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KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a

Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig
Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707

E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok,
SIMSON kismotoralkatrészek,

• CASTROL, MOBIL, Q8, MANNOL, OPEL, FORD, MOL
kenõanyagok versenyképes árakon!

• Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése
egyéni igény szerint is.

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)

Tel.: 06-30-394-7424
Vállalunk

Nyitva tartás:

:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.

hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig

KULCSMÁSOLÁS 300 Ft-TÓL300 Ft-TÓL
10-30 % „MENNYISÉGI”

KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

ÉLEZÉS
NYITVA TARTÁS:
EBÉDSZÜNET: 11:00 - 12:00
TEL.: 06-30-4711 000

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00

SZOMBAT: 8:00 - 12:00

Tavaly áprilisban alakult
meg a

belül mûködõ

, mely fennállása óta a kör-
nyék számos rendezvényén sze-
repelt már. A csoport most
meghívást kapott a

testvértelepülés,

néptáncosai által február 3-5.
között rendezendõ tánctáborra.

– 14 fõs csapattal utazunk,
és közösen tanulunk marosszé-
ki és erdélyi táncokat. A tervek
szerint egy közös koreográfiát
is betanulunk, amit majd a te-

Falurossza Közhasznú
Egyesületen Za-
laszentgyörgyi Néptáncegyüt-
tes

maros-
szentgyörgyi
Petki Dávid Cserkészcsapat

Tánccal erõsítik a testvértelepülési kapcsolatot
Folytatódik a helyi Green City Mozgalom

lepülések falunapjain muta-
tunk be. Ezzel a fellépéssel
szeretnénk támogatni az otta-
ni választásokon a Sofalvi Sza-
bolcs polgármester vezette meg-
lévõ testületet, hogy a magyar
értékek továbbra is kiemelt sze-
repet kapnának a településen
– árulta el , Za-
laszentgyörgy polgármestere, aki
jómaga is tagja az együttesnek.

A által okta-
tott csoport tavaly falunapkor
látta vendégül a kinti magyaro-
kat, és akkor elhatározták, hogy
idõvel hivatalos formába is ön-
tik a kapcsolatot. A tánctábor
alatt egy megállapodást írnak
alá, mellyel megerõsítik, hogy
a két település csoportjai to-
vábbra is közös programokkal,

Kovács Dezsõ

Gróf Sándor

tánctanulással egészítik ki egy-
más rendezvényeit.

A település másik civil szer-
vezete, a Kertbarátok Köre

A falunapon már bemutatkozott a helyi néptánccsoport

februárban tartja rendezvé-
nyeit, melyen a falubeliek által
javasolt témákat dolgozzák fel.
Elsõ alkalommal a burgonya-
fajtákról lesz szó, melyek kö-
zött mind a betegségek közötti
ellenállásban, mind felhaszná-
lásban jelentõs különbségek
tapasztalhatók. A hónap végén
és március elején további két
elõadással várják az érdek-
lõdõket. A kertbarátok évköz-
ben rendszeresen részt vesz-
nek a tavaszi és õszi falu-
szépítõ programon. Idén a

folytatá-
saként a vasút és a kerékpárút
mellett levõ Testvértelepülési
parkban Marosszentgyörgyrõl
és származó
földlabdás facsemetéket ültet-
nek el.

Green City Mozgalom

Oromhegyesrõl

Pataki Balázs
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Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a meg-
szüntetés után 2013 január ele-
jével visszaállítják a járási köz-
igazgatási rendszert. Termé-
szetesen nem a régi formában
és értelemben, hiszen 1984
óta sok minden történt a köz-
igazgatásban, nem beszélve ar-
ról, hogy lezajlott egy rend-
szerváltás is.

A cél egy olyan modern já-
rásrendszer kialakítása, amely
hozzájárul a jelenlegi közigaz-
gatásánál alacsonyabb költség-
gel és hatékonyabban mûködõ
rendszer létrejöttéhez.

Hogy áll ez a folyamat? Er-
rõl kérdeztük kor-
mánymegbízottat, a

ve-
zetõjét

– Ez a lépés a területi ál-
lamigazgatás újraszervezésé-
nek kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigaz-
gatási feladatok területi szer-
vekhez való telepítésére. A kor-
mány ily módon szétválasztja
az állami és önkormányzati
feladatokat. Erre azért van
szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ helye-
ken történt. A tervek szerint
valamennyi járási székhelyen
lesz kormányablak, de még
ezeken kívül is.

– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagy-
kanizsa közelsége nem indo-
kolta, hogy e két kisváros is já-
rási székhely legyen. Zalaeger-
szeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Zalaszentgrót, Lenti és Letenye
elhelyezkedése megfelel annak

Rigó Csaba
Zala Me-

gyei Kormányhivatal
.

– Mi a konkrét cél a járá-
sok kialakításánál?

– Zalában hat járást alakí-
tanak ki. Sok ez, vagy kevés?

A járások reneszánsza
a kívánalomnak, hogy a járási
székhely hatásköre egy 30 km-
es körzetet lefedjen. Ebbõl a
szempontból egyedül Letenye
sorsa lehetett kérdéses, de
nagyon sok más indok viszont
a Mura-menti kisváros mellett
szólt. Ha megnézzük, e hat le-
endõ járási székhelyen vannak
olyan intézmények, (munka-
ügyi hivatal, okmányiroda, föld-
hivatal, stb.), amelyek eddig is
államigazgatási feladatokat lát-
tak el.

– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megte-
gyék. Gyakorlatilag alig volt ki-
fogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaeger-
szeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de
egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-tes-
tületeinek minõsített többség-
gel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az ere-
detitõl eltérõt szeretnének, ak-
kor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.

– Februárban megkezdõ-
dik a törvénykezési munka, jú-
nius végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félév-
ben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen meg-
kezdõdhessen a munka.

– Már ismert az egyes já-
rásokhoz tartozó települé-
sek listája. Véglegesnek tekint-
hetõ ez?

– Mi a további menetrend?

E.E.

A leendõ zalaegerszegi járás települései:
Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Ba-

god, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bezeréd, Bocfölde, Boncod-
földe, Böde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde,
Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gõsfa, Gyû-
rûs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Ke-
ménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lic-
kóvadamos, Ligetfalva, Milejszeg, Misefa, Nagykapornak,
Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés,
Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfa-
lu, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Padár, Pálfiszeg, Pet-
hõhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pölöske, Pusztaederics,
Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozma-
dombja, Teskánd, Tilaj, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöc-
könd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zala-
istvánd, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszent-
lõrinc, Zalaszentmihály, Zalatárnok.

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

Iskolánkban hosszú évek
óta hagyomány, hogy január-
ban megrendezzük családi na-
punkat. Ilyenkor az itt tanuló
diákok és szüleik együtt tölt-
hetnek el néhány vidám órát
az iskola falai között. Idén is
számos szórakozási lehetõség
közül választhattak az érdek-
lõdök. Délelõtt ügyességi fel-
adatokat próbálhattak ki a diá-
kok és szebbnél-szebb kézmû-
ves termékeket készíthettek. A
mozogni vágyókat futball és
asztalitenisz bajnokság várta. A

jóvoltából a vállalkozó
kedvûek kipróbálhatták az
íjászatot, majd összemérhették
tudásukat. Az óvodás korú gye-
rekeket játékos foglalkozások-
kal várták a tanító nénik.

Az este is a szórakozásé
volt. A táncparkettet elsõként

Kerecsen Hagyományõrzõ Egye-
sület

Informatikai és Családi Nap
– a Zalalövõi Általános Iskolában

iskolánk diákjai
vették birtokukba, akik nagy
szorgalommal és lelkesedéssel
készültek az estére. A tánc ko-
reográfiáját készítette és beta-
nította:
és

Ezután 7. a
osztályos tanuló elõadásában
hallgathattunk meg népdalo-
kat. Végül a
növendékei léptek fel modern-
tánc és akrobatikus rock and
roll bemutatóval. Az est megle-
petéseként éjféltájt

és szó-
rakoztatta a közönséget.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak, akik ado-
mányaikkal, felajánlással, vagy
bármely más módon támogat-
ták az iskolában mûködõ

munkáját.

8. osztályos

Pintérné Fehér Andrea
Gyarmatiné Erdei Elvira.

Fábián Ádám

Mûvészeti Iskola

Foki Vero-
nika Hertelendy Attila

Bit-
búvár Alapítvány

(z)

A 8. évfolyamosok keringõjével nyitották a táncot az esti bálon.
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A karácsonyvárás idején ün-
nepségre hívta a település idõs
lakosságát

. A
tornatermé-

ben a kisdiákok színes mûsor-
ral kedveskedtek a hatvan év
feletti hölgyeknek és uraknak.
Advent szép pillanatai jelentek
meg a terem díszítésének kö-
szönhetõen, ahol csillagok,
gömbök és egy ötletesen elké-
szített betlehemes tették egész-
szé a bensõséges hangulatot. A
helyi nyugdíjasok a gondosan
megterített asztalok mentén
ülve hallgatták a délutáni prog-
ram nyitóbeszédét, amelyet

, a település
polgármestere intézett feléjük.
A meghitt találkozó fényét
emelte – mintegy megszívelen-
dõ intelemként – a falu egyik

Bagod Község Ön-
kormányzata Fekete István
Általános Iskola

Mogyorósi József

„Szeressétek az öregeket!”
Szépkorúak köszöntése Bagodban

aktív idõs lakója,
által felolvasott

Óbcsey István: Szeressétek az
öregeket címû verse. Ezt köve-
tõen az ünnepi köntösbe öl-
töztetett terem közepét birtok-
ba vették az ovisok és a kisis-
kolások. A gyermekek több
mint 1 órás színvonalas zenés
elõadását nagy tetszéssel fo-
gadta a vendégsereg. Többek
közt megelevenedett a bölcsõ-
jében ringatózó Jézuska, a há-
rom királyok Betlehembe érke-
zése, az angyalok, valamint a
pásztorok látogatása és egy
másik történet jegyében a Kis
kakas gyémánt félkrajcárja cí-
mû mese egy-egy jelenete is.

– Közel tíz éve, minden
esztendõben köszöntjük a tele-
pülés idõs lakosait, ilyenkor a
hatvan év felülieket hívjuk

Gál Lászlóné
Bori néni

meg, akiknek száma egyre nö-
vekszik községünkben. Az ün-
nepeltek kérése volt, hogy ka-
rácsony táján legyen rendezvé-
nyünk megtartva. Mivel az ad-
vent idõszakában vagyunk, így
a helyi iskolások karácsonyi
mûsora, mintegy fõpróbaként
került ma a közönség elé, szín-
vonalas és lélekemelõ formá-
ban. Ez a délután alkalmat ad
egy kötetlen beszélgetésre, a
felmerülõ problémák megvita-
tására és elmondására is, mely-
ben szívesen állok mindenki-
nek a rendelkezésére – tájé-
koztatott bennünket Bagod
polgármestere.

A helyi iskola diákjai a kará-
csonyi ünnepségük összetett,
szép produkciójával kedves-
kedtek az ünnepelteknek. A
mesés elõadás lenyûgözte a kö-
zönséget, amely a tanulók és
az ovisok, valamint a négy éves
múltra visszatekintõ

együttes produkció-
ja volt.

– Elõször vagyok az ünnep-
ségen, mivel ez évben töltöt-
tem be a hatvanadik évemet.
Nagy megtiszteltetésnek tar-

Bagodi
Énekkar

tom, hogy a község vezetése
meghívott a mai rendezvényre,
úgy gondoltam itt kell lennem.
Nem csalódtam, nagyon szép
mûsort láttunk – hallottuk az
elégedett szavakat

.
A diákok színes és színvo-

nalas elõadását követõen ismét
Gál Lászlóné Bori néni szólt a
megjelentekhez, a Karácsonyi
emlékezés címû költemény so-
raival. Végül Mogyorósi József
polgármester köszönõ szavai
hangzottak el, melyek méltat-
ták az iskola tanulóinak és a
felkészítõ pedagógusok nagy-
szerû munkáját. A megterített
asztalokra felkerültek a válto-
zatos étkek és édességek, az
üdítõk kíséretében, majd kez-
detét vette a délutáni program
további része, amelynek fõsze-
replõi immár a település ezüst-
hajú polgárai voltak.

A karácsonyi készülõdés és
az ünnepvárás izgalmas idõsza-
kában felemelõ és tartalmas
pillanatokat varázsolva köszön-
tötték a szépkorúakat Ba-
godon.

Temlén Fe-
rencnétõl

Török Irén

A szép biblia történet megelevenedett a közönség elõtt.

Zalalövõ Város Önkormány-
zata az NYDOP-5.3.1/B-09-
2010-0005 azonosító számú
pályázatán 52.790.717 Ft ösz-
szegû támogatást nyert el óvo-
dabõvítés Zalalövõn címen.

A beruházás fõ célja a cso-
portszoba bõvítés komplex
akadálymentesítéssel, a meglé-
võ épületrész belsõ átalakítása
a jogszabályi elõírásoknak meg-
felelõen, részleges akadály-
mentesítése, valamint az épü-
let energiatakarékossá tétele.

A kivitelezési munkálatok
2011. május 28-án kezdõdtek
meg. A meglévõ épületrészen
fa nyílászárok helyett mûanyag
nyílászárókat építettek be. Az
épület jogszabályoknak megfe-

Óvodabõvítés Zalalövõn

lelõ kialakítású akadálymentes
bejárati ajtóval lett ellátva, va-
lamint a belsõ akadálymentes
közlekedés is biztosítva lett a
nyílászárok cseréje által. A gé-
pészeti berendezések is meg-
újultak. A tetõfedés az új épü-
letszárnnyal megegyezõ kivitelû.

Jelenleg az épületbõvítés
munkálatai vannak folyamat-
ban. Az épület hõszigetelése
elkészült, beépítésre kerültek
a nyílászárok.

Az épületbõvítésre a meg-
növekedett gyereklétszám mi-
att volt nagy szükség, az óvoda
jelenleg is maximális kihasz-
náltsággal mûködik. A kivitele-
zési munkálatok április végéig
befejezõdnek.

A kivitelezéssel április végére végeznek.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

2012. február 17. 14 óra

megkezdi 2012. évi munkáját.

Az elsõ összejövetel idõpontja és helyszíne:

„Salla” Mûvelõdési Központ, Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ

Telefon: 92/371 601, Mobil: 20/967 8599

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Kitûnõ hangulatban tartot-
ták meg az idõsek napját, egy-
ben a karácsonyi mûsoros es-
tet december 18-án, vasárnap
délután a falu-
házban. polgár-
mester elmondta, hogy az idõ-
sek napját már hagyományosan
az adventi idõszakban, a kará-
csonyi ünnepséggel együtt
tartják, amikor a legnagyobb
meghittséget õrzi mindenki a
lelkében, mivel ekkor valóban
összegyûlik a falu apraja és
nagyja.

– Ilyenkor mindenki talál-
kozhat a másikkal, a családok
is, és azok is, akiknek nincs
családja. A karácsony remény-
keltõ, megható idõszakában
sokkal kötetlenebb, közvetle-

zalaboldogfai
Luter Péter

Pásztorébresztõtõl a táncbemutatóig
Idõsek napja karácsonyi mûsorral Zalaboldogfán

Zalaboldogfán sokan eljöttek az idõsek köszöntésére.

Luter Péter és Kalmár József
adta elõ a pásztorébresztõt.

nebb módon elbeszélgethet-
nek egymással az emberek,
mint máskor, hiszen a hétköz-
napokon el-elszaladnak egy-
más mellett. A nyugdíjasok ün-
nepségét ezért immár kilenc
éve tartjuk ebben a formában.
Érezhetõen sokkal jobban esik
a falu idõs lakóinak, ha
hangulatos mûsorral köszönt-
jük és vendégül is látjuk õket
az együtt töltött órák során,
mint a korábbi években, ami-
kor „csak” ajándékot kaptak.
Természetesen idén is meg-
ajándékoztuk õket egy kis élel-
miszercsomaggal – fogalmazta
meg lapunk számára Luter
Péter. Köszöntõ beszédében a
békesség jegyében az idõs em-
berek érdemeit méltatta, akik
sok-sok, hosszú, munkában el-
töltött év után köztünk tölthe-
tik a nyugdíjas éveiket. A falu
elsõ embere eztán a szeretet,
tisztelet és megbecsülés fon-
tosságát hangsúlyozta. Aki ké-
pes szeretet adni, az százszor
kapja vissza… A szeretet nél-
küli rideg, egoista világban el-
veszünk, ha nem tanuljuk meg
idejében – fogalmazott, kifejt-
ve, hogy nem csak karácsony-
kor, hanem egész évben õrizni
kell a szeretet kincsét. Addig
mondjuk el egymásnak, hogy
mennyire tiszteljük és szeret-
jük, amíg köztünk van a másik!
– mondta, majd feltette a kér-
dést, hogy miért vannak olyan
emberek, akik egyedül töltik a
karácsonyt, s miért fáj az egye-
düllét, s hozzáfûzte: minderre
a választ az itt ülõk ismerik leg-
jobban, 60–80 karácsonnyal a
hátuk mögött.

– Merjünk tehát megszólal-
ni, osszuk meg örömünket, bá-
natunkat, fogjuk meg egymás
kezét, pótoljuk be, amit év köz-
ben elmulasztottunk, s kíván-
junk egymásnak jó egészséget,
s az új évbe is vigye magával
ki-ki ezt a szeretetet – zárta
köszöntõ beszédét Luter Péter.

A bensõséges hangulatban
felcsendültek a Szeretet Him-
nuszának hangjai, majd a
Krisztus születését idézõ mû-
sor következett. Az idei ünnep-
ségen elsõ alkalommal betle-
hemjátékot is láthattak a ven-
dégek helybeli gyerekek és fel-
nõttek elõadásában. A szépen
megkomponált mûsor

felkészítõ
munkáját dicséri. Igazi kurió-
zumként a betlehemezéshez fû-
zõdõ, lassacskán feledésbe merü-
lõ népszokást is felidéztek: a
pásztorébresztõt

együtt maga Luter Péter
polgármester adta elõ.

A fiatalok közül többen
önálló mûsorszámokkal is ké-
szültek, így vers-
sel, , a „leendõ x-
faktoros” ifjú helyi tehetség
pedig énekkel szórakoztatta az
adventi ünnepségre érkezett
nagymamákat, nagypapákat.
Az estet a helyi lányok és
asszonyok kultúrcsoportja, az
öt éve alakult,
vezetésével mûködõ

mûsora tette
még hangulatosabbá. Végül
nótaszó mellett sült házikol-
bász, sütemény került a ven-
dégek elé és az itóka sem
hiányzott a terített asztalról.

Kalmár
Józsefné Rózsi néni

Kalmár József-
fel

Nyári Virág
Kiss Péter

Szabó Zoltánné
7 szok-

nya 7 nadrág

Farsang Lajos

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.
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Az elsõ decemberi közössé-
gi eseményünk a harangláb
elõtt közös karácsonyfa-állítás
és díszítés volt. Került a fára
hagyományos dísz, csuhé figu-
rák, almafüggõk és fagyöngy. A
harangláb szoknyája alatt idén
helyeztük el elõször az agyag-
szobrokból mûvészien megfor-
mált hangulatos kis betlehe-
met. A szelíden megvilágított
karácsonyfa és betlehem öröm-
teli színfoltjai lettek az esti ut-
caképnek.

A következõ kis rendez-
vény a téli napforduló meg-
ünneplése volt, melyre most
elsõ alkalommal, de hagyo-
mányteremtõ céllal került sor.
A résztvevõk felnõtt résztvevõi
a tájház udvarán kis tábortûz,
és az asztalon imbolygó gyer-
tyafény mellett forralt bort
iszogatva beszélgettek és ter-
vezték a következõ közös prog-
ramokat. A gyerekek aszalt
gyümölcsöt, mézeskalácsot maj-
szolva együtt szaladgáltak, ját-
szottak, hintalovaztak, nem ri-
adva vissza a hidegtõl.

Az „ahány ház, annyi szo-
kás” mottóval lehetne jelle-
mezni leginkább azt a közös
hagyományõrzõ disznóölést,
melyre december 30-án több
család összefogásával került

Ünnepi programsorozat Hagyárosböröndön
sor. Már elõzõ nap nagy volt a
sürgés-forgás, az edények, hoz-
závalók, eszközök összegyûjté-
se, munkasátor-állítás, sõt a táj-
házba még sparhelt is került.
Ez utóbbi igen jó szolgálatot
tett, hiszen rajta melegedett a
víz, készült reggelire a máj,
fõtt a paradicsomos káposzta,
izzadt a zsírszalonna, sütõjé-
ben sült a hús, majd a hurka és
a kolbász. Az asszonyok teper-
tõt is készítettek volna, de ab-
ból csak „Hagyárosi csörge”
lett. Eleinte sopánkodtak ezen,
majd késõbb büszkén vállalták
az új találmányt. Pár nap múl-
va kiderült, a „Hagyárosi csör-
ge” ronda ugyan, de igencsak
finom. (Legközelebb is így csi-
náljuk!)

A disznóölés vidám hangu-
latban telt, amit csak fokozott
a házipálinka és a forralt bor. A
gyerekek is jól érezték magu-
kat, segítségükre itt is, ott is
szükség volt. Este minden
munkás kéz elnyerte méltó ju-
talmát: egy-egy frissen sült
hurkát vagy kolbászt.

Szilveszter volt az év utolsó
közös programja, melynek es-
téjét együtt ünnepelte a falu.
Már reggel elkezdõdött a mun-
ka a tájháznál. Sietve zajlott a
disznóölés utáni takarítás, pa-

kolás, majd a tájház ideiglenes
átrendezése, padok, asztalok
kirakása, terítése. Hat órakor
minden készen állt: az elõzõ
nap készült káposztaleves meg-
melegedett, a hurkák is meg-
sültek, érkeztek az aprósüte-
mény felajánlások és egyéb, jó-
kedvre derítõ italok. A szerve-
zõk nagy örömére a vendégek
sem maradtak el. Együtt volt a
falu. Csak azok nem jöttek el,
akiket a betegségük tartott ott-
hon. A vacsora elfogyasztása
után vidám beszélgetéstõl, vic-
celõdéstõl, késõbb hangsze-
rektõl és daltól volt hangos a

ház. Többször is büszkén fel-
csendült a „Hagyárosi újév kö-
szöntõ”, amely kifejezetten er-
re az alkalommal íródott. Még
a legkisebbek is bekapcsolód-
tak a közös zenélésbe, tehetsé-
gesen húzták a ritmust a rece-
ficével. A gyermekek élvezettel
vették birtokba a részükre ki-
alakított sarkot is. A nagyob-
bak boldogan pesztrálták a ki-
csiket, miközben kezeiken
megelevenedtek a bábok. Min-
denki jól érezte magát, s bí-
zunk benne, hogy idén még
többen leszünk együtt.

Varga Katalin

Nem maradhatott el a disznóölés…

2011 adventjén és karácso-
nyán az tag-
jai is igyekeztek sok-sok helyre
elvinni ajándékukat. A több-
féle felkérésnek eleget téve há-
rom különbözõ mûsort állítot-
tunk össze a rövid õszi felké-
szülési idõben. December 3-án
a

került sor a kó-
rus önálló adventi koncertjére.
Latin nyelvû misetételek, Má-
ria-énekek, karácsonyi kórus-
mûvek hangzottak fel az ének-

Örömzene Kórus

bagodi Szent István király
templomban

Karácsonyi örömzene

Számos fellépés várt a kórusra.

kar elõadásában. Vendégeink
voltak a Szombathelyi Zene-
mûvészeti szakközépiskola or-
szágos elsõ helyezett vonós-
triójának kiváló muzsikusai
(Osztrosits Éva-hegedû, Ma-
gyar Júlia-hegedû, Standi Do-
rottya-cselló). December 9-én

, az Apáczai
ÁMK-ban a megyei kórház
Gyermekosztálya dolgozóinak
vittük el karácsony üzenetét.
Oscar Wile: A boldog herceg
címû meséjének általunk dra-

Zalaegerszegen

matizált, zenés-verses átiratát.
Tavaly a beteg gyermekeknek
mutattuk be a darabot, idén
Gárdos fõorvos úr kérésére
újítottuk fel. December 14-én
a

adventi és karácsonyi kórus-
mûveket szólaltattunk meg.
Reméljük, a kórustagok átélt
elõadása is hozzájárult az or-
voskonferencia résztvevõinek
lelki feltöltõdéséhez. Decem-
ber 17-én, ,
a tartott családias
karácsonyi ünnepségen éne-
keltünk. December 22-én, a
zsúfolásig telt

a helyi gyer-
mekek által bemutatott, meg-
hitt pásztorjáték részesei lehet-
tünk. A karzatról segítettük a
szereplõk énekét, majd helyet
cserélve, az oltár elõtt kará-
csonyi kórusmûveket adtunk
elõ. December 23-án, Zalaeger-
szegen, a , a

zalaegerszegi Városi Hang-
verseny-és Kiállítóteremben

Zalaszentgyörgyön
faluházban

hagyárosbörön-
di templomban

TIT székházban
Nagycsaládosok Egyesületé-

nek

Standi Gyuláné

karácsonyi ünnepségén
újra a mesefeldolgozást játszot-
tuk el, az apróságok örömére
és épülésére.

A karácsonyi szereplések
talán legfényesebbike a várva-
várt éjféli mise volt a zalaszent-
györgyi templomban. Már 15
éve hûségesen készülünk pász-
torjátékkal a szentestére, amit
az evangélium elhangzása után
mutatunk be. A bibliai tör-
ténet megelevenítésének vala-
mennyi kórustag részese. Pász-
torok, angyalkák, három kirá-
lyok, narrátorok, szavalók, s a
fõszereplõk: József és Mária.
Közösen éljük át újra a betle-
hemi éjszaka csodáját, ünne-
peljük Jézus születését.

A január pedig már a báli
elõkészületekrõl szólt. Az
Örömzene Alapítvány 2012. ja-
nuár 28-án tartotta hagyomá-
nyos jótékonysági bálját a za-
laszentgyörgyi kultúrházban.

kórusvezetõ
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Megalakult de-
cemberben megválasztott új
képviselõ-testülete. A szavazók
részvételi arányából úgy tûnik,
a falu elszánta magát, hogy új,
a korábbinál határozottabb
utat járjon. A tervekrõl, ame-
lyeket a lehetõségek határol-
nak be, pol-
gármesterrel beszélgettünk.

– Maradtak bizony még el-
varratlan szálak, amelyek meg-
határozzák a jövõnket. Már tény-
ként kezelhetõ, hogy jogerõs
bírósági határozat következté-
ben a településnek fizetnie
kell, s nem is keveset. (A ter-
vezett, ám nem megvalósult
idõsek otthona létesítésére, az
ezzel összefüggõ pályázati
anyag elkészíttetésével kapcso-
latos kiadások megtérítésére
kötelezte a bíróság a település
önkormányzatát – a szerzõ.) Az
elveszített per következtében
sajnos fizetnünk kell és nem is
keveset, több, mint 15 millió
forintot plusz a kamatait. Ez
egy nagyon bonyolult és össze-
tett ügy. Az elõzõ testület a
2000-es évek elején – vélhetõ-
en jóhiszemûen – kötött egy
elõnytelen szerzõdést, amely-
nek most látjuk a következmé-
nyeit. Én úgy hiszem, hogy
mindenki jót akart ennek a fa-
lunak, de valószínûleg kellõ tá-
jékozottság hiányában, talán
túlságosan bíztak a pályázat si-
kerében, s ez a jelek szerint
rosszul sült el. Ezen felül több,
mint négymillió forint hi-
ánnyal vettük át a hivatalt. Ez

Salomvár

Árvay Sándor

– Nehéz helyzetben vette át
a stafétabotot az új testület,
részint egy korábbi szépremé-
nyû terv utóélete következté-
ben. Hogyan folytatják a mun-
kát e tehertétellel?

Falun élni jó!
Árvay Sándor polgármesterrel a salomvári tervekrõl

Az iskola, amelynek megtartásáért mindent megtesz a
település önkormányzata.

utóbbi elsõsorban az intéz-
mény-fenntartási kötelezettsé-
gekbõl adódott, amely hatal-
mas gondot jelent minden ön-
kormányzatnak. Salomvár is a
tûrõképessége határán áll az
intézményfinanszírozás terén,
ám szükség van a helyi iskolára
és a Zalacsében mûködõ óvo-
dára egyaránt. Ez a tíz év óta
zajló falurombolás, az évrõl év-
re csökkenõ mértékû állami fi-
nanszírozás következménye.
De mindezek mellett szeret-
nénk a lehetõségeket kihasz-
nálva cselekedni azért, hogy
pozitív hírekrõl számolhas-
sunk be.

– Megkeressük és meg fog-
juk találni a módját, hogy ren-
dezzük az adósságainkat és sta-
bilizáljuk a településünk pénz-
ügyi helyzetét. Ha a nagypoli-
tika kitart, mi is kitartunk! Bár-
mennyire is lokálpatrióta kép-
viselõket választott a falu –
hiszen most jól együttmûködõ
testület állt fel és tûzzel-vassal,
az utolsó vérünkig küzdünk –,
ha a nagypolitika cserben hagy
minket, akkor sajnos nekünk
is végünk lesz. Jó az összhang
a képviselõk között, ez esélyt
nyújt arra, hogy jó irányba
fordítsuk Salomvárt.

– Volt a településnek egy
polgár- és ügyfélbarát polgár-
mesteri hivatala, s ezt minden-
képpen szeretnénk megõrizni.
Eddig is arra törekedett az ön-
kormányzat, hogy minden se-
gítséget megadjon a település
lakóinak, s a szándékaink sze-
rint – szemben többek félel-
meivel – itt marad az ügyin-

– Milyen tervekkel néznek
a jövõbe?

– Mi mindent tartalmaz a
polgármesteri program?

tézés és ugyanolyan rugalma-
san mûködik, mint eddig. A
nevelés és oktatás színvonalát
szintén minden körülmények
között szeretnénk megõrizni.
Ám már köztudott, hogy létre-
jött a közoktatási törvény,
amely változásokat hozhat, de
még azt nem tudja senki, hogy
konkrétan mit fog jelenteni
számunkra az elkövetkezõ idõ-
ben. Nagy súlyt helyezünk a
kultúrára, a közösségépítésre
és az információáramlásra. Ke-
vés a köztudatba kikerülõ hite-
les információ, ezen is szeret-
nénk erõsíteni, például az in-
ternet segítségével.

– Salomváron mindig jól
mûködött a hagyományõrzõ
közösség. Õrizni kell az értéke-
inket, hangulatot, kedvet te-
remtve az embereknek, s ösz-
szekovácsolva a közösségi erõt.
Erre nagy szükség van, hiszen
az utóbbi idõben kissé viharos
volt a helyi politikai élet, leg-
fõbb ideje, hogy egyet lapoz-
zunk és más szemszögbõl kö-
zelítsük meg a dolgokat. Sa-
lomvár nagyon kicsi ahhoz,
hogy bármilyen megosztottság
alakuljon ki! Ez a közösség
rendszeresen összefog és meg-
rendezi a szüreti felvonulást, a
rönkhúzást és a többi közös-
ségi rendezvényt. Hivatalos ke-
retet a bejegyzett polgárõr
szervezet ad, ám ezen kívül is
nagyon sokan, idõsek és fiata-
lok is bekapcsolódnak. Számos
lelkes civil szívesen vállalja a
feladatokat, s ezért polgármes-
terként nagyon hálás vagyok.
Kardinális kérdésnek tartjuk a
jövõ nemzedékének a sorsát, a

– Mi jellemzõ a civil szféra
mûködésére?

fiatalokba lokálpatrióta szem-
léletet kell nevelni. Ennek leg-
jobb módja a közös munka,
ami a civil szférában zajlik a
különbözõ korosztályok össze-
fogásával. Szeretnénk féket
szabni az elvándorlásnak, s ar-
ra törekedni, hogy itt boldo-
guljon, aki itt született. Ehhez
természetesen megfelelõ élet-
tér szükséges, és ennek eléré-
séért sok feladat vár ránk a jö-
võben. Szeretnénk megõrizni
a jó közbiztonságot, s élhetõ,
vonzó környezetet fogunk ki-
alakítani. Fontosnak tartom az
egyház szerepét is a faluban, s
a mûködéséhez minden szük-
séges támogatást biztosítunk.
Az idõseinkrõl sem feledke-
zünk meg, akiknek hálával és
tisztelettel tartozunk a bölcses-
ségükért, tanácsaikért, ame-
lyekkel nevelhetjük a jövõ ge-
nerációját. A faluban 10 éve
mûködik idõsek klubja, van if-
júsági klub, sportegyesület, és
valamennyien hadra foghatók
a közös célok érdekében!

– Február közepén tartjuk
a rönkhúzást, készülünk már a
március 15-i ünnepségre és
nem utolsósorban a falu ta-
vaszi megszépítésére. Parkosí-
tást, fásítást tervezünk, számí-
tunk minden családnak az ön-
kéntes bekapcsolódására – hi-
szen mindenki a saját faluját
szépíti. Vannak felfedezésre vá-
ró értékeink, kiaknázható le-
hetõségeink! A közösségünk
mindent megtesz annak érde-
kében, hogy továbbra is érvé-
nyes legyen Salomvárra: falun
élni jó!

– Legközelebb milyen közös-
ségi programokra kerül sor?

Farsang Lajos
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Több, mint másfél évtize-
de, 1994 februárjában alakult
meg polgárõr
egyesülete. Kezdetben tíz tag-
gal mûködött a szervezet, majd
a személycserék és új belépõk
révén egyre fejlõdött a ma már
mintegy 20 tagot, köztük 7
hölgyet számláló csoport. A
Vas és Zala megye határvidé-
kén mûködõ polgárõrség mun-
kájáról elnök-
kel beszélgettünk, aki e tisztsé-
get 15 év óta tölti be. A két év
óta nyugdíjas polgárõr ma te-
vékenyebb, mint aktív éveiben.
Az elmúlt évtõl a Zalalövõi
Rendõrõrs területét lefedõ
regionális szervezet elnöki fel-
adatait is végzi.

– Az egyesület megalakulá-
sakor a titkári feladatokat vál-
laltam, majd '96-ban az elõzõ
vezetõ leköszönésével elnökké
választott a tagság. A hosszú
idõ alatt a tagság jelentõs része
kicserélõdött, csak két alapító
tag maradt, sokan kiöregedtek,
lemorzsolódtak… Ez azt is jelzi,
hogy friss, aktív a tagság. Sok a
fiatal, a meghatározó hányad
40 év alatti. Ugyanakkor két
nyugdíjasunk is van, s a legidõ-
sebb tagunk, idõsebb Simon
Vendel már jóval elkerülte a

Zalaháshágy

Németh Károly

– Tekintsünk vissza a kez-
detekre!

Másfél évtized a lakosság biztonságáért
Zalaháshágyon megõrizték a település nyugalmát

nyolcadik ikszet is. Õt felmen-
tettük a szolgálat alól, de taná-
csaival segíti a munkánkat. Há-
rom tiszteletbeli polgárõrt is
magunk közé fogadtunk: dr.
Salamon Tibor elõzõ és Büki
József jelenlegi polgármestert,
valamint Subosits András helyi
vállalkozót, aki szintén jelentõs
támogatással segíti a szerveze-
tünket. A jövõben is bõvíteni
szeretnénk a tagsági körünket,
mindenképpen olyan embere-
ket szeretnénk bevonni, akik
megbízhatóak, megfelelõ, kul-
turált hangnemben, illõ tiszte-
lettel szólítják meg az embereket.

– Heti két napon adunk
szolgálatot, amelynek a tervét
Németh Anita szervezõ titkár
készíti el. Természetesen so-
sem verjük nagydobra, hogy
mikor hol járõrözünk. A leg-
fontosabb, hogy sikerült ala-
csony szinten tartani a térség-
ben a bûnözést, ez nem kis
eredmény itt, Zala és Vas me-
gye határán. Hiszen a szom-
széd községek, Szõce, Rimány
felõl könnyen áttévednek az
utazó bûnözõk. Nemrégiben
történt is néhány lopás a felsõ
faluvégen, hátulról surrantak
be a tolvajok. Fokozottabban
ellenõriztünk és megjött az

– Milyen eredményeket ér-
tek el?

eredménye is. Információkkal
segítettük a rendõrséget és
úgy tudjuk, el is fogták az el-
követõket. Örömmel vennénk,
ha a rendõrségtõl felénk is
áramlana az információ. Regio-
nális elnökként jelentõs ered-
ményként tarthatom számon,
hogy tavaly Ozmánbükben is
sikerült megalapítani a polgár-
õrséget, így a zalalövõi õrs te-
rületén levõ 10 település min-
degyikében van mûködõ cso-
portunk és mindenütt nagyon
jól dolgoznak a polgárõreink.
Most azon fáradozunk, hogy
minél szorosabban, minél jobb
információs hálózatban mû-
ködjön a régió mintegy 300
tagja. A lakosság körében to-
vább szeretnénk erõsíteni a
Szomszédok Egymásért Moz-
galmat (SZEM), hogy senkinek
a portája ne maradjon sosem
õrizetlenül.

– Tavaly júliusban megren-
deztük a regionális polgárõr
sportnapot és részt veszünk
minden közösségi eseményen,

– Milyen a közösségi élet?

legyen az falunap vagy a teme-
tések szomorú kötelessége.
Március 24-én tartjuk a zala-
háshágyi egyesület tisztújító
közgyûlését, bízom benne,
hogy ismét felelõsséggel dönt
a csapat a vezetõk személyérõl.
Tavaly 370 ezer forintot nyer-
tünk, amelybõl tetõtõl talpig
felöltöztettük a tagjainkat. Az
önkormányzat jóvoltából folya-
matban van az irodánk felújítá-
sa, kicseréltük az ablakot, a fû-
tést is korszerûsítjük és bebú-
torozzuk. Tervezzük, hogy a
vashulladékok összegyûjtésé-
vel is kiegészítjük a bevételein-
ket. Az idén polgárõr családi
napot is szeretnénk rendezni.
Fontosnak tartjuk a rendszeres
járõrözést, emellett az embe-
rekkel való folyamatos kapcso-
lattartást. Úgy érzem, a mi
munkánk, szolgálatunk is hoz-
zájárult, hogy a település és a
környéke mindmáig megõrizte
a biztonságos, békés, nyugodt
jellegét – osztotta meg velünk
Németh Károly elnök.

Farsang Lajos

A zalaháshágyi polgárõrség tagsága folyamatosan megújul.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Kiváló minõségû hússertések eladók!

Élve:
Hasítva: -os

áron.

420 Ft/kg
570 Ft/kg

teljesítménytúra és terepfutóverseny

2012. március 4.
Rajt és cél minden távon:

Távok, túra: 5 km, 16 km, 33 km, 55 km
Távok, futás: 16 km, 55 km

Nevezési határidõ: 2012. február 25.

Bõvebb információ:

+3620/472-0056
gocsejktfe@gmail.com
www.gocsejtajfutas.hu

Kávás, kultúrház

Mézes Tibor Sólyom

Göcseji Galopp
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Advent utolsó vasárnap-
ján karácsonyi mûsorra voltak
hivatalosak a a
közösségi házba, ahol már
minden karácsonyi hangulatot
árasztott, hála az ügyes ke-
zû gyerekeknek és az õket se-
gítõ felnõtteknek. A mûsort
már hetekkel korábban lá-
zas hangulatú próbák elõz-
ték meg.

Izgatott volt mindenki: a
szervezõk és a fellépõk egya-
ránt. Nem csillapodott, csak fo-
kozódott az érzés, amikor a
színfalak mögül kilesve látták,
hogy tömött sorokban ülnek
és állnak az emberek. Kezdetét
vette a mûsor, bevezetõként is-
mert karácsonyi dalokat éne-
keltek a
tagjai, majd érkeztek az óvodá-
sok, akik egy kis zenés törté-
netet adtak elõ a karácsony
szellemében. Õket követték az
iskolások, akik az adventi idõ-
szak lényegére hívták fel a fi-

zalacsébiek

Zalacsébi Vegyeskar

Fiatalok, idõsek színpadra léptek.

gyelmet. A gyerekek után a fel-
nõttek vették át a szót, akik
rég elfeledett hagyományokat
elevenítettek fel: betleheme-
zést, majd regölést láthattak az
összegyûltek. A mûsor zárása-
ként a szereplõk együtt éne-
keltek és kívántak igazi ün-
nepet mindenkinek.

A rendezvény meghittsége,
a közönség hálája és megha-
tottsága könnyet csalt a sze-
mekbe. Itt mindenki kapott és
adott, függetlenül attól, hogy a
színpadon, vagy a nézõk közt
foglalt helyet. Búcsúzóul, hogy
senki se távozzon üres kézzel,
a gyerekek által díszített mé-
zeskalácsokkal kínálták a falu-
belieket. Jó volt ebben részt
venni, látni a hatást, hogy a ro-
hanó világ ellenére igen is si-
került mindenki szívébe õszin-
te karácsonyi hangulatot lopni.
A szervezõk azon lesznek,
hogy idén is így legyen.

Rajnai Barbara

Az Országos Könyvtári Na-
pok alkalmából szerveztek elõ-
ször baba-mama klubot a zala-
lövõi „Salla” Mûvelõdési Köz-
pontban tavaly októberben,
azóta minden hónapban sor
került a délelõtti programra.

Az idei év elsõ baba-mama
találkozója január 26-án zajlott,
ahol az elõzõ alkalmakhoz ha-
sonlóan változatos program-
mal várták az érdeklõdõket. Az
anyukák az új védõnõvel,

ismerkedtek, az
ügyes kezû kisgyerekek krump-
lilenyomatot készítettek. A mo-

Laki
Eszterrel

Baba-játszóház

zogni vágyó gyerkõcök a ken-
gurulabdák, ugráló figurák,
kiscsúszda, libikóka segítségé-
vel vezették le felesleges ener-
giájukat. A vidám délelõttöt
luficsata zárta.

Karácsony Zalacsében

Egyre többen gondolkoznak úgy, hogy nyelvtanulás vagy
pénzszerzés reményében külföldön vállalnak munkát. Szak-
mától, munkától függetlenül mindehhez használható nyelvtu-
dás szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a

vezetõjét, .

– December óta megnõtt az érdeklõdés, a téli idõszakban
tíz érdeklõdõbõl 6-7 német nyelvterületen vállalna munkát. A
hozzánk jelentkezõk 90 százaléka kezdõ. Felkészültünk erre,
kialakítottunk egy 60 órás nyelvi blokkot. Ezalatt annyit meg
tudunk nekik tanítani, hogy „ne adják el õket”. Elõfordult
olyan is, hogy valaki két héttel a munkakezdés elõtt keresett
meg bennünket, de e rövid idõ alatt nehéz használható tudást
átadni. A nyelvtudás kint persze fejlõdik, de a munka végez-
tével többen visszajönnek hozzánk folytatni a nyelvtanulást.

– A tanfolyamot témakörökre bontottuk, melyek szinte
csak érintik az alapokat. Egy alapvetõ nyelvtani ismeretet
adunk a tanulóknak, hogy azok némi szótudás birtokában
megértsék a nyelvet és mondatokat tudjanak alkotni. Elsõsor-
ban az egyéni oktatást helyezzük elõtérbe, de szeptember óta
annyira le vannak kötve esténként a tanáraink, hogy javarészt
napközben és 3-4 fõs csoportokban tudjuk fogadni a diá-
kokat, akár szombaton is.

– Az angol töretlenül a legnépszerûbb, de külföldi munka
miatt a németet is sokan keresik. A franciát és az olaszt általá-
ban második-harmadik nyelvként tanulják, szezonálisan éven-
te egyszer anyanyelvi tanárral spanyolt oktatunk, de egyre
népszerûbb az orosz nyelv is. Kislétszámú csoportok esetén
mindenkire elég idõ jut, így 6 tanuló jelentkezése esetén már
kétfelé osztjuk a jelentkezõket. Nálunk írásbeli házi feladat
nincs, úgy állítjuk össze a programot, hogy abba minden be-
leférjen, ezért is tudunk használható nyelvtudást adni a
tanulóinknak. Az árainkról a leendõ diákok a honlapunkról
tájékozódhatnak, és igény esetén vidéki helyszínen is vál-
lalunk oktatást.

Zalaegerszeg
Nyelviskola Szabó Szilviát

– Jellemzõ, hogy külföldi munka elõtt nyelvtanulási
szándékkal keresik meg az iskolát?

– Mi tanulható meg a 60 óra alatt?

– Melyek a népszerû nyelvek?

- pb -

Nyelvtanulás – külföldi
munka elõtt

Elérhetõség: Szabó Szilvia
Telefon: 92/511-482; 30/718-2325
zalaegerszegnyelviskola.blogspot.com
www.zalaegerszegnyelviskola.hu
Keressenek bennünket a Facebookon is!

A diákoknak Horváth Bernadett tanítja felsõfokon az angolt.
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2012. január 28-án, szom-
baton este szép számmal gyûl-
tünk össze a

az
által rendezett kó-

rusbálra. Ünneplésre bõven
volt oka kórustagnak, szülõ-
nek, rokonnak, barátnak. Zala-
szentgyörgyön 15 éve mûkö-
dik egyházi kórus, 10 éve jár-
juk Göcsej szakrális helyeit a
Szent István Emléktúra kereté-
ben, 3 éves az Örömzene Ala-
pítvány, 3 éve szervezünk egy-
házzenei tábort, 2 éve Öröm-
zene Fesztivált.

2011 márciusa óta viseljük
az Örömzene Kórus nevet, a
terembe lépõket így sok-sok
mosolygós violinkulcs fogadta,
az énekkar emblémája. A szín-
pad falán nagyban ugyanez a
logó a kórus életét bemuta-
tó fotókból összemontírozva,

szerkesztõi bra-
vúrja.

A bált – a hagyományokhoz
hûen – tartalmas zenés, táncos
mûsorral nyitottuk meg. Elsõ-

zalaszentgyörgyi
kultúrházban Örömzene
Alapítvány

Gyulai László

Örömzene kórusbál
ként a kórus adta elõ fõ sze-
repléseit felelevenítõ dal-
mixét. Majd a „Légy jó mindha-
lálig” címû musical egyik szép
duettje következett a Hevesi
Sándor Színház mûvésznõje,

(Bella kisasz-
szony) és
(Nyilas Misi) tolmácsolásában.
Az énekhez ké-
szített valamennyi kórustag
bevonásával légies koreográ-
fiát. Elmaradhatatlan fellé-
põnk, a és szentgyör-
gyi fiatalokból verbuválódott

tréfás – jelme-
zes rock számaival okozott vi-
dám perceket a bál közössé-
gének. A fergeteges hangu-
latot még két táncos produk-
ció fokozta a gyermekek elõ-
adásában.

A bál további része az ön-
feledt mulatozásról szólt. Va-
csoránkról és

, a talpalávalóról
gondoskodott. A hagyo-

mányos tombola mellett kép-
tombola megvásárlásával is le-

Foki Veronika
Standi Barnabás

Tornyos Ervin

zalacsébi

Proton zenekar

Szekér János
családja Éder
Gábor

hetett támogatni az alapít-
ványt. A nyertes
festõmûvész „Az ellentétek von-
zásában” címû festményét vi-
hette haza. A mûvész már 15 éve
önzetlenül támogatja kórusun-
kat egy-egy képe felajánlásával.

Sokunk összefogásából, kö-
zös elõkészítõ munkájából szü-
letett meg ez a szép báli este,
mely tartalmas kikapcsolódást
nyújtott valamennyiünknek. Jó

Buday Mihály
érzés, hogy tudhatjuk, a bál be-
vétele nemes célokat, gyerme-
keink zenenevelését, a hagyo-
mányok ápolását, a magyar és
egyetemes egyházzenei kultú-
ra megõrzését, s átadását szol-
gálja. Kórusunk törekvése,
hogy magunk és környezetünk
életében a zene mindenkié le-
gyen, ahogy azt
megálmodta.

Kodály Zoltán

-s-

A zene legyen mindenkié!

A gondolatot, hogy jó len-
ne minél jobban megismerni
szülõfalunk szûkebb és tágabb
környezetét – növény és élõvi-
lágát, nevezetességeit, termé-
szeti szépségeit –, tavaly tavasz-
szal már tettek is követték.
Összeállt egy kis csapat, tagjai
elhatározták, hogy rendszere-
sen túrákra indulnak, melyek-
re nemre és korra való tekintet
nélkül invitálják a falubelieket.

Mivel másik régóta dédel-
getett vágy volt a napjainkban
egyre inkább kedvelt fotózás
megismertetése, úgy gondol-
ták, hogy a kettõ nem akadá-
lyozza egymást, sõt, kimondot-

tan elkerülhetetlen, hogy egy
jó fotó kedvéért kilépjen az
ember a már megszokott kör-
nyezetébõl. Ugyanakkor fon-
tos, hogy a bejárt, sokak szá-
mára ismeretlen tájak fényké-
pen való megörökítése segít-
sen a megismertetésben vagy
az emlékezésben.

Elindult a folyamat, a közös
túrák alkalmával az úticél min-
dig más és más volt: végigment
a csapat a „Sándor patak” men-
tén, hogy megtalálja annak for-
rását; kirándult egy könnyed
piknik erejéig a Zéli-tavakhoz;
bejárta a salomvári dombokat,
felkeresvén az egykor szebb

napokat is megélt kastélyt. Úti-
cél volt már Cigányhegy, vala-
mint az egykori Gáber birtok,
Sötét major és Zalaháshágy is,
de nem maradhatott ki a sor-
ból a csatári búcsújáróhely sem.

A túrák alkalmával számta-
lan olyan hely bejárásra került,
ahol már nyoma sincs annak,
mirõl nagyszüleink még me-
séltek, mert az idõ vasfoga
megtette dolgát, de szerencsé-
re az idõsebb korosztály segíti
a fiatalabbakat: õk még emlé-
keznek ezen helyekre és meg-
mutatják azokat.

A megtett km-ek száma
egyre nõ, szerencsére elmond-

ható ugyanez a résztvevõk lel-
kesedésérõl is. Van viszont
más tényezõ is, ami egyre in-
kább növekszik, ez pedig a
környezetszennyezés. Mintha
akik ezt teszik, elfelejtették
volna, hogy a Föld nem a mi
tulajdonunk, csupán kölcsön-
kaptuk azt unokáinktól. Jó len-
ne, ha ezt senki nem hagyná fi-
gyelmen kívül.

Úticél rengeteg lebeg a sze-
mek elõtt, aki kedvet érez hoz-
zá: csatlakozzon, biztos nem
fogja megbánni. A kedvcsináló
képek megtekinthetõek a
www.zalacseb.hu weblapon.

Rajnai Barbara

Felfedezni és lefotózni

Várják a csatlakozókat!

Üzletembe megtalálható a

Tartós hajegyenesítés
3 hónapig!

hajápolás, kozmetika és
körömápolás!

Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla, Bagod (Avia Benzinkút udvarán)

Tel. 06-30-507-29-70
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A
életében 2011

decembere is mozgalmasan
telt: a kórus három települé-
sen –

– szerepelt a
kisgyermekek számára rende-
zett Mikulás ünnepségen, és
betlehemezõs karácsonyi mû-
sort adtak a tavaly tavasszal át-
adott, felújított gersekaráti plé-
bániatemplomban.

2011. december 3-án és 4-
én a Gyertyafény Kórus szóra-
koztatta Mikulás-váró énekes-
mesés mûsorral a mûvelõdési
házban összegyûlt gyermeke-
ket és kísérõiket elõször Zala-

zalaszentgyörgyi Gyer-
tyafény Kórus

Zalaboldogfa, Kávás,
Zalaszentgyörgy

Gyertyafényes december

Mozgalmas volt az elmúlt idõszak.

2012. január 25-
én került sor a szep-
temberben meg-
hirdetett 3 fordu-
lós, felsõsöknek szó-
ló levelezõs játék
döntõjére a zalalö-
või „Salla” Mûvelõ-
dési Központban.

A megye 25 ál-
talános iskolájából
közel 100 tanuló je-
lentkezett a vetél-
kedõre, amely a tö-
rök kor történel-
mét dolgozta fel. A
döntõbe az a 14 ta-

Kereszt és félhold
Megyei történelmi verseny

Fõzni jó!

Laci barátomnál már 5
évvel ezelõtt véget ért egy
korszak. „A bablevest eszek
lekváros buktával, fazékból,
éjfélkor” korszak. Kényte-
len volt lemondani errõl a
férfiak számára örömteli te-
vékenységrõl, mert pocako-
sodni kezdett. A pocak ön-
magában még nem zavarta.
Amikor viszont a barátjával
elmentek kosarazni, az elsõ
öt perc után nem bírta to-
vább. Na, ez már zavarta!

Elkezdett fogyókúrázni.
El is tûnt a pocak, majd egy
nagyobbat sikerült vissza-
hízni. Ez így nem lesz jó!
Semmi értelme nem volt sa-
nyargatnom magam, ha
most rosszabb a helyzet,
mint volt. Ezért a fogyókúra
helyett elkezdett odafigyel-
ni arra, hogy mit eszik. En-
nek hatására számunkra
furcsa szokásokat kezdett
felvenni, amiket mindig kö-
vetkezetesen betartott. Gyak-
ran nem is álltuk meg, hogy
ne nevessünk ezeken a sza-
bályokon. Számunkra hihe-
tetlennek tûnt, hogy ezzel
fogyni fog. Lacinak mégis
sikerült. Ehhez az is kel-
lett, hogy elkezdett fõzni.
Hihetetlen, de fõzni kez-
dett azért, hogy igazán fino-
makat tudjon enni, amitõl
fogyott.

Január elején, amikor ta-
lálkoztunk, ezért is lepett
meg. Mintha felkapott vol-
na pár kilót.

– Ez meg mi, híztál?
Laci a hasára nézett,

majd nevetve mondta: –
Nem, csak most hasra gyú-
rok vazze! Karácsonykor
olyat is ettem, amit nem kel-
lett volna. Akkor még én se
mondhattam nemet….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Gyúrúnk vazze…

2012. január 19-én a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmá-
ból író,
történész, a szlovéniai ma-
gyar közösség parlamenti
képviselõje volt a „Salla” Mû-
velõdési Központ és Könyv-
tár vendége. Legújabb kö-
tetét , a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár igaz-
gatója ajánlotta az érdek-
lõdõk figyelmébe.

A Kálvária nem csak tör-
ténelmi regény. A korszak-
nak nemcsak a tényeit mu-
tatja be, hanem a lelkét is.
Történelmi regény, máso-
dik világháborús regény, de
társadalmi regény, szerelmi
történet is. A szerzõ kutatá-
sai során felhalmozott infor-
mációkat az emberi érzések-
kel, érzelmekkel összekap-
csolva prezentálja a korszakot.

Göncz László szavait
idézve: „Ezt a szeretet regé-
nyének szántam. A szeretet
az, ami felülmúlhat min-
dent, még a háborúban is.”

dr. Göncz László

Kiss Gábor

A szeretet
regénye

nuló jutott be, aki a levelezõs
játék három fordulója során a
legjobb pontszámot érte el.

A versenyzõk elõször az
írásbeli feladatlapot oldották
meg, amelyre 45 perc állt a
rendelkezésükre. Ezután a
szóbeli forduló során adtak
számot tudásukról 6 perc-
ben. A feleleteket a zsûritagok:

, a pankaszi
általános iskola igazgatója és

, a
Ganz-Munkácsy SZKI és SZI

Horváth József

Gerencsérné Horváth Eszter

magyar-történelem szakos taná-
ra értékelték.

A pontszámok összesítése
után az eredményhirdetés és a
jutalmak átadása következett:
elsõ helyezést ért el

, a zalalövõi általános is-
kola tanulója, második lett

a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskolából, a
harmadik helyezést

, a keszthelyi Csány-Szend-
rey Belvárosi Általános Iskola
diákja érte el (képünkön).

Kövesi
Csaba

Ha-
lász Bence

Gárdos Pi-
roska

boldogfán, majd Káváson és
Zalaszentgyörgyön is. A gyere-
kek együtt énekeltek a kórus-
sal, és a várakozás nem volt
hiábavaló: mindenhova megér-
kezett a várva várt Mikulás.

2011. december 17-én Ger-
sekarátra látogatott a kórus,
ahol idén nyáron szakmai tá-
borát is töltötte. Délután 15

órától énekes pásztorjátékot
adott elõ a templomban, mely-
nek keretében kevésbé ismert
karácsonyi népénekek feldol-
gozásai és közismert vallásos
dallamok is felcsendültek. A
karácsonyi idõ utolsó napján,
2012. január 7-én a Mindszen-
ty iskola kápolnájában szere-
pelt a Gyertyafény Kórus az elõ-
esti szentmisén. Fuvolán mind-
két alkalommal

mûvész úr kísérte a kórust.
2012-ben ünnepelhetjük a

Gyertyafény Kórus megalaku-
lásának 15. évfordulóját. A
Gyertyafény Kórus Alapítvány
ebbõl az alkalomból 2012. feb-
ruár 4-én (szombaton) rendez
jótékonysági bált, melyre min-
den érdeklõdõt szeretettel vá-
runk (belépõjegyek a kórusta-
goknál kaphatók). A 15 éves ju-
bileum alkalmából aznap 18
órától Farkas László plébános
atya celebrál hálaadó szentmi-
sét a zalaszentgyörgyi Árpád-
kori mûemléktemplomban.

Apatóczky La-
jos

H.Z.
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Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Notebook szervizpont!

Részletes termékismertetõk:
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu-Siemens!

Notebook számítógépek
javítása!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!

Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek széles választéka, 20.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 34.000 Ft-tól

VGA kártyával mindkét konfiguráció tetszõlegesen bõvíthetõ!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Asus G41 alaplap, Pentium Dual Core 3,06 GHz E6600 CPU, 2 GB
1333Mhz DDR3 Ram, 160 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Asus P8H61 alaplap, Intel Corei3-2100 CPU, 4 GB 1333Mhz DDR3 Ram,
500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

74.000 Ft

94.000 Ft

Pl.: ACER AS5733Z-P622G32MNKK 15,6"/Intel Pentium Dual-Core
P6200 2,13Hz/2GB/320GB/DVD/WINDOWS 7

ASUS K53TA-SX140D 15,6"/AMD Dual-Core A4-3300M 1,9GHz/
8GB/750GB/HD6650 1 GB VGA/DVD író

notebook

notebook

134.990 Ft

129.900 Ft

ASUS X54HY-SO065D 15,6"/Intel Pentium Dual-Core B950 2,1GHz/
4GB/500GB/HD 6470 1 GB VGA/DVD-RW notebook

164.960 Ft

Készült:
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

Göcsej Nyomda Kft.,

Zalalövõ és Környéke
K ö z é l e t i h a v i l a p

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó

ISSN 2061-3601

Tavaly áprilisi számunkban
már beszámoltunk róla, hogy a

támogatásával közel
háromszázmilliós projektbe fo-
gott a telephelyû

. A Zala-
lövõi Ipari Parkban mûködõ
vasipari cég egy korábbi varró-
üzem átalakításával kezdte
meg a termelést néhány éve, s
a kezdeti mikrovállalkozásból
kisvállalkozássá léptek elõ. Ta-
valy júliusban adták be pályá-
zatukat a Nyugat-dunántúli
Operatív Programhoz NYDOP-
2010-1.3.1/D Telephelyfejlesz-
tés „Gépipari beszállítói kapa-
citás bõvítése Zalalövõn” cím-
mel. ügyvezetõ
elmondta: maximálisan 100
millió forintos vissza nem té-
rítendõ támogatásra pályázhat-
tak, legfeljebb 50 százalékos
mértékben. A projekt költség-
vetése összesen 247 millió fo-
rint, így a maximális összegre
pályáztak, amit meg is ítéltek

Nyugat-dunántúli Operatív
Program

zalalövõi
Gép és Ferrotech Kft

Pecsics Zoltán

Kibõvült technológiával várják a megrendeléseket
Elkészült a Gép és Ferrotech Kft. üzemcsarnoka

számukra. A gyors munkának
köszönhetõen az elsõ kapavá-
gás tavaly májusban történt,
december 23-án lezárult a
fejlesztési projekt, a hatóságok
lefolytatták a használatbavételi
eljárást, és kiadták a szükséges
engedélyt. A teljes pályázat ja-
nuár végével zárult, ami mel-
lett fut egy másik, 40 millió
forintos telephelyfejlesztési
projekt is, mely gépbeszerzés-
hez segítheti az üzemet. A két
beadvány egymásra épült.

– kérdeztük a projekt fi-
nisében Pecsics Zoltán ügy-
vezetõt.

– Egy új 1000 négyzetmé-
ter nagyságú csarnok épült,
melyhez még 200 négyzetmé-
teres részen egy rendkívül mo-
dern szemcseszórással, mosás-
sal, festéssel mûködõ techno-
lógia helyezkedik el. A túlnyo-
másos kabinunkban olyan mi-
nõségû festést tudunk elvégez-

– Milyen fejlesztést sikerült
a pályázat során megvalósíta-
ni?

ni, amilyet az autóipar megkö-
vetel. A meglévõ, többségében
termelésre használt, négyszáz
négyzetméteres mûhelyt átala-
kítottuk, ahol modern szociá-
lis helyiség, irodák és egy rak-
tár kapott helyet. A kisebbik
pályázat tartalmaz gép- és inf-
rastruktúrafejlesztést, ebben
számítógépes hálózat kiépíté-
se és gépbeszerzés is található.
A nagyobbik pályázatban sze-
repelt a megújuló energiák
hasznosítása, így 10 százalékot
kellett fordítanunk napenergia
felhasználásra, ami akkor is
termel eltárolható energiát,
amikor épp nem folyik munka.

– Korábban 7 fõvel indítot-
tuk az üzemet, és pályázatban
foglaltak szerint novembertõl
tudatos létszámbõvítést hajtot-
tunk végre, már harmincket-
ten vagyunk, de a létszám még
nem véges. Elõzõleg egy mû-
szakkal terveztük a munkát, de
most a megrendelések tükré-
ben látjuk, hogy kettõben kell
dolgoznunk. Szerencsére any-

– Hány embert foglalkoz-
tatnak?

nyi a zömmel Németországból
és Ausztriából érkezõ megren-
delés, hogy április végéig le
vagyunk fedve. A folyamatban
levõ tárgyalásunk pedig meg-
alapozhatja az egész évet…

– A vállalkozással kapcso-
latban korábban megfogalmaz-
tuk, hogy sokkal többre hiva-
tott, így a fejlesztésre éppen
azért volt szükség, hogy egy
olyan új céget hozzunk létre,
ami környéken még nincsen. A
magasépítésû üzemben két-
szer tíz tonnás daruval dolgo-
zunk, ami kimondottan nagy
vasipari acélszerkezet gyártá-
sára alkalmas. Egyedileg készít-
jük az autógyári szállítógépek
részegységeit, építõipari be-
rendezések acélszerkezeteit,
épületek vázszerkezeteit. Úgy
gondolom, hogy olyankor kezd-
tünk bele a beruházásba, ami-
kor mások õrültségnek tartot-
ták, de a tulajdonossal egyet-
értve kijelenthetjük, hogy a
cégnek igenis van jövõje.

– Mennyiben változott a
cég profilja a bõvítés után?

Pataki Balázs

A környékrõl is kaptak munkát a megújult üzemben.
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Hozzávalók

Elkészítés

: 6 db csirke-
comb, 30 dkg csirkemáj, 1 fej
vöröshagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 1 zsemle, 2 db to-
jás, 1 dl olaj, só, õrölt bors,
morzsolt majoránna, kakukk-
fû, 1 dl sör.

: A csirkecom-
bokat megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és a bõrét fakanál se-
gítségével fellazítjuk. Ízlés
szerint fûszerezzük.

A kis kockára vágott vö-
röshagymát zsiradékon meg-
futtatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vagy ledarált
májat. Megszórjuk borssal,
majoránnával, kakukkfûvel,
rövid ideig pároljuk, majd
lehûtjük.

A finomra vágott petre-
zselymet, a beáztatott, ki-
nyomkodott, elmorzsolt zsem-
lét, 2 tojást a kihûlt májjal

alaposan összedolgozzuk. Ezt
a tölteléket a csirkecombok
bõre alá töltjük.

A megtöltött combokat hõ-
álló edénybe rakjuk, öntünk
alá 1 dl sört, lefedjük alufóliá-
val és magas hõfokon sütjük.

Mikor már majdnem kész,
levesszük a fóliát, és pirosra
sütjük. Közben többször meg-
locsoljuk a pecsenye levével.
Burgonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek
Májjal töltött csirkecomb

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen

Keresünk eladó ingatlanokat kedvezõ

(nem kizárólagos) értékesítési feltételekkel.

info@mdingatlan.hu, www.mdingatlan.hu

M & D Ingatlaniroda
Markó Csaba 30/372-9566, Domonkos Csaba 30/301-2826

www.mdingatlan.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Üzlet:
8900 Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 6.
Tel.: + 36-30/901-7603

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

Du.: 13.00-16.00
Szo: De.: 8.00-11.00

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


