központ.
15. Március 15-i mûsor. Szervezõ: Zalalövõi Általános
Iskola.
Részletekért keresse a kihelyezett plakátokat, vagy
érdeklõdjön a szervezõnél!

Az ünnepelt egyik leányával és a köszöntõk társaságában.
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Green City minõsítés Zalaszentgyörgynek
Mint ahogy a neve is jelzi,
eredetileg városokra lett kitalálva a mozgalom, ám a 434
lelket számláló kis zalai falu,
Zalaszentgyörgy is tagja lett a
Green City projektnek.
Január 24-én nyújtotta át az
errõl szóló oklevelet SomorjaiTamási Zsolt, a Green City
Hungary ügyvezetõje Kovács
Dezsõnek,
Zalaszentgyörgy
polgármesterének.
A megépült zalaszentgyörgyi Testvértelepülési park
kivitelezése megfelelt a Green
City Fenntarthatósági Minõsítõ Rendszer követelményeinek, s mint ilyen, hivatalosan
Green City akkreditált lett.
Zalaszentgyörgy önkormányzata már a park tervezésekor
egy fenntarthatósági szempontból is példaértékû zöldfelület
megvalósítását tûzte ki célul. A
434 lakost számláló község
önerõbõl, helyi vállalkozók,
civil szervezetek és magánszemélyek felajánlásaiból, igazi
közösségi összefogással építet2
te meg a 2494 m nagyságú
parkot a korábban a MÁV rakodójaként használt területen.

A terület beavatkozás elõtti
biomassza sûrûségi indexe a
park megépítésével a kétszeresére nõtt. 61 db lomb- és
tûlevelû fával, 869 db cserjével
és 181 db évelõvel gazdagodott a terület növényállománya, melyek a vegetációs idõszakban évente összesen mintegy 137 kg oxigént termelnek
és 184 kg széndioxidot asszimilálnak, 1404 kg szennyezõ
anyagot és port kötnek meg, a
mikroklímát 14 664 liter víz
elpárologtatásával
javítják.
Ezek az értékek az évek során,
a növények növekedésével,
fejlõdésével arányban tovább
nõnek. Az ültetett növényzet
élettevékenységeivel javítja a
talaj minõségét, további élõ
szervezeteknek,
állatoknak
biztosít élõhelyet, ezáltal is növelve a biodiverzitást. A megépített burkolatok 100%-a vízáteresztõ rétegrenddel készült, ami azt jelenti, hogy a
területre hulló összes csapadék helyben szikkad el és
hasznosul.
A közösségi összefogás
inspiráló példája az, ahogy a

Átadja az oklevelet Somorjai-Tamási Zsolt Zalaszentgyörgy
polgármesterének, Kovács Dezsõnek.
Testvértelepülési Park a kis
község lakóinak és vezetésének a fenntarthatóság iránti
komoly elkötelezõdését hirdetve, évrõl évre gyarapszik és
fejlõdik. A park elnevezése
utal a falu két testvértelepülésére, a székelyföldi Marosszentgyörgyre és a vajdasági
Oromhegyesre.

Kovács Dezsõ elmondta,
hogy terveik között szerepel
egy zalai panteon kialakítása
a parkban, ahol a megye
történelmi személyiségeinek
mellszobrai kapnak helyet. A
már meglévõ Zrínyi-szobrot a
Deák Ferencet és Csányi
Lászlót ábrázoló alkotás követné.

Ökumenikus imanap Zalaháshágyon

Mikolás Attila és Pethõ Attila tartott közös istentiszteletet.
Az idei ökumenikus ima- kolás Attila római katolikus
hét utolsó napján, január 22.-én plébános és Pethõ Attila evanZalaháshágyon is imanapot gélikus lelkész közös istentisztartottak a katolikus templom- telete 16 órakor kezdõdött.
ban. Ez már a negyedik alkaAz ökumenikus istentisztelom volt, amikor Õrimagya- let témája megemlékezés a rerósd, Szõce, Ozmánbük, Vas- formáció 500 éves évfordulópör, Salomvár, Zalacséb és Za- járól, tartalma pedig a „Meglalövõ megjelent híveit látták békélés - Krisztus szeretete
vendégül a zalaháshágyiak. Mi- szorongat minket” kiengeszte-

lõdés ünneplése. A több évszázadnyi kölcsönös ítélkezés és
rágalmak után 2017-ben az
evangélikus és katolikus keresztények elõször fognak közösen megemlékezni a reformációról.
Szimbolikus cselekedetekben nagy szerepet kapott a
berlini fal: a keresztények
megosztottságát és az oly nagyon vágyott megbékélést egy
fal felépítése és lerombolása
jelképezte.
A fal bûneinkbõl épült fel,
lebontásakor jelképesen 12 darab téglát vettünk ki a falból,
mégpedig a következõket: a
szeretet hiánya, gyûlölet és
megvetés, hamis vádaskodás,
hátrányos megkülönböztetés,
üldözés, szétszakadt úrvacsorai közösség, türelmetlenség,
vallásháborúk, megosztottság,

hatalommal való visszaélés, elzárkózás és gõg.
A falból kivett téglákból keresztet formáztunk, ez volt a hit
válasza: éljünk megbékélten. A
világnak szüksége van a megbékélés követeire, akik ledöntik
az elválasztó korlátokat, hidakat építenek, békét teremtenek.
„Bárcsak Isten megbékélésének forrása áradna az idei
imahéten, hogy sokan békességre találjanak, hogy hidak
épüljenek. Bárcsak Krisztus
szeretete szorongatná az egyházat és egész népét, hogy
megbékélt életet éljen, és lerombolja az egymástól elválasztó falakat!”
A közös imádság végén
szeretetvendégség, agapé volt:
pogácsa és sütemény, tea és
forralt bor, és hosszú - hosszú
beszélgetések.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének Zalalövõ és
Környéke csoportja minden hó utolsó péntekén tartja havi
gyûlését. A következõ gyûlés idõpontja február 24. péntek.
Helyszín: Salla Mûvelõdési Központ.
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Az alap a jó bor
Idén is megrendezésre
került a hagyományos forralt
bor fõzõ verseny a Patakai(Csütörtök)-hegyen. A Zalalövõi Borbarát Kör Egyesület által szervezett versenyre 9
helyi pince nevezett be.
A házigazdák saját borukból és persze titkos receptjükkel készült forralt nedûket
szolgáltak fel a háromtagú zsûrinek. Nyári Pál, Sebestyén Lajos és Dancsné Mudra Erzsébet íz, illat, zamat és összhatás alapján pontoztak.
A jó forralt bor titka a jó
bor – mondta Nyári Pál, a
zsûri elnöke.
A fûszereket mindenki ízlése szerint teheti bele. Ezt vallja
Horváth Károly is, aki szerint
nem bólét, hanem forralt bort
kell készíteni. Hasonló állásponton volt Galambos Lajos
is, a Zalalövõi Borbarát Kör

Egyesület elnöke, a verseny fõszervezõje. Humorosan jegyezte meg: édesben csak a puszit
szeretjük.
A zsûri szinte minden pincénél élt a lehetõséggel, hogy
Nyári Pál szavait figyelembe
véve a nyers bort is megkóstolja. A borok kiváló minõségûek voltak. Látszott ez az
eredményeken is, hiszen a 9
gazda közül 7 kapott arany, 2
ezüst minõsítést.
Aki kételkedne a szakmai
zsûri döntésében – és természetesen másokat is – nagy szeretettel várják a Patakai-hegyre
egy kis borkóstolásra, hiszen a
Galambos Lajos által vezetett
egyesület nem titkolt célja a
közösség újraépítése, vagy
legalábbis a mostani fenntartása. A közel 60 tagot számláló
egyesület minden hónapban
tart összejöveteleket, a követ-

Újabb siker
Az iskolaelõkészítés mellett
a tehetséggondozás is egyik fõ
feladatunk az óvodai mindennapok során. Legtöbb esetben
nagyon korán megmutatkozik,
mihez van tartósan nagyobb
kedve a gyermeknek.
Óvodánk bõvelkedik tehetséges
kisgyermekben,
így
igyekszünk az adott területen
lehetõséget adni, hogy kibontakoztathassák, összemérhessék tudásukat hasonló érdeklõdésû óvodásokkal. Így értünk el nagyon szép eredményeket szavalóversenyeken,
énekversenyeken és rajzversenyeken egyaránt.
A legutóbbi kimagasló
eredmény Molnár Anna Jázmin nevéhez fûzõdik. A zalaegerszegi telephelyû Eckerle
Automotive Zala Kft. „Mi leszek, ha nagy leszek?” címmel
rajzpályázatot hirdetett meg a
város és környékének óvodásai, kisiskolásai részére. Ez a
pályázat igazán megmozgatta a
gyermeki fantáziákat, hiszen a
távlati álmaikat kellet kreatívan, képi kifejezéssel közkincsé tenni.
A beérkezõ 267 pályázat
közül óvodás kategóriában Anna Jázmin 1. helyezett lett!
Az Eckerle Automotive Kft.
által felajánlott 50 000 Ft értékû ajándékutalványt a kislány
csoportja, a Micimackó cso-

Tóth Árpád szolgálja fel a forralt bort a zsûrinek.
kezõ rendezvény ugyancsak
forralt bor fõzõ verseny lesz
február 11-én, de most a Pacsahegyi gazdák mérik össze
tudásukat, ízvilágukat.
A márciusban esedékes hegyek közti borverseny estéjére

bált szerveznek, aminek bevételébõl idén a Pacsa-hegyen
található mûemlékeket és az
útmenti kereszteket szeretnék
felújítani, renoválni.
Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Imre László elõadása Zalaháshágyon
Január 27-én mintegy két
tucat érdeklõdõ, nyugdíjasok
és aktívak, férfiak és nõk, gyülekeztek a zalaháshágyi kultúrházban. Odakint mínuszok,
az utakon jégbordák, de bent a
teremben simogató meleg, s a
megjelentek már a tavaszra
gondoltak.
A Nyugdíjas Baráti Kör
szervezésében Imre László
kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök tartott elõadást, aminek a címe: Gyümölcsfák és szõlõ ültetése,
metszése és növényvédelme. A
neves szakember elõadásában
kitért a téma mind elméleti,
mind gyakorlati ismertetésére.
Hangsúlyosan kerültek szóba a

gyümölcsfa és szõlõ ültetés
fortélyai, a fák koronájának
alakítása, metszésük, valamint
a növénybetegségek elleni
küzdelem lehetséges módszerei. A feladat sokrétûségét jellemezve elhangzott, hogy a tevékenységhez nem csak gyümölcsfák kellenek, hanem
megfelelõ szerszámok is.
Az elõadás utáni kérdésekre kapott válaszok kielégítették a hallgatóság igényeit, s
valószínû, hogy javítják a tavaszi munkálatok hatékonyságát. Végezetül baráti beszélgetés, virsli, kenyér és mustár,
forralt bor és tea, sütemény és
pogácsa zárta az idei év elsõ
rendezvényét.

A gyõztes, Molnár Anna
Jázmin, a fotó jobb oldalán.
port kirándulásra fordíthatja,
melyet a gyermekek nagy örömére a tavaszi idõszakban
tervezünk megvalósítani.
„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elõsegíteni”
(Maria Montessori).
Paksáné Szabó Erzsébet
óvodapedagógus

Hasznos ismeretekkel lettek gazdagabbak a résztvevõk.
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Országos óvodapedagógia konferencia

Fotó: Dobos Gábor
Az óvodások fellépése.
A Zalalövõi Napköziotthonos Óvoda második alkalommal rendezhette meg a Szent
Gergely Népfõiskolával közösen az országos pedagógiai
konferenciát.
A Salla Mûvelõdési Központ színháztermében helyet
kapó esemény házigazdája Kovács Imréné, a Zalalövõi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetõje volt.
– Örömünkre szolgál, hogy
számos intézménybõl nagy
létszámmal vesznek részt ezen
a rendezvényen. Nevelõtestületünk szakmailag felkészült,
megújulásra kész pedagógusok közössége, akik képesek az
együttmûködésre.
Szívesen
vesznek részt különbözõ továbbképzéseken,
fontosnak
tartják, hogy a megszerzett
szakmai ismereteiket elmélyítsék, kiegészítsék. Az óvodapedagógusok mindegyike rendelkezik néprajzi ismeretekkel,
közel állnak a hagyományokhoz. Végzettségük szerint van
közöttük gyermektáncoktató,
zeneóvoda vezetõ, fejlesztõ pedagógus, közoktatás vezetõ,
népi játék és kismesterségek
oktatója – mondta Kovács
Imréné.
A konferencia nyitójaként
az óvodások léptek fel népi
játékukkal.
Elsõ szakmai elõadóként
dr. Danyi Gyula fõigazgató, a
neveléstudományok doktora,
fõiskolai docens beszélt a pedagógusok körében mumusnak mondható minõsítési
rendszerrõl és a portfólióról.
Ez egy újabb feladat a pedagógusok számára, akár hívhatjuk önmarketingelésnek is.
A pedagógusok munkásságát várhatóan 2020-ig minõsítik, ehhez kell elkészíteniük
portfóliójukat, amely olyan dokumentumok összessége, me-

lyek alapján értékelni tudják
tevékenységüket.
A fõigazgató legfrissebb információkkal szolgáló szakmai
elõadása után Némethné Baksa Eszter, az Õrség mesemondója mesélte el történeteit. A
sokak által ismert Eszti néni
nagy temperamentummal me-

sélte meséit, amelyekbõl jóságot, emberséget, türelmet és
megértést lehet tanulni.
Dr. Egri Tímea mesteroktató, tudományos munkatárs a
tehetséggondozás fontosságáról, illetve annak hiányosságáról beszélt elõadásában. Fontosnak tartotta megemlíteni
azt az égetõ problémát, miszerint ha nem tudjuk pontosan ki az iskolaérett gyermek, akkor honnan tudnánk,
hogy ki a tehetség. Ne felejtsük el, hogy a tehetség nem
egyenlõ az intelligenciával,
már az 1950-es évektõl kezdve
a kreatívitást teszik egyenlõvé
a tehetség fogalmával. A tehetséges gyermekeknek általá-

ban divergens gondolkodása
van, azaz más logikai úton, a
saját kreatívitásukat használva
jutnak el az adott megfejtéshez.
Dr. Egri Tímea elõadása
után a zalalövõi gyermekek is
tanúbizonyságot adtak kreatívitásukról, rajzaikból és papírfiguráikból készült kiállítást
tekinthette meg a jelenlevõ
mintegy 147 megjelent pedagógus.
A Zalalövõi Napköziotthonos Óvoda dadusai által készített sütemények elfogyasztása után Novák Piroska óvodapedagógus zárta elõadásával
a 2017-es országos pedagógiai
konferenciát.

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

Az akció a készlet erejéig érvényes!
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A Magyar kultúra napja Ajándék az újszülötteknek
Hagyárosbörönd Község
Önkormányzata ajándékkal
kedveskedik minden újszülött
hagyárosböröndi gyermeknek.
Az ötlet Paksáné Szabó Erzsébet képviselõ asszonytól
származik, az õ javaslatára alkotta meg rendeletét a képviselõ-testület 2015 elején.
Az elmúlt évben két új
„jövevényt” köszönthettünk településünkön, õk, illetve szüleik kapták meg az önkor-

Ünnepi teaház nyílt a kultúrházban.
Január 22-én Zalaszentgyörgyön, a Magyar kultúra
napján megrendezett ünnepségre érkezõket – rendhagyó
módon – teaháznak berendezett kultúrotthon fogadta. Ehhez híven forró tea, kávé és
teasütemény várta a vendégeket az asztaloknál, mindemellett rengeteg könyv szerte a
teremben. A hangulatos környezetben kellemes beszélgetésekkel telt az idõ, majd a mûsor kezdete elõtt az elõadók és
a nézõk közösen énekelték el a
Himnuszt. A rendezvényen Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy polgármestere osztotta meg gondolatait e jeles esemény történetérõl, fontosságáról és értékeirõl.
A helyi mûvészeti csoportok közül fellépett az Örömzene Kórus, amely egy népdalcsokrot és a „Ha én rózsa
volnék” címû dalt adta elõ,
valamint a Tornyos TánClub

„Tisztelet az õsöknek” címû
koreográfiát mutatta be. Ezután a nézõk egy zenés irodalmi körutazáson vehettek
részt Lõrincz Nikol és Bellus
Attila, a Hevesi Sándor Színház
színmûvészeinek vezetésével.
A színes ünnepi mûsor a
szereplõk színvonalas tolmácsolásában betekintést engedett kultúránk mérhetetlen
gazdagságába, melyet méltán
lelkes tapssal jutalmazott a
nézõközönség. A vendégek
örömét tovább fokozta, hogy a
teremben elhelyezett könyvek
nemcsak dekorációként szolgáltak, hanem kedvükre válogathattak köztük, és a nekik
tetszõket meg is tarthatták. A
kialakult hangulat, a mûsor adta új élmények maradásra, jó
kedélyû beszélgetésre késztettek bennünket egy ízletes tea
mellett.
Zsirka Erika

Esztergályos Máté

Büki Zsombor

mányzat oklevelét és a 15.000
Ft-os vásárlási utalványt.
Büki Zsombor 2016. november 13-án született, Nárai
Tünde és Büki Zoltán második gyermeke. Esztergályos
Máté 2016. október 24-én érkezett meg közénk, Esztergályos Lászlóné - Igazi Henrietta és Esztergályos László
elsõ gyermeke. Kívánunk nekik sok erõt, egészséget, és
hogy minél tovább hagyárosböröndi lakosnak tudhassuk
õket, életük minél nagyobb
részét töltsék szülõfalujukban.
BnT

Folytatódik a felújítás Keménfán

A diákok is…

A zalalövõi általános iskolában 2017. január 20-án, pénteken emlékeztek meg a jeles eseményrõl: a kézirat tanúsága
szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a
Himnusz kéziratát. A kulturális összeállításban részt vettek a
7. osztályos tanulók, illetve a mûvészeti iskola néptáncos
tanulói.
Az iskola valamennyi tanulója megtekintette az aulában
sorra került megemlékezést.

2017 januárjában is folytatódtak a munkálatok a keménfai közösségi házban. A
konyháé most a fõszerep, hiszen egyre több a faluban a
rendezvény, így szükségessé
vált egy modernebb és jobban
felszerelt konyha. A járólapozás és csempézés után felszerelték az új konyhabútort is
(képünkön). Most már minden a helyére került, az új hûtõszekrény és a sütés-fõzéshez
szükséges eszközök is.
A könyvtár helyisége is bõvült új bútorokkal, így most

egy könnyen áttekinthetõ,
minden igényt kielégítõ bibliotékával büszkélkedhet a
község.
A felújítás tavasszal folytatódik, hiszen a falu vezetõségének még vannak tervei a
közösségi házat és a közteret
illetõen is.
Az idei évben a február 4.én megrendezésre került „Téltemetõ Farsangi Mulatság” volt
az elsõ rendezvénye a falunak, amit reményeik szerint
számos érdekes program követ majd.

2017. január

Családi nap és bál

Fotó: Teperics Valéria
A nyolcadikosok bálnyitó tánca.
Január 21-én tartotta immár hagyománnyá vált családi
napját, majd este jótékonysági
bálját a Bitbúvár Alapítvány.
A rendezvény célja a Zalalövõi
Általános Iskola és AMI támogatása, valamint az is, hogy
alkalmat kínáljon az önfeledt
szórakozásra gyerekeknek és
felnõtteknek egyaránt.
Ez az a nap, amikor a tantermek az iskola pedagógusainak köszönhetõen játszótérré
alakulnak. Minden helyszín
más és más, mindenki megtalálhatta a számára kedvezõ
elfoglaltságot. Volt íjászat, arc-

festés, X-Box, langalló kóstolás,
élõ társasjáték, bõrözés, fejlesztõ- és ügyességi mozgásos
játékok. Persze az osztálytermeken kívül a tornaterem is
hangos volt, ahol a Bitbúvár
Kupára (teremlabdarúgó torna) jelentkezõ csapatok mérhették össze tudásukat a vidám rendezvényen.
A délelõtti, koradélutáni
programok után vette kezdetét
az alapítványi bál, melyet a hagyományoknak megfelelõen a
gyermekek mûsora nyitott meg.
Ezt követõen vacsora, majd
hajnalig tartó tánc következett.

Mint azt Gyarmati Antal igazgató úr is elmondta, a bálból
befolyó összeget a tantermek
felújítására fordítja az alapítvány.
Elsõként a nyolcadikosok
léptek fel többféle stílusra
koreografált társastáncukkal. A
végzõs tanulók után a legkisebbek következtek. A gyermekek közül Farkas Emília és
Tóth Alexa is felkészült egy
produkcióval, akrobatikus szalagtánc mûsorukkal elkápráztatták a megjelent közönséget. A vendégek nagy tapssal
jutalmazták az iskola hip-hop
és salsa szakköröseinek mûsorát is.
A szervezõk meglepetésfellépõrõl is gondoskodtak, a
PoleCats Rúdtánc Stúdió lányai tartottak bemutatót.
A mûsor után reggelig tartó tánc vette kezdetét.
A szervezõk ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik munkájukkal támogatták, elõsegítették a rendezvény létrejöttét, illetve tombolatárggyal, felajánlással hozzájárultak az alapítvány további mûködéséhez.
Molnár Fanni

Zalacsébi ovisok sítúrája
Erdei Csaba polgármester
szervezésében zalacsébi ovisok voltak sítúrán Ausztriában.
– Tíz éve járunk Ausztriába,
Szlovéniába síelni a családommal, illetve a barátokkal. Fanni
lányom középsõ csoportos
volt, amikor elõször elvittük
síelni. Támadt egy merész
ötletem: szervezzünk a zalacsébi ovisoknak egy síelõs kirándulást! Hozzáláttam a szervezéshez és január 20-án reggel 6
órakor gyerekek és szülõk,
kísérõk, összesen 44-en útnak
indultunk a karintiai Weinebene-be. 10 órakor már beöltözve, felszerelésben megkezdtük a tanulást a bébi pályán. A
gyerekek az elõzetes felkészítéshez híven, ügyesen és kitartóan gyakoroltak, elsajátították az alapokat, a nap végén
mindenki magabiztosan lecsúszott a legkisebb lejtõkön.
Ideális körülmények között
tudtunk gyakorolni, ami maradandó élményt nyújtott gyereknek, szülõnek egyaránt. Eltöltöttünk egy vidám napot jó
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Egységes a vélemény, hogy lesz folytatás.
társaságban, friss levegõn, gyönyörû természeti környezetben, közben sportoltunk! Hazafelé a buszon elemezve a

nap eseményeit abban egységes volt a vélemény, hogy
lesz folytatás – idézte fel a
sítúra élményeit Erdei Csaba.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Az élet nem egyszerû…
András áll a bolt elõtt
egy csokor virággal a kezében és azon töpreng, hogyan kérjen bocsánatot az
eladóktól.
Az egész úgy kezdõdött,
hogy Judit fiúk születésnapi
bulijának szervezésével volt
elfoglalva. Annyi mindent
kellett elintézni, és olyan
sok helyre kellett elmenni,
nem maradt idõ a tortát elhozni. Ezért felhívta Andrást, hazafelé menjen be érte. Nem lesz semmi gond,
mert már egy héttel ezelõtt
megrendelte a mai napra.
Az üzletben, nagy volt a forgalom. András amint sorra
került, mondta, hogy megjött a tortáért. Az eladó elment a tortáért, majd vissza,
kupaktanács a kollégákkal,
majd hátra a raktárba.
András is észrevette,
most valami baj van. Amit
pár perc múlva az eladó
meg is erõsített, hogy nem
találják a tortát. Hát ez bizony nagy baj, esett kétségbe András. Szóba se jöhet,
hogy a torta nélküli születésnapként emlékezzen a
fia erre a napra. Ettõl nem
lett nyugodt, sõt kezdett
ideges lenni, aminek hatására kisebb botrány alakult
ki a boltban. Az üzletvezetõ
próbálta Andrást nyugtatni
és a helyzetre megoldást
találni. Ki tudja hogyan, de
20 perc várakozás után
valahonnan elõvarázsoltak
egy tortát. András fizetett,
majd bosszúsan távozott.
Otthon elmesélte, hogy mi
történt. Még mindig idegesen kérte Juditot, hogy jövõre ne itt rendelje a tortát!
Judit döbbenten csak enynyit tudott mondani:
– Már idén sem itt rendeltem, ezért nem találták…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lezárult a történelem verseny Egyházi kórus Salomváron
2017. január 30-án
került sor az októberben meghirdetett négyfordulós, 7-8. évfolyamosoknak szóló történelem verseny döntõjére a zalalövõi „Salla”
Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. A játékra
57-en jelentkeztek a megye 17 iskolájából, amely
az 1703-1815 közötti korszak történelmét dol- A verseny elsõ három helyezettje.
gozta fel. A résztvevõk a
három levelezõs forduló során tanulhattak, alkalmuk nyílt a
feladatlapokat oldottak meg, a kockáztatásra.
döntõbe az ezek alapján tíz
A pontszámok összesítése
legjobb teljesítményt nyújtó után az alábbi eredmény szüdiák került be. A döntõben a letett: elsõ helyezést ért el
versenyzõk elõször az írásbeli Boncz Eszter, a Zalalövõi Áltafeladatlapot oldották meg, lános Iskola és Alapfokú Mûamelyre 45 perc állt a ren- vészeti Iskola tanulója (felkédelkezésükre.
szítõje Herczeg Imre), második
Ezután a szóbeli forduló- lett Horváth Botond, a felsõpában adtak számot tudásukról: hoki dr. Szántó Imre Általános
Herczeg Imre szaktanár veze- Iskola diákja (felkészítõje Tatésével a történelem órákról és kácsné Kovács Erzsébet), a harmás versenyekrõl ismerõs já- madik helyet Gyarmati Márk,
tékos történelmi feladatokat a Zalalövõi Általános Iskola és
kellett megoldaniuk.
Alapfokú Mûvészeti Iskola taA szóbeli versengés lehetõ- nulója (felkészítõje Herczeg
séget adott a résztvevõknek a Imre) szerezte meg.
megismerkedésre, egymástól
K.M.

A salomváriak régi vágya
teljesült, amikor 2015. novemberében egyházi kórus alakult,
melyben minden korosztály
képviselteti magát. Jókedvû,
énekelni szeretõ társaság, többen rendelkeznek zenei elõképzettséggel is. Az elsõ hónapokban még csak salomváriakból állt az énekkar, ám év
közben Ozmánbükbõl is érkezett erõsítés. Jelenleg 18 fõvel
büszkélkedhet a kórus, amely
a Süle Ferenc Emlékkórus nevet viseli.
Repertoárjukban elsõsorban egyházi dallamok csendülnek fel gitár- és orgonakísérettel. Néhány világi ének is
szerepel a dalok között, amelyeknek szintén nagy sikere
van a hívõk között.
Havonta egyszer szolgálnak szentmisén, énekelnek
esküvõkön, bérmáláson. Az
elsõ önálló koncertjüket is
megtartották Salomváron a
karácsonyi éjféli szentmise
elõtt. A kórus vezetõje Rádulyné Hári Krisztina.

A koncert megtekinthetõ a
salomvári plébánia Facebook
oldalán.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Beíratás a Bagodi Micimackó Bölcsõdébe
A térség egyik legmodernebb, családias
hangulatú bölcsõdéje
karnyújtásra a Szent
István parktól, valamint
a mellette húzódó pataktól – tágas, minden
igényt kielégítõ csoportszobával és öltözõvel, továbbá fürdõvel
felszerelve – 2017. április 4-én és 5-én várja
azon érdeklõdõ családokat, akik gyerme- „Nyári forgatag”.
kük számára keresnek
napközbeni ellátási lehetõ- kozó lista alapján, üresedés
séget.
esetén van lehetõség.
Amennyiben szabad fé- Telefon:+ 36 30 22 77 441,
rõhely már nem áll rendel- e-mail: bolcsode.micimacko@
kezésre, úgy a felvételre vára- gmail. com.

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu

2017. január
HIRDETÉS
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A havazás sem okozhat gondot
Téli mindennapok Zalaboldogfán
terjedõ területet tartsák tisztán
és az árkok vízelvezetésérõl
gondoskodjanak. Nyáron a kaszálás jelenti a fõ feladatot, télen a hó- és síkosságmentesítés. A rászorulóknál a közmun-

kások segítenek a munkákban,
viszont az aktív állampolgároknak kötelességük ezen
feladatok elvégzése – tette
hozzá a településvezetõ.
Pataki Balázs

Kávási programok
Az utcák téli takarításával évek óta nincs probléma.
A téli idõszakban sem áll
meg az élet a falvakban. Amint
leesik az elsõ nagyobb hó, azt
el kell takarítani, gondoskodni
kell a középületek, terek megközelítésérõl és a rászorulóknak tüzelõrõl. Nincs ez másként Zalaboldogfán sem, ahol
tûzifa pályázatot írtak ki és
hóesés esetén idõben takarítják az utakat, járdákat.
– Egész évben figyelünk rájuk, de nagyon fontosnak tartom, hogy ilyenkor is segítsük
az idõseket, betegeket, rászorulókat. Településünk is pályázott szociális alapon kiosztható tûzifára, amibõl 27 köbmétert nyertünk. A mindenkihez eljuttatott felhívásunkra 9
kérelem érkezett, ezek mindegyike megfelelt az elõírásoknak, így a napokban egyformán 3-3 köbméter tûzifát osztottunk ki – fejtette ki Luter
Péter polgármester.
Zalaboldogfán
nagynak
mondható az önkormányzati

tulajdonban lévõ úthálózat,
melyet, a hegyi utakat is beleértve, évek óta egy helyi mezõgazdasági vállalkozó takarít
meg a hótól. A közmunkások
hétvégi havazás esetén is készenlétben állnak, így azonnal
takarítják a járdákat és segítik az intézményekhez, buszmegállókhoz, templomhoz, temetõhöz, bolthoz való eljutást. Hétvégi havazás esetén
nem várják meg a munkával
a hétfõt, munkaszüneti napon végzett munkájukért hétköznap vehetnek ki szabadnapot.
– Az önkormányzat a tüzelõn is próbál takarékoskodni, a hivatalt, rendelõt és kultúrházat fával fûtjük, melyhez
jól jön az utak és árkok tisztításánál kitermelt fa is. A
falubeliek többnyire eleget
tesznek állampolgári kötelességüknek, de továbbra is kérjük, hogy az ingatlanjuk elõtti
járdaszakaszt, illetve az útig

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 331.940 Ft, melyet ezúton is
megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek
felújítására 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
Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

A több éves hagyománnyal rendelkezõ programok élveznek
elsõbbséget.
A 2017. évi programokról
egyeztettek Káváson azon a
megbeszélésen, amelyen valamennyi civil szervezet képviselõje és jónéhány társadalmi
aktivista részt vett, hogy közösen gondolják át, mit is tudnak együtt felvállalni. A részletekrõl Eke László polgármester tájékoztatta lapunkat:
– Az elõzõ évi megvalósított programok közül a több
éves hagyománnyal rendelkezõk élveztek prioritást. A programok szervezésének munka
és költség igényessége szerint
kerültek rangsorolásra, hogy
mit tudunk megvalósítani
2017. évben. Jelenleg már folynak ilyen több éves hagyománnyal rendelkezõ programok és ez a sorozat egészen
tavasz elejéig folytatódik. Január 8-ától elkezdtük a 10
alkalmas Népdalház sorozatot,
melynek ismét ifj. Horváth Ká-

roly a tanító mestere. A programsorozat március közepén
fejezõdik be várhatóan. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel
szintén a téli idõszakban elkezdõdtek a kézmûves foglalkozások is. Január 22-tõl Domján Zsuzsanna vezetésével ismét összeültek a hímzõ szakkör tagjai, újabb minták megtanulására és ezen hímzési
technikák elsajátítására. Februárban a kosárfonók kezdik
el immár harmadik szezonban
a tanfolyamot. A tervek szerint
minden évszak bõvelkedik
2017. évben is programokban
Káváson, így érdemes lesz
ellátogatni azokra. A legnagyobb létszámot megmozgató
programuk 2017. június 10-én
a 19. Bagolytúra lesz. Az aktuális programokról a honlapunkon, a kavas.hu elérhetõségen tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

www.zalatajkiado.hu
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2017. január

Javítani kell az idegenbeli formán
Szezonértékelés és kezdet Szentgyörgyön
Hagyományosan januárban
tartották a Zalaszentgyörgyi
Sport Egyesület labdarúgóinak
évnyitóját, ahol értékelték a
megyei II. osztály Északi-csoportjában lejátszott õszi szezont és szóba került a tavaszi
idénykezdet is. Az eseményt
követõen Császár Lajos szakosztályvezetõvel beszélgettünk,
aki kedvezõen értékelte az õszt
és egy újdonsággal is szolgált.
– Szép reményekkel kezdtük az õszt és mivel adott volt
a játékoskeret, így talán kicsit
magasra tettük a mércét. Véleményem szerint a jelenlegi
ötödik hely a reális úgy, hogy
hat biztos pontot elvesztettünk az õsszel. (Azokkal a negyedik helyen állhatna a csapat
a Cserszegtomaj elõtt – a szerk.)
Sajnos hat megadott tizenegyesbõl ötöt elhibáztunk, ami
egy rossz sorozatot is eredményezett. Zalaszentiván, Keszthely és Böde kiemelkedik a
bajnokságból, akiket tavasszal
itthon fogadunk majd. Ezek a
mérkõzések fontosak lesznek,
mivel õsszel az öt idegenbeli
mérkõzésen csak 1 pontot tudtunk szerezni.

Tavasszal öt mérkõzést játszanak hazai pályán, nyolcat
idegenben, így kijelenthetõ
hogy keményen meg kell harcolni az élmezõnyben való maradáshoz is. A 13 mérkõzésen
így 9-10 pont hátrányt kellene
behozni a dobogós helyre való
felzárkózáshoz, amihez elengedhetetlen a jó felkészülés.
– Korábban nem vettünk
részt a téli mûfüves bajnokságban. Tavaly télen a rossz talajon megvívott edzõmérkõzésekkel nem tudtunk megfelelõen felkészülni a tavaszi szezonra és gyengén is szerepeltünk. A rossz idõjárási viszonyok miatt január elejétõl heti
kétszer a bagodi iskola tornatermébe járunk heti két edzésre és beneveztünk a ZMLSZ
által szervezett téli mûfüves
bajnokságra. A tavaszi bajnokság kezdetéig így 5 mérkõzést
tudunk játszani, aminek hatására remélhetõleg nem ragadunk be a rajtnál.
Az elsõ mérkõzésen 6-1-re
sikerült legyõzni a Police Ola
csapatát, majd a Páterdomb és
a Zalaszentiván ellen vívtak
edzõmérkõzést. Lapunk meg-

Asztalitenisz-bajnokság Zalacsében

Penczák Márk a csapat gólfelelõse és csapatkapitánya.
jelenését követõen február 12én 12 órakor az Andráshida
U19-es együttese ellen játszanak, majd rá egy hétre a Botfa
ellen zárják a felkészülést a fiúk. A bajnokság, mennyiben az
idõjárás is úgy akarja, február
26-án Sármelléken kezdõdik a
zalaszentgyörgyiek számára.
A téli játékosmozgást jelentõsen befolyásolja az MLSZ
által hozott rendelkezés, melynek értelmében nyár óta már
az utánpótlás korú játékosokért átigazolásáért is fizetni
kell. Az új szabályozásnak köszönhetõen jobban együtt maradnak a játékoskeretek, igaz,
erõsíteni is nehezebb.
– Ez a szabályozás nagyon
megnehezíti a falusi kiscsapa-

tok dolgát, a városi egyesületek
elõnyt élveznek. Most a téli szünetben a felnõtt játékosoknál
is van egy fizetési kvóta. Így a
mi játékoskeretünkben is csak
annyi változás lesz, hogy a Teskánddal kapust cseréltünk. A
távozó Bucsics Tamás helyére
Vass Martin érkezik hozzánk.
Az egyesületnél elégedettek a felnõtt csapatot trenírozó
Srágli Tamás munkájával. Az ifjúsági csapat irányítására a felnõttek között játszó Makasics
Dánielt kérték fel, akivel jól
szerepeltek a fiatalok és az
ötödik helyen zártak. Zalaszentgyörgyön idén sem marad el a farsangi sportbál, amit
február 18-án tartanak.
Pataki Balázs

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
A bajnokság elsõ három helyezettje.
2017. január 21-én egyéni
asztalitenisz-bajnokság került
megrendezésre – Németh Jenõ
és Farkas Árpád közremûködésével – a zalacsébi kultúrotthonban. A versenyre 8 fõ
jelentkezett. A megmérettetés
délután 2 órától éjszakába nyúlóan zajlott, hogy aztán a végén a résztvevõk együtt ün-

nepelhessék a dobogó elsõ három helyezettjét.
Parázs meccsek, szoros párbajok után az alábbi végeredmény született: 1. Erdei János,
2. Németh Jenõ, 3. Farkas Árpád.
A szervezõk februárban szeretnének páros bajnokságot is rendezni, melyre ismételten várják a magukat megmérettetni kívánókat.
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FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

2017. január

FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN 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!
• Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
• Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
• Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

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 • www.ingatlanhirdeto.com

C AS

Törzsvásárlói kártyánkkal további 5% kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!
,
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.

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.

szentgotthárdi munkahelyre keres

Gyártósori gépkezelõt.
Követelmények:
• 8 általános iskolai végzettség
• precíz, pontos, önálló munkavégzés,
• jó kézügyesség.
Juttatások:
• ingyenes céges buszjárat Zalalövõrõl,
• cafeteria,
• teljesítményhez kötött prémiumrendszer,
• szakmai továbbképzés.
Munkavégzés helye: Szentgotthárd
Jelentkezés:
További információ: Trummer Személyzeti Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Zanati út 38.
06-20-428-3245 • 06-94-501-482
trummerkft@trummer.hu
Nyt.szám: 445-2/2004-1800

Négyesmentes törzsállományból,
25-30 kg-os malacok eladók
Zalaszentivánon
Ár: 650 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485
A Zalalövõi Napköziotthonos Óvoda
Szülõi Munkaközössége
Zsuzsanna bált
rendez 2017. február 18-án, 19:30 órától
Helyszín: Zalalövõi Általános Iskola és AMI aulája
Zene: Freya Band
Asztalfoglalás:
Személyesen az óvodában, vagy a
30/2981872-es telefonszámon.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az asztalfoglalást
21:30-ig áll módunkban fenntartani!
20:00 órától meglepetés mûsor!
Belépõ: elõvételben, vacsorával: 2.000 Ft,
A helyszínen 22 óra után, vacsora nélkül: 1.000 Ft

