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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

4-8 személy részére

Vonyarcvashegyen

önálló nyaraló kiadó

Nyaraljon
Vonyarcon!

Érdeklõdni: 30/642-0330

A
akciós számlavezetési ajánlata részére!

Az új belépõ és a jelenlegi tagjainak,

a Hitelszövetkezet a jegyzéstõl számított 2 évig átvállalja

a
és 1 évig

a

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu) vagy fiókjainkban:

Széchenyi István Hitelszövetkezet

20.000 Ft egyösszegû részjegy
lejegyzése esetén

számlavezetési díjat

bankkártya díjat

magánszemélyek

AKCIÓ

Az akciós ajánlat 2012. június 15-tõl visszavonásig érvényes.

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004

8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556

8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115

8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588

8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676

1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970

9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

Az évente visszatérõ ren-
dezvény életében igazi,
színes forgatag volt. A szikrázó
napsütésben a szépen gondo-
zott település focipályája mel-
letti tisztásra várták a szerve-
zõk a helyieket és a vendége-
ket az ez évi falunap kaval-
kádjára.

– Mint minden évben, ha-
gyományainkhoz híven most is
Bagod Önkormányzata szerve-
zésében és támogatásában sok-
sok programmal – köztük ver-
senyekkel – találkozhatnak az
idelátogatók. Elsõként a bor-
verseny került megrendezésre,
a bagodi szõlõsgazdák – jel-

Bagod

Falunapi vigasságok
lemzõen vegyes borainak –
megmérettetésével. A 26 bor-
minta közül, 13 fehér-, 1 rosé-
és 13 vörösbor, a faluközeli
Nagy-és Új-hegyrõl származ-
nak. A zsûri döntése alapján 4
arany, 10 ezüst és 12 bronz-
érem került kiosztásra. A 2012-
es Falu bora kitüntetõ címet

vegyes fehér-
bora és vegyes
vörösbora nyerte el – kaptuk a
tájékoztatást
polgármestertõl.

A futballpályán egyre gyûl-
tek a csapatok, hiszen egészen
öt óráig kispályás labdarúgó-
tornát hirdettek a szervezõk,

Gergán Péter
Pék László

Mogyorósi József

köztük Vitenyéd és Felsõba-
god csapatának küzdelmével.
A tisztáson mindenhol kéz-
mûves foglalkozások és játé-

kok lehetõségei álltak a gyere-
kek rendelkezésére, így a so-
kak által kedvelt ugrálóvár és

A zsûri munka közben, Sinka Péterék bográcsánál.
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Szolárium.

Tartós szõrtelenítés Epilfree eljárással.

•

• •

• •

Fodrászat, Kozmetika,

Mûkörömépítés, Manikûr-pedikûr,

Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla 06 30-507-29-70 Bagod (Avia benzinkút udvarán).

Szolgáltatás:

Kinga Fodrászat!

trambulin. Arrébb
fazekas – elsõsorban az

Õrség jegyeit magán viselõ –
munkáit tekinthették és vásá-
rolhatták meg az érdeklõdõk.
Mindeközben az árnyas fák
tövében, 17 csapat részvételé-
vel, szabadtéri fõzõverseny vet-
te kezdetét, többek közt Sinka
Péter és baráti köre bugaci
pörkölttel készült.

– Önkormányzatunk egysé-
gesen vásárolta meg az ételek-
hez való húsmennyiséget. Min-
den kis csoport tetszés szerint
döntötte el, hogy mit fog fõz-

Markos Er-
vin

ni. Végül a benevezett csapa-
tok versenye a zsûri döntése
alapján így alakult: a legízlete-
sebbnek a
vegyes grill tálja bizonyult, a
második babgu-
lyása lett, míg a harmadik he-
lyezést a

, vala-
mint a
csapatának marhalábszár pör-
költje érdemelte ki – tudtuk
meg a polgármestertõl.

Az eredményhirdetést kö-
vetõen a vendégeknek lehetõ-
ségük volt végigkóstolni a bog-
rácsok tartalmát, hiszen a kí-

Szabó-Kovács páros

Koller László

Fekete István Álta-
lános Iskola és Óvoda

Mici mackó bölcsõde

nálat változatos volt: baboská-
poszta, marha-és disznóhúsból
készült pörköltek, babgulyás.

A sátrak mélyén ingyenes
egészségügyi szûrõvizsgálatot
lehetett igénybe venni, melyet
a település védõnõje –

– és a helyi
házi betegellátási szolgáltatás
asszisztense, bo-
nyolított le.

A késõ délutánban a foci-
pálya szomszédságában felállí-
tott sörsátorban kezdetét vette
a kulturális mûsor. Elsõként a

Micimackó
csoportjának Virágok tánca cí-
mû produkciója és a Katica
csoport Gomba tánca szóra-
koztatta a nagyérdemût. A

alsósainak, majd az
csoport és a néptánca

Petrus-
káné Kassai Csilla

Bali Jenõné

bagodi óvodások

Fe-
kete István Általános Iskola

aerobik
felsõsök

szerzett örömteli perceket a
közönség számára. A helyi
gyermekek mûsorszámait a
környezõ településekrõl érke-
zett amatõr mûvészeti együt-
tesek elõadásai követték, így
Zalaboldogfáról a

tánccsoport, a
, valamint a zala-

lövõi
kapott lehetõséget a színpa-
don. A önálló
összeállítással is dalra fakadt,
ezt követõen az iskola tanu-
lóinak gitárkíséretével – ret-
roslágerek felidézésével emel-
te a hangulatot. Az esti órák-
ban a
mûvészeinek zenés játéka kí-
nált kikapcsolódást, késõbb a

együttes szolgáltatott ze-
nét a vigalomhoz.

Hét szoknya
hét nadrág
Press Dentz

Salla Néptáncegyüttes

Bagodi Énekkar

Hevesi Sándor Színház

Forte

Török Irén

Falunapi vigasságok

Sosem volt még ilyen nagy-
szabású program

. Szóltak
a dobok, fáklyák világítottak,
hastáncosok ringatóztak, misz-
tikus varázslatot szõttek ezen
az éjszakán, táncoló lángok
lobbantak a sötétben, hogy
lélegzetállító mutatványukkal
elkápráztassák a közönséget.

Tavaly elsõ ízben ünnepel-
tük a nyári napfordulót, egy
szerényebb, ám értékes prog-
rammal. Idén a

és a
közremûködé-

sével a 24 város projekt (City
Cooperation) keretén belül
tudtunk magas színvonalú ren-
dezvényt adni az érdeklõdõ
közönségnek. Este nyolc óra-
kor indult a Széchenyi utcából
a fáklyás felvonulás, melyben a
kulturális program szereplõi
és a lakosság is részt vett. A
kõszegi ütõs együttes,
a zalaegerszegi

, a körmendi
, valamint a kõszegi

Zalalövõn
Szentiván éjszakáján

Zalalövõ és
Környéke, Közéletéért, Kul-
túrájáért, Környezetéért Ala-
pítvány „Salla” Mûvelõ-
dési Központ

ATARU
Ezer Rózsa

Kertje Erika és
táncosai

Táncolj át a holnapba!
Táncoló Lángok

Boszorkányok
konyhája

osztrák

Lete-
nyérõl, Körmendrõl, Lentibõl

TASZACS tes-
kándi felnõtt színjátszó cso-
port

hastánccsopor-
tok ütemes dobszószóval, tánc-
cal érkeztek a mûvelõdési köz-
pont elõtti szabadtéri színpad-
hoz, ahol már nézõk, civil fõ-
zõcskézõ csoportok várták õket.

Finom, bográcsban fõtt éte-
lek illata szállt a

fõzõversenyen, mi-
közben megkezdõdött a négy
és fél órás színpadi mûsor. Az

projekttag modern
tánc csoportja mellett a szö-
vetség magyar oldaláról,

is érkeztek fellépõk, akik a mo-
dern tánctól az ír szteppen
keresztül a hastáncig nívós
programmal mutatkoztak be.
A helyi csoportokon kívül ven-
dégünk volt a

is, akik vidám mai répa-
mesével nevettették meg a
szépszámú közönséget.

Az éjszaka felé haladva el-
készült a kakaspörkölt (tûzol-
tók), paprikás krumpli (pol-
gárõrség), hegyi gulyás (Gene-
rációk színjátszó csoport), pa-
calpörkölt (Csi-pe-csány utca),

tejfölös lángos (mûvelõdési
központ) jóvoltából, melyet a
helyszínen értékelt a három-
tagú zsûri, akit egy boszorka
választott ki a közönség közül.
Így nyerhette el a Generációk
csoport a Szentivánéji Boszor-
kánykonyha Nagymestere cí-
met, melyet a szervezõk ser-
leggel jutalmaztak.

A csillagok szerelmesei
amatõr csilla-

gász bemutatóján nyerhettek
betekintést az égi birodalom-
ba, de távcsõvel is megnéz-
hették az égitesteket.

Vass Gyöngyi

Csak éjfél után kezdõdött
az igazi bátorságpróba, mire
leégett a tûz és a néptáncosok
hagyományõrzõ bemutatója
után tûzugrás következett. Volt
olyan bátor legény a vállal-
kozók között, aki a nézõk
megrökönyödésére kétszer is
átsétált mezítláb a forró pa-
rázson.

Így esett Szentiván éjsza-
káján, valóban áttáncoltunk a
holnapba. Reméljük, hogy az
éjféli kívánságok, fohászok
meghallgatásra találnak.

(BHK)

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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Jelentõsen megnövekedett
a forgalom a

. Ezekben a hetekben
ugyanis, július 13-ig a Learning
Enterprises Organization An-
golul tanuló falvak program-
jának keretében három cso-
portban is folyik az angol
nyelvgyakorló program. A vi-
lág számos országában hasz-
nálható nemzetközi nyelvet

, fiatal amerikai
egyetemi hallgató tanítja, aki
napokkal korábban érkezett a
faluba az évek óta mûködõ En-
terprises program keretében.

Az Amerikából érkezett
fiatalember lapunk kérdésére
elmondta, hogy nagyon jól ér-
zi magát nálunk és nagyon
kedvesek az itt élõ emberek,
akikkel találkozott. Egyébként
New York államban él és Was-
hington DC-ben jár egyetemre.
Nagyon kíváncsi hazánkra, sze-
retné megismerni az ország,
ezen belül megyénk jelentõ-
sebb nevezetességeit. A DC
(District of Columbia) megkü-
lönböztetés egyébként a Was-

zalacsébi falu-
házban

Aidan Dugan

Zalacsében és Salomváron is angolul tanulnak

28 tanuló vett búcsút a Zalalövõi Általános Iskolától 2012.
június 16-án.

hington City-nek, azaz a vá-
rosnak jár ki, hiszen e jelzés
híján a földrajzban járatlanab-
bak akár az USA északnyugati
partvidékén fekvõ azonos ne-
vû államra is gondolhatnának.
Aidan Dugan tehát az USA
fõvárosából érkezett Magyaror-
szágra, hogy a és
zalacsébi gyerekek és felnõttek
számára közelebb hozza az
angol nyelvet, ezen belül is az
amerikai élõ beszédet.

A program teljesülésérõl
önkormányzati

képviselõ tájékoztatta lapun-
kat, aki szorgalmazta a terv
helyi megvalósulását és meg-
szervezte a kurzust.

– Jelentõs az érdeklõdés,
talán azért is, mert Zalacsében
az idén került sor elsõ ízben az
Enterprises programra. A két
faluból összesen több mint
harmincan jelentkeztek a kü-
lönbözõ korosztályokból. Há-
rom csoportot szerveztünk,

salomvári

Cséber József

– Hányan gyakorolják az
angol nyelvet a kurzus ideje
alatt?

egy délelõttit, egy délutánit és
egy estit. A napközbeni foglal-
kozásokat a gyerekek számára
szerveztünk, igyekeztünk a
tudásszint szerint beosztani
õket, az este pedig a felnõt-
teké, akik napközben a munká-
juk miatt nem tudnák megol-
dani a részvételt. Olyan tanu-
lónk is akad, aki még csak
most lesz harmadikos és még
sosem tanult angolt, s termé-
szetesen a nyelvben járatosab-
bak is akadnak bõven.

– Milyen programmal vi-
szonozzák az amerikai fiatal
fáradságát?

Farsang Lajos

– Szállást és ellátást a csalá-
dunk biztosít Aidan Dugan
számára, s természetesen hét-
végente elvisszük a Balatonra
és megismertetjük a közeli és
távolabbi környék nevezetes-
ségeivel. Bízom benne, hogy
nagyon hasznosak lesznek az
általa tartott nyelvórák és szép
emlékekkel utazik majd haza.

Családi Napközink felvételt hirdet
a 2012/13-as évre!

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!

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, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,
2 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW,

450 W Ház
Asus P8H61/USB3 alaplap, Intel Core-2120 3.3 GHz CPU,

8 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW,
430 W Ház, HD6670 1 GB DDR5 VGA

68.500 Ft

127.800 Ft

Pl.:

ASUS K53SC-SX372D 15,6"/Intel Core i5-2430M
2,4GHz/4GB/500GB/DVD író piros, pink

ASUS X54HY-SO120D 15,6"/Intel Core i3-2330M
2,2GHz/2GB/320GB/DVD notebook

79.900 Ft

notebook

124.900 Ft

ACER Aspire One AOD270-26DKK 10,1"/Intel Atom N2600
1,6GHz/1GB/320GB/Win7/Fekete fekete, fehér notebook

159.900 Ft

Hp LaserJet pro M1132 multifunkciós nyomtató 29.900 Ft!
8 GB Kingston Flash Drive: 2.090 Ft!

A délutáni foglalkozáson a salomvári és zalacsébi gyerekek
nagy figyelemmel kísérik Aidan Dugan óráját.

Elérhetõség: Napfény Családi Napközi,
8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.

Telefon: 30/387-38-54
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A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.

családi, civil és céges

rendezvények

Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a -ös telefonon lehet!30/386-81-95

A Budapesten megrende-
zett atlétikai diákolimpia or-
szágos döntõn a

is képviseltette
magát 8. osztá-
lyos tanuló személyében.

A megyei magasugró ver-
senyt megnyerve (160 cm) ke-
rült az országos döntõbe, ahol
16 versenyzõ küzdött a leg-
jobb eredményekért. Nagy Ta-
más a versenyt 178 cm-rel
fejezte be, ez azt jelentette,
hogy csak egy versenyzõ ug-
rott nagyobbat nála (191cm).
A rontott kísérletek alapján vé-
gül is az elõkelõ 4. helyet
szerezte meg.

Gratulálunk és további sport-
sikereket kívánunk!

Zalalövõi Ál-
talános Iskola

Nagy Tamás

Nagy Tamás sikere

Korábbi riportunkban már
olvashattak róla, hogy

nagyon értékes munkát
végeznek a közfoglalkoztatott
dolgozók. Az önkormányzati
tulajdonú rend-
be hozása után a tájházak re-
noválására került sor. A zsúp-
fedeles épületeket, az egykori
helyi paraszti építészet mûre-
mekeit kívül-belül megszépí-
tették a dolgozók. A falakat és
az aljazatot sározták, elvégez-
ték a meszelést, festést, a fa
bútorzat és nyílászárók állag-
megóvását is, sõt, a gazdasági
épületeket és a tájházak kör-
nyezetét is rendbe tették. Így a
környezet újra alkalmassá vált
állattartásra, az egész komp-
lexum élõvé tételére.

Kává-
son

Dombi-pince

A közmunkaprogram folytatódik
A legújabb fejlemény, hogy

a tájházaknál – az
egyik helyi önkormányzati
képviselõ – jóvoltából állatsi-
mogató is létesült, több felnõtt
kecske és hamarosan kiskecs-
kék is színesítik a látniva-
lók sorát. Etetni, fejni kell
õket, s a tájházak mellett a vi-
rágos és zöldséges kert is
szépen virít, így valójában mû-
ködõ gazdaságot láthatnak lá-
togatók.

– kérdez-
tük pol-
gármestert.

– Már javában folyik a táj-
házakhoz a faluból felvezetõ
lépcsõsor felújítása. Talpfákat
szereztünk be, amelyeket le-

Tóth János

– Hogyan folytatódik a
közmunkaprogram?

Fekete Heribert László
fektetünk szépen, a kaszálást is
elvégezzük és a felvezetõ lép-
csõsor korlátját is újjáépítjük
rövidesen. A késõbbiek során
pedig a ravatalozó rendbetéte-
lére és más köztéri munkákra
kerül sor a faluban. A borona-

pincék arculatához igazodóan
új buszvárókat is tervezünk,
amelyek gyakorlati megvalósí-
tása a következõ idõszakban
kiérlelõdik – ismertette Kávás
polgármestere.

Farsang Lajos

A tájházat és környékét szépen rendbe tették a közfoglalkoz-
tatásban dolgozók.

Június harmadikán kettõs
ünnepet tartottak a

fiatalok. A falu búcsú-
jának a napja alkalmat adott
arra is, hogy a májusfát kitán-
colják. Már délután összegyûl-
tek a sportpályánál, hiszen a
helyi futballisták aznap mér-
kõztek meg , s
gyõzött a helyi felnõtt és az

zalahás-
hágyi

Nemesapátival

A gyõztes meccs után kitáncolták a májusfát

ificsapat is egyaránt. Így a ket-
tõs ünnepet tulajdonképpen
egy harmadik, ráadás is koro-
názta. Az este így méltó alkal-
mat adott a sportolók ünnep-
lésére is. A sportöltözõ mellett
felállított büfénél kitûnõ han-
gulatban fogyott a sült kolbász,
sör, üdítõ, a jó hangulatot to-
vább fokozta a zene és a tánc.

A kocsmárosok kitettek ma-
gukért, hogy jól érezzék ma-
gukat a vendégek.

– A májusfaállítást és kitán-
colást hagyományosan megün-
nepeljük a településünkön –
ismertette , aki
hasonlóan több zalaháshágyi
fiatalhoz, aktívan építi a közös-
ségi életet. A munkából alapo-
san kivette a részét a testvé-
rem,

, és a sportkör
részérõl és

, de többeket
is említhetnénk, akik segítet-
tek... – fogalmazta meg a fia-
tal hölgy.

Németh Anita

Németh Júlia, Sárosné
Kalamár Szilvia

Farkas János Ka-
lamár Krisztián

– A falu nagyon összetartó,
így minden esemény alkalmas
rá, hogy a közösséget össze-
fogja. Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani mindenki-
nek, aki hozzájárult a rendez-
vényünk sikeréhez – fûzte
hozzá polgármes-
ter. A falu elsõ embere még
elmondta, hogy a rendezvény-
nek otthont adó, mintegy száz
négyzetméternyi sportöltözõ-
terasz új térkövet kap. A falu-
napra pedig július hetedikén
kerül sor, amikor szintén jó
szolgálatot tesz a sportpálya
melletti közösségi létesítmény.

Büki József

(Farsang)
Zalaháshágy fiataljai kitûnõ hangulatban szórakoztak a búcsúi
májusfa-kitáncoláson.
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Hamarosan helyi, termelõi
piac nyílik . A je-
lenlegi gazdasági helyzetben
nagyon fontosak az ilyen helyi
kezdeményezések, amelyek nem
is mindig jelentenek nagy be-
ruházást, sokkal inkább a kö-
zösségért felelõsséget érzõ
emberek figyelmességén és
döntésén múlik, sikerül-e kita-
lálni és megvalósítani.

– Az egyszeri tanmese gyak-
ran jut eszembe, amelynek a
fõhõse az egész életét azzal

Salomváron

Ahol meglátják a lehetõséget…
Termelõi piac létesülhet Salomváron

töltötte, hogy aranyat keresett.
Végül egyszer, amikor már
megfáradtan hazatért, egy ka-
pavágás nyomán a saját kert-
jébõl került elõ az aranyrög.
Azt hiszem, mindenkinek van
egy ilyen kis kertje, csak meg
kell látni és le kell hajolni érte
és tenni valamit, hogy mind-
annyiunknak jobb legyen.
Amikor én azt mondtam, hogy
bizonyos értelemben szeret-
nék Salomvárból Svájcot csinál-
ni, bizony többen mosolyog-

tak. Pedig én változatlanul úgy
látom, hogy ha felülvizsgáljuk
az értékrendünket, ha követ-
jük azt az elvet, hogy megvizs-
gáljuk, megkeressük, hogy mi-
vel rendelkezünk, melyek a le-
hetõségeink és tárgyi feltéte-
leink, s azokat a lehetõ leg-
jobban kihasználjuk, sokkal
magasabb színvonalú életet
biztosíthatunk magunknak –
ismerteti a filozófiáját

polgármester. Az el-
mondott szemlélet szerint va-
lósulhat meg a település egyik
fontos terve is, amely a körül-
ményekbõl adódóan nem jár
jelentõs költséggel, mégis so-
kat hozhat az itt élõnek, ezért
a falu népe támogatja is a pol-
gármester elképzeléseit.

– Helyi termelõi piac nyitá-
sát tervezzük itt, az önkor-
mányzat szomszédságában. Itt
áll a polgármesteri hivatal és a

Árvay
Sándor

presszó közti területen a régi
tekézõ, amely gyakorlatilag
lomtár szerepét tölti be, holott
jóval hasznosabb célra is
kihasználhatjuk. Bár nem fût-
hetõ a jókora épület, de az esõ
és szél ellen véd, a pár órás
árusítás céljaira megfelel, eh-
hez asztalok, padok is a ren-
delkezésünkre állnak. Termé-
szetesen nem csupán helybe-
lieket, hanem a tágabb kör-
nyékbõl is várjuk ide az eladó
termelõket és a vevõket egy-
aránt. Az infrastruktúra gya-
korlatilag a rendelkezésünkre
áll, a piac mûködtetésének a
jogi hátterét kell biztosítanunk.
A reményeim szerint ez elkö-
vetkezõ idõszakban sikerül eze-
ket a feltételeket teljesíteni és
õsztõl már mûködhet a salom-
vári termelõi piac – ismertette
Árvay Sándor polgármester.

Farsang Lajos

Idén másodszor
rendezték meg az
ausztriai vá-
rosban a „Solar City-
Lauf” városi futóver-
senyt, amelyen hat
tanuló képviselte na-
gyon szép eredmény-
nyel a

1400m (2000/2003-as

Gleisdorf

Zalalövõi Ál-
talános Iskolát.

Eredmények:

Öt aranyérem

kcs.). Lányok. 9 évesek : 1.
Molnár Jázmin. 10 évesek: 1.
Keszte Júlianna. Fiúk. 10 éve-
sek: 1. Keszte Dániel. 2100 m
(1996/1999-as kcs.). Lányok.

13 évesek: 1. Simon Ramóna,…
3. Dogi Erzsébet. 14 évesek: 1.
Hargita Virág.

A felkészítõ
tanárnõ volt.

Novák Nóra

A volt a leggyor-
sabb: a parlamenti pártok
közül elsõként nevezte meg a

elnökeit. A
kormányzó párt szervezeti
rendszere illeszkedik az

felépítéséhez. A
körzetekben a politikai mun-
kát a választókerületi elnökök
végzik, akik automatikusan
nem képviselõjelöltjei a

pártszövetség-
nek, de a késõbbi jelöltek
több mint 80 % közülük ke-
rül majd ki.

Miután 2014-ben már
csak 106 egyéni választó-
kerület lesz az országban,

is csökken ez a szám:
az eddigi 5 helyett 3 képvi-
selõ juthat be ilyen módon a
Tisztelt Házba. A három vá-
lasztókerület székhelye

(Zala 01. OEVK),
(Zala 02. OEVK) és

(Zala 03. OEVK).
Miután az eddigi öt he-

lyett csak három országgyû-
lési egyéni választókerület
lesz (2014-tõl), lényeges át-
rendezõdés van a körzetek-
ben. Így elõfordul, hogy az
eddig azonos körzethez tar-
tozó közeli települések most
„elválnak” egymástól, vagyis
lapjaink megjelenési terüle-
tén lévõ falvakban, városok-
ban más a választókerületi
elnök.

A
olvasóival ezúttal

, Zala megye 01. számú
országgyûlési egyéni válasz-
tókerületének Fidesz-KDNP-s
elnöke osztja meg gondo-
latait.

– A legfontosabb a mun-
kahelyteremtés, ezzel kapcso-
latban megkezdtem a kap-

Fidesz

választókerületek

egyé-
ni országgyûlési választó-
kerületek

Fi-
desz-KDNP

Za-
lában

Zala-
egerszeg
Keszthely
Nagykanizsa

Zalalövõ és Környéke
Vigh Lász-

ló

Eltérõ települések, más feladatok

csolatfelvételt és a tárgyalá-
sokat. A Zalaegerszegi Ipari
Parkban mintegy 1 000 mun-
kahely teremtését célozzuk
meg. A megyeszékhely kisu-
gárzása fontos a térség te-
lepüléseinek foglalkoztatásá-
ra, oktatására, egészségügyé-
re, kulturális és sportéletére
– véli az elnök, aki jelenleg az
5. sz. egyéni választókerület
országgyûlési képviselõje.

– Ráadásul eltérõ adott-
ságú települések találhatók
itt. Egészen más a feladat a 60
ezres Zalaegerszegen és a 11
lelket számláló Iborfián.

– Szerintem elsõsorban az
emberi kvalitás, mentalitás
számít. Ez a történet nem
csak Zalaegerszegrõl szól.
Változott a helyzet. Fordítsuk
meg a helyzetet! Ha zalaeger-
szegi lenne a választókerületi
elnök, akkor neki is mennie
kellene a körzet 75 másik
településére, nem csak a me-
gyeszékhelyen lenne felada-
ta, kötelessége.

– Hatalmas a körzete…

– Érdekes helyzet alakult
ki, hiszen egy kis zalai tele-
pülés, Felsõrajk polgármeste-
reként a megyeszékhely
ügyeivel is foglalkoznia kell.

Vigh László

A salomvári régi tekézõ alkalmas épület a termelõi piac meg-
valósítására.
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A fiatalok nagyon
aktívan kiveszik a részüket a fa-
luszépítõ társadalmi munkából.
Így például õk festették a pa-
dokat a hegyi pincéknél és a
játszótéren elhelyezett köztéri
bútorokat. Legutóbb

és segítõtársa,
kapott kedvet hozzá,

hogy felújítsa a sportpálya mellet-
ti hintaágyat – tájékoztatott róla
Fekete László polgármester.

– Hiányzott az ifjúságnak,
az embereknek ez a régi, tönk-

kávási

Kovács Sza-
bolcs Máté Hor-
váth Gábor

Hintafelújítás önszorgalomból

rement hintaágy, és úgy dön-
töttem, hogy jó lenne megcsi-
nálni. Felújítottuk, kicseréltük
a régi rossz léceket, új lánco-
kat szereltünk fel és lefestet-
tük az egészet – meséli Sza-
bolcs a jól végett munka elége-
dettségével a teljesített, ön-
ként vállalt feladatot. A két fi-
atal elmondta, hogy további
közremûködésükre is számít-
hat a falu népe, hiszen lesz itt
feladat bõven.

(farsang)

Kovács Szabolcs Máté és segítõtársa, Horváth Gábor az ön-
ként vállalt munkájuk eredményével.

Az Anyatejes Világnapot
1927 óta ünneplik nemzetközi
szinten, így hazánkban is.

szervezési okok miatt – au-
gusztus elseje helyett június 8-
án rendezte meg a Szoptatás
Világnapját, amelynek a „Salla”
Mûvelõdési Központ adott he-
lyet. A kultúrház nézõterén
egyre gyûltek a mamák és ba-
báik, majd zene kíséretében
kedves, gyermekekkel kap-
csolatos életképek villantak fel
a kivetítõn. A rendezvény
egyik szervezõje – a több mint
harminc éve a városban mun-
kálkodó –,

védõnõ köszöntötte a meg-
jelent szülõket és gyermeke-
ket, valamint a védõnõi szak-
ma megyei vezetõit,

és .
, a város

polgármestere is üdvözölte a
vendégeket. Kiemelte e ren-
dezvény jelentõségét, – amely
elsõsorban az anyatejes táplá-
lást hivatott népszerûsíteni,
majd bemutatta a körzet új
védõnõjét, . Egy
örömteli hírrel is szolgált a
meghívottak számára. A tele-
pülésen hosszú évtizedek óta
védõnõi szolgálatot teljesítõ
Takácsné Nagy Ágnes a közel-

A
Zalalövõ Védõnõi Szolgálat –

Takácsné Nagy Ág-
nes

Gyetván
Ildikót Tóth Lenkét

Vertetics László

Laki Esztert

Babák-mamák közti kapocs

A szervezõk a játékról is gondoskodtak.

jövõben miniszteri dicséret-
ben részesül. A városvezetõ
méltatta az egészségügyi szak-
ember eredményes és elhiva-
tott szakmai munkáját.

– Hetedik alkalommal ren-
dezzük meg a szoptatás ün-
nepét. A két körzetben 85 kis-
gyermekes család van – a kicsi-
ket egészen 7 éves korukig kí-
sérjük figyelemmel –, 24 cse-
csemõvel és 11 várandós ma-
mával. Nagyon fontosnak tart-
juk mi védõnõk a szoptatást,
hiszen mind a lelki, mind pe-
dig a testi kapcsolat és egyen-
súly kialakulása érdekében
nélkülözhetetlen táplálás és
kapocs is egyben. Örömmel
számolhatok be arról, hogy
körzetünkben népszerû az
anyatejes táplálás, hiszen tu-
datában vannak az édesanyák
annak, hogy a baba számára a
legtökéletesebb, a legtermé-
szetesebb étel, így hat hóna-
pos korig minden csecsemõ
részesül belõle. A mai rendez-
vényünket – a támogatóinknak
köszönhetõen – számos meg-
lepetés is kíséri, mint például
hasznos egységcsomagok ki-
osztása, amely a babák gondo-
zását segíti majd – hallottuk
Takácsné Nagy Ágnes körzeti
védõnõtõl.

Mindeközben kicsik és na-
gyok figyelemmel kísérték a
színpadon történõ ünnepi mû-
sort, ahol hallható volt Szabó
Lõrinc: Lóci óriás lesz, vala-
mint Dsida Jenõ: Óda az édes-
anyákhoz címû verse.

A produkciók között okle-
véllel köszöntötték azokat az
édesanyákat, akik bõvelked-
nek anyatejben és a rászoruló
babáknak tudnak felajánlani.
Ez évben

részesült ebben az el-
ismerésben. A helyi Alapfokú
Mûvészeti Iskola néptánc szaká-
nak produkciójában is gyönyör-
ködhetett a közönség, ami né-
hány kicsire olyan hatással volt,
hogy a színpad elõterében tánc-
ra perdítette a kis lábakat.

– Harminchárom éve dol-
gozom Zalalövõn a védõnõi
képesítés birtokában, a Ma-
gyar Védõnõk Egyesületének
tagjaként. Jelenleg a minden-
napi védõnõi tevékenységem
mellett a méhnyakrák-szûrõ
vizsgálatba is bekapcsolódtam
és végzem városunkban. Min-
dig lelkesen, lelkiismeretesen
tettem a munkámat – fûzte

Kövesiné Szendrei
Katalin

hozzá Ágnes, a polgármester
által bejelentett közelgõ mi-
niszteri dicséretre reagálva.

A mûsorszámok végezeté-
vel a mûvelõdési ház elõteré-
ben tombolára és termékbe-
mutató megtekintésére, játszó-
házra, valamint finom, egész-
séges étkek kóstolójára is lehe-
tõség nyílt. A

mun-
katársainak közremûködésével
kézmûves foglalkozásra hívták
a nagyobb gyermekeket. A
színpadon pedig kisded-torna
várta a legkisebbeket és ma-
máikat.

A rendezvényt számos cég
és vállalkozás támogatta: Bea-
Co Bt., Bicsák István zöldséges,
Bio-Tech Distributions Kft.,
Bioron Hungaria Kft., Castello
Pizza Futárszolgálat, Csillagvár
virágbolt, Elanders Hungary
Kft., Ceumed Kft, Fernekág Bt.,
Fe-Zo Kereskedelmi Kft.,
Gyöngykosár virágbolt, HIPP
Kft., Integrál-M Kft.-Zalalövõ,
Jánoki Márta, Johnson & John-
son Kft., Kardos Tamás, Kövesi
Vilmos, Krizsai István, Mrck
Kft., Nestlé Hungaria Kft., Nu-
mil Kft., Pörgölini pékség,
„Salla” Mûvelõdési Központ,
Sandoz Hungaria Kft.

Támasz Alap-
szolgáltatási Intézmény

Török Irén

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
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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.

Június 16-án,
szombaton dél-
után ismét jeles
alkalom hozta
össze a helyi
mûvelõdési ház-
ban

kultúra-
kedvelõ közön-
ségét. Ezúttal a
településen élõ

t á n c m û vé s z ,
k o r e o g rá f u s
tánccsoportja
tartott bemutat-
kozó elõadást. A
színpadon több
csoportban, vál-

Zalaszent-
györgy

Tornyos Ervin

tozatos, részint a táncos fiata-
lok kisebb társulásainak saját
ötleteire épült koreográfiákat
mutattak be, más produkciók-
ban viszont valamennyien a
színpadra léptek mozgalmas
táncaikkal.

Az elért színvonalat meg-
alapozó szakmai munkáról
Tornyos Ervinnel váltottunk
szót, aki korában többek közt
hosszú ideig az
és a

is végzett mûvész munkát,
jelenleg pedig a gyerekeken kí-
vül a felnõtt cso-
porttal is foglalkozik. A tanít-
ványok modern táncot és klasz-
szikus balettet egyaránt tanul-
hatnak Tornyos Ervintõl.

Albatroszban
Hevesi Sándor Színház-

ban

Coppelius

– Mekkora a csoport és mi-
óta folyik a munka?

- Második éve annak, hogy
elkezdtünk a gyerkõcökkel
együtt dolgozni. Korában egy
mûvészeti iskolához tartoz-
tunk, majd a helyi közösség
csoportjává fejlõdtünk. A mun-
ka és annak eredménye folya-
matosan alakult ki, hiszen a te-
lepülésen élek és korában is
táncoktatással foglalkoztam.
Önálló csoporttá tulajdonkép-
pen februárban váltunk. Jelen-
leg tizenhét általános- és kö-
zépiskolás korú gyermek vesz
részt a munkában és õk va-
lamennyien felléptek a mai
mûsorban. Mindannyian lá-
nyok, bár kezdetben volt köz-

tünk néhány fiú is, de köz-
tudott, hogy õk általában
másfelé, például a sport külön-
féle ágazatai irányába moz-
dulnak el. A mai bemutató
bõvebben számítva az elmúlt
két év, de szorosabban nézve
tulajdonképpen az eltelt félév
lendületes munkájának a ju-
talomjátéka. Nevet is szeret-
nénk adni magunknak, a
szülõk és a gyerekek bevo-
násával még ezekben a na-
pokban is keressük, hogy mi-
lyen nevet válasszunk. Szep-
tembertõl pedig az elkép-
zeléseink szerint még több
idõt töltünk a tánccal, a közös
munkával.

Farsang Lajos

Táncbemutató Zalaszentgyörgyön
Saját produkciókkal készültek a gálamûsorra

Zalaszentgyörgy színpadán Tornyos Ervin táncosai.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon:

(92) 596-936;
Fax:

(92) 596-937;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

Fõzni jó!

Andrásnak az otthona
már kezdett egy öreg autóra
hasonlítani. Egyre gyakrab-
ban ment tönkre valami.
Már nem volt olyan szép, itt-
ott megkopott az elmúlt
évek alatt. De ami legjob-
ban zavarta, hiányoztak
azok a modern megoldások,
amitõl jobban érezte volna
magát. Ezért eldöntötte, ez
így nem mehet tovább. Itt
az ideje, hogy belevágjon a
lakásfelújításba. Ez azonban
nem olyan egyszerû.

Eltelt egy év, a felesége
is egyre türelmetlenebb lett.
Már a barátaik elõtt is szóvá
tette a felújítás elmaradását.
Ilyenkor András mindig el-
mondta: – ha csak festésre
és bútorcserére lenne szük-
ségünk, már régen készen
lenne. De én ennél többet
akarok! Ha már nekiállunk,
akkor hozzunk ki többet az
otthonunkból. És sorolni
kezdte, hol és min akar vál-
toztatni. Ilyenkor a barátai
döbbenten néztek rá:

– Szerinted hogyan le-
het megoldani? Azt nem tu-
dom – válaszolta. De egy jó
szakember biztos megtalálja
rá a megoldást. Ezért felhí-
vott. A helyszíni felmérés
során láttam, hogy a feladat
nem egyszerû, de nem re-
ménytelen. Minden szaktu-
dásunkat bevetettük azért,
hogy András vágyai telje-
süljenek.

Elkészítettük a 3D-s lát-
ványterveket, a költségve-
tést, a munkák ütemezését.
Újra találkoztunk. Átbeszél-
tünk minden részletet a
gyártás és a beszerelés elõtt.
András és felesége elégedett
volt a tervekkel.

– Hát megmondom õszin-
tén, nem volt egyszerû a ter-
veket összehozni.

– Tudjuk, ezért hívtuk
magát …

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Ezért hívtuk magát…
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A történet tizenkét éve kez-
dõdött négy aprócska, nagyob-
bacska gyerekkel de

ma már több mint negy-
ven fõ foglalkozik szabadidejé-
ben színjátszással.

Élünk egy közegben, dolgo-
zunk (aki szerencsés helyzet-
ben van), tanulunk, tehát tar-
tozunk valahova. Hol kötelezõ
jelleggel, hol a szabad döntés
jogán. Nem mindegy. Ha ki-
kapcsolódunk, valami mást
szeretnénk tenni, mint a napi
megszokott feladatok, akkor
szívet melengetõ élmény egy
olyan közösséghez tartozni,
amit saját szándékunkból vá-
lasztottunk, ahol egyszerûen
jó eltölteni egy kis idõt, felsza-
badultan nevetni és közben
mégis alkotni valami nagysze-
rût, tartalmasat.

Ilyen közösség a
, mely

egyre bõvülõ nagy család, ahol
a 10 éves gyermektõl a nyugdí-
jas korosztályig minden kor-
csoport képviselteti magát. Je-
lenleg négy csoport mûködik
a

.
Nem hiába mondják, hogy

a közösség ereje akár hegyeket
is megmozgathat. A régi böl-
csesség vitathatatlan. Temér-
dek együtt töltött óra a próbá-
kon, versenyek, elõadások iz-
galma, nagy beszélgetések –

Zalalö-
võn

Zalalövõi
Színjátszók Társulata

„Salla” Mûvelõdési Köz-
pontban

A közösség erejével
ebbõl született az összetarto-
zás ereje. Az évek során szá-
mos produkción dolgoztunk,
és ennek eredményei is lettek
a színjátszó versenyeken, ahol
többször kaptak a gyermekcso-
portok ezüst, illetve arany mi-
nõsítést.

Az eltelt idõ alatt öt al-
kalommal tudtuk megrendez-
ni a
színjátszó találkozót, mely so-
rán a környezõ települések kö-
zösségeivel játszhattunk együtt,
a zsûri hasznos szakmai taná-
csaival támogatva.

Múlt õsszel a kistérség fel-
nõtt csoportjait hívtuk egy kö-
zös találkozóra, idén március-
ban színpadán lépett
fel a felnõtt csoport.

Öt éve májusban tartjuk
önálló estünket

címmel. Nagy si-
ker, hogy idén, május 19-én
teltházas közönségtõl kaptunk
elismerõ tapsot.

A csoport
francia nép-

mese feldolgozást adta elõ. A
gyermekközönség nevetve szur-
kolta végig, hogy a fukar gazda
megkapja méltó büntetését, és
ahogy a népmesékben szokás,
Gyurka szolga elnyerje méltó
jutalmát.

A mesejátéká-
ban,

során

„Túl az Óperencián…”

Letenye

„Színház az
egész világ”

Csúcsfejek A
csalafinta szolga

Portyázók
Szabó Szilvia: Mosoly

nagyanyó megmentése

a szereplõkkel eljuthattunk a
távoli Bûbájrejtek szigetre,
ahol a gonosz boszorkány tar-
totta fogva Mosolynagyanyót.
A jóságos hölgy kiszabadítása
során ezer veszély fenyegette
a csapatot, de természete-
sen sikerült az akció és újra
mosolyoghat a világ, amikor
megkóstolja nagyanyó süte-
ményeit.

c. bohózatát a adták
elõ. Ismert téma került a szín-
padra, mikor megérkezett a ked-
ves mama, akit a veje nem szí-
vesen viselt volna el hosszabb
ideig és bármit megtett volna
azért, hogy az anyós egy pan-
zióban szálljon meg. Ám a
mama által bejelentett 800 pen-
gõje némi fejtörést okozott.

A színjátszó
csoport

c. tár-

Heves Ferenc: Vizes lakás
Hazatérõk

Generációk
Bischofné Hesinger

Katalin: Így élünk mi

sadalmi drámáját adta elõ. A
darab mai témákat feszeget.
Helyszín egy éjszakai bár. Fér-
fiak és nõk: hétköznapi figurák
az álmok és vágyak, a múlt és
jövõ között. Egyéni sorsok
életképei, melyek mégis össze-
kapcsolódó igazgyöngyök.

Az amatõr csoportok ez-
úton szeretnék megköszönni a
segítõk, támogatók munkáját.
Nélkülük nem jöhetett volna
létre ez a színvonalas önálló
est. Köszönjük

, ,
, az

, a

, a

, az intézmény kollégáinak
és nem utolsó sorban a sze-
replõknek, akik szabadidejük-
bõl áldoztak Thália oltárán.

Merth Miklós-
nak Sallafa Faipari Zrt.-nek
Molnár Sándornak önkor-
mányzat karbantartóinak
Kulturális, Oktatási és Népjó-
léti Bizottságnak Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságá-
nak

(BHK)

„Színház az egész világ”…

Diplomások lettünk! – ör-
vendeztek a gyerekek május
12-én, egy szép szombat dél-
elõttön a
kultúrházban. Furcsa és szo-
katlan kijelentés ez 10-12 éves
gyermekek, de még a kama-

tornyiszentmiklósi

Diplomások lettünk!

szok szájából is! Az
tagjai azonban rá-

szolgáltak e megtisztelõ címre,
hisz a KÓTA országos minõ-
sítõ hangversenyén énekükkel
az arany diplomás minõsítést
érték el.

Örömze-
ne Kórus

A felkészülés már 2011
õszén megkezdõdött, akkor ta-
nultunk új kórusmûveket, me-
lyeket adventi és karácsonyi
koncertjeink során mutattunk
be. Hónapok alatt érlelõdtek,
csiszolódtak a darabok, míg el-
értük azt a minõségi hangzást,
mellyel úgy éreztük, már zsûri
elé állhatunk. A cél a tavalyi
arany minõsítés megõrzése
volt, így nagyon örültünk,
hogy a zsûri döntése alapján
egy kategóriával feljebb lép-
hettünk. Nagy mérföldkõ ez
egy olyan falusi kórus életé-
ben, ahol nincs iskola, a gyer-
mekek a „szélrózsa” minden
irányában végzik tanulmányai-
kat. A kórustagokat a szombat
délelõtti próbák, a vasárnapi
miseszolgálat, s a közös lakó-
hely fogja össze. A cím persze
kötelez, még több alázatra a

munkában, még több kitartás-
ra a gyakorlásban.

Köszönet az Örömzene Kó-
rus mögött álló nagyszerû szü-
lõi közösségnek, önzetlen se-
gítségükre mindig számítha-
tunk. Köszönet a

,
hogy a falu kisbuszát rendelke-
zésünkre bocsájtotta, s falu-
gondnokunknak, aki készsége-
sen segített a szállításban. Há-
lásan gondolunk a tornyiszent-
miklósi

tagjaira a meleg
fogadtatásunkért, vendégsze-
retetükért. Az ebéd nagyon fi-
nom volt és a sok szemet gyö-
nyörködtetõ sütemény is! A
napot, a zalaszentgyörgyi

vendégeiként, a
megérdemelt, nagy adag fagy-
lalttal zártuk. Köszönjük!

Zalaszent-
györgyi Önkormányzatnak

Kerti Sándor Kulturá-
lis Egyesület

Tölgy-
fa Presszó

- s -

Arany diplomás minõsítést értek el.
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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

Durrant a pezsgõspalack,
harsogott az ünneplés a

futballpálya szélén
június 17-én, vasárnap kora es-
te, amire volt is okuk bõven a
helyi futballistáknak és szurko-
lóiknak. után
ugyanis a dobogó második fo-
kán foglalhatott helyet Zalahás-
hágy csapata a megyei har-
madik osztály bajnokságában.
Az ünneplés elõtt a falu ezüst-
érmes focicsapatának még
akadt egy kemény feladata, hi-
szen az utolsó mérkõzést épp
a bajnok Zalaszentgyörggyel
vívták. Ám a stabil sorrend
már a korábbi mérkõzések so-
rán kialakult, így ennek a meg-
mérettetésnek – amelyen igazo-
lódott a papírforma – tulajdon-
képpen nem volt igazán tétje.

A mérkõzés végeztével
csapatkapitány

elmondta, hogy korábban jól
elhúztak a harmadik helyezett

, így a második helye-
zés az utolsó mérkõzésre már
biztosított volt Zalaháshágy
számára.

– Igazából nem tét-, csak
egy presztízsmérkõzés volt a
mai. Mindenképpen nyerni
szerettünk volna, és 1-1-es
döntetlenre állt a meccs, ami-
kor egy, a mérkõzés végén
bekövetkezett, az ellenfelünk
számára szerencsésnek bizo-
nyult öngóllal Zalaszentgyörgy
nyert, tegyük hozzá, úgy tûnt,
hogy bírói tévedéstõl sem volt
mentes a találkozó. Így végül a
sportszerû mérkõzésen a pa-
pírforma igazolódott. A mér-

zala-
háshágyi

Zalaszentgyörgy

Ko-
vács Barnabás

Csatártól

Ezüstérmet ünnepelhettek Zalaháshágyon

kõzés elõtt négy pont volt köz-
tünk a különbség, ez most hét-
re módosult, ám a lényegen ez
mit sem változtat, hiszen az
erõs mezõnyben mindenkép-
pen ezüstérmes lett Zalahás-
hágy csapata!

– A közösség ereje, hiszen
évek óta ugyanaz az összefor-
rott csapat küzd, amelynek lö-
kést adott az új edzõ, Kalamár
Krisztián személye. Az általa
irányított edzésmunka során
még jobban és határozottab-
ban készült mindenki. Nagyon
jó a közönséggel kialakult
kapcsolatunk és köszönettel
tartozunk az önkormányzat-
nak, amely mindenben támo-
gat minket. Kimondhatom,
hogy ilyen háttérrel és körül-
ményekkel nem sok csapat

– Mi a siker titka?

rendelkezik, beleértve a min-
den igénynek megfelelõ sport-
pályát és sportöltözõt is.

– A helyezést elismerõ
érem mindenképpen, vala-
mint minden csapattag kapott
egy faragott kisplasztikát, s ter-
mészetesen a közös ünneplés,
buli, amelyben ma este ré-
szünk lehet!

, a klub el-
nöke így értékelte az ered-
ményt:

– Örülök ennek a nagyon
szép eredménynek, amely tük-
rözi a célkitûzéseinket. Hiszen
a szezon elején azt tûztük ki,
hogy a dobogó valamelyik fo-
kára felállhassunk, s ezt a he-
lyezést jó eredménynek tar-
tom, szépen csillog az ezüst-
érem! A mai napon még a ma-
gasabb osztályba jutás lehetõ-
sége is nyitott elõttünk, hiszen

– Mi a csapat jutalma?

Farkas János

a jövõ héten játszunk osz-
tályozót.

Az önkormányzat nevében
– amely csakúgy, mint a többi
civil szervezetet, a futballt is
kellõképpen támogatta –

polgármester mondott
értékelõ és köszönõ szavakat.

– Szeretném megköszönni
mindenkinek, a csapattagok-
nak, a szakmai munka része-
seinek, a támogatóknak és
szurkolóknak azt a munkát,
energiát, amelynek révén most
együtt ünnepelhetjük Zalahás-
hágy ezüstérmét – mondta la-
punknak Büki József polgár-
mester.

A megyei II. osztályba való
feljutás sajnos nem sikerült a
csapatnak, mert a június 24-én
lejátszott osztályozón büntetõ-
rúgások után alulmaradt a

együttesével szemben.

Büki
József

Pa-
lin

Farsang Lajos

Zalaháshágy ezüstérmes futballcsapata.

Az Ünnepi Könyv-
hét keretén belül jú-
nius 11-én

Az utolsó kocka-
dobás címû, elsõ köte-
tét mutatták be Zala-
lövõn a „Salla” Mûve-
lõdési Központ elõ-
adótermében. A könyv
tíz éves munka ered-
ménye, mûfaját tekint-
ve a szerzõ életmesé-
nek nevezi. Mesés hely-
színen játszódik, kü-
lönleges alakok: pil-

Tódor Ta-
más

Az utolsó kockadobás

langósárkányok, bokorvámpí-
rok, hídlakók, hóbortszipirtyók
világába kalauzolja az olvasót,
de az életrõl szól. A lényegre
törõ rövid mondatok, rövid fe-
jezetek, izgalmas cselekmény

és párbeszédek mellett a hu-
mor teszi élvezetes olvasmánnyá.

A könyvrõl készült kisfil-
met, élményzenei CD-t és az
Észak-Labirintusa társasjátékot
is megismerhette a közönség.
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– A takarékos költségvetés
ellenére a legfontosabb és ha-
laszthatatlan felújításokat az ön-
kormányzat önerõbõl is kény-
telen elvégezni

. Ilyen volt az
faluból kivezetõ szakasza,

ahol annyira megrongálódott a
burkolat és a padka, hogy ve-
szélyessé vált a közlekedés.

Zalaboldog-
fán Arany János
utca

Ezért sürgõssé vált az út hely-
reállítása. Az Arany János utca
és a között elké-
szült mezõgazdasági feltáró út
által Zalaboldogfáról rövid
úton közvetlenül elérhetõvé
vált . A városból

keresztüli forgalom
áthelyezõdött erre az útsza-
kaszra. Ezáltal az Arany János

Hatházi út

Zalaegerszeg
Bagodon

utca forgalma többszörösére
nõtt, a nagy terhelést már nem
bírta. A jelenlegi felújítással ki-
javítottuk a veszélyes szakaszt,
a többi utcában pedig a ká-
tyúzás lett elvégezve. A prob-
léma abból adódik, hogy az ösz-
szekötõ útról nagy sebességgel
érkeznek az Arany J. utca la-
kott részébe, amivel nem csak
az utat rongálják, hanem az itt
lakókat és közlekedõket is ve-
szélyeztetik. A képviselõ-testü-
let úgy döntött, hogy az utca
végén táblával védett lassító
bukkanót (fekvõrendõrt) épít-
tet. Az útfelújítással együtt ez
el is készült, ami kettõ funk-
ciót is ellát: forgalomlassítással
csökkenti a veszélyhelyzetet,
egyben a földútról lezúduló csa-
padékot, sarat nem engedi a la-
kott ingatlanok felé vezetõ út-
ra. Kérjük a közlekedõket, hogy
tartsák be a közlekedési szabá-
lyokat, ezáltal vigyáznak saját és
mások testi épségére, és egyben
az utat sem rongálják – mondta
lapunknak polgár-
mester, majd így folytatta:

– A Zalaboldogfa SE június
16-án megtartotta évértékelõ

Luter Péter

gyûlését. A hagyományok sze-
rint az ülés után kötetlen be-
szélgetés mellett jó hangulatú
piknikezéssel zártuk a 2011/
2012-es bajnokságot. Sajnos
továbbra is sérüléshullám sújt-
ja a csapatot, volt rá példa,
hogy nem jött össze a mérkõ-
zés lejátszásához szükséges lét-
szám. Az ismert okok ellenére
a „megnegyedelt” csapat tisz-
tességesen helyt állt, a közép-
mezõny közelében végzett, ki-
tartásáért dicséret illeti. Az ön-
kormányzat továbbra is bizto-
sítja az sportegyesület mûkö-
dését, nem hagyja, hogy ezek a
tehetséges fiatalok – akik egy-
ben baráti közösségé alakultak
–, egymástól elszakadva más
egyesületekhez kényszerülje-
nek igazolni. Örömteli, hogy a
focisták nem kívánják elhagyni
a csapatot, továbbra is Zalabol-
dogfa színeiben szeretnének
örömet szerezni a szurkoló-
inak. A szünet elõtt úgy vált el
a kis csapat és vezetése, hogy a
következõ bajnokságban meg-
erõsített kerettel a tudásuk
alapján jogos célkitûzés a do-
bogó valamelyik foka.

Útfelújítás, fekvõrendõr kiépítése Zalaboldogfán

Önerõbõl újítják fel az utat…
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Évrõl évre egyre sikere-
sebb a ,
amelynek útvonala az idegen-
forgalmi látványossággá érlelõ-
dõ vezet át. Az
idei túrát június 9-én szom-
baton szervezte meg a , a

. Az idõjárás nem
kedvezett a résztvevõknek,
ugyanis az idõrõl idõre újra tá-
madó esõ alaposan elverte va-
lamennyi csapatot. Ám a jó-
kedvük nem hagyta el õket. A
rajt-cél helyén felállított sátor-
ban forró bográcsgulyás várta
a beérkezõket s az itóka is szé-
pen fogyott a hajnalba nyúló
rendezvényen.

pol-
gármesterrel a hegyen talál-
koztunk, a túra elsõ szakaszá-

kávási éjszakai túra

boronaúton

KIKA
Kávási Ifjúságért Kulturális
Alapítvány

Fekete Heribert László

ban, amikor még bizakodva
mondta a cseperészõ esõben:
az idõjárás remélhetõen meg-
kegyelmez a túrázóknak.

– Örülök, hogy mindig
ilyen népes résztvevõközön-
séget vonz a kávási fiatalok
rendezvénye. Az önkormány-
zat részérõl is megtettük a tõ-
lünk elvárhatót, megteremtet-
tük a feltételeket. Szépen fel-
újítottuk az önkormányzati tu-
lajdonú boronapincéket, a
Dombi-pincét és a Zsimba-he-
gyen álló Hári-pincét és a táj-
házakat – mondta a település
polgármestere.

, a
Kávási Ifjúságért Kulturális
Alapítvány alapítója, mint a
rendezvény fõ szervezõje el-
mondta, hogy a kávási sport-

Eke Lászlóné Mariann

pályán kialakított rajt-céltól
délután öttõl nevezhettek a
csapatok, majd hat órától in-
dultak el kis idõkülönbségek-
kel a tervezett útvonalon. Az
idén is több, mint százhatvan
résztvevõ érkezett a túrára,
akik összesen nyolc csapatot
alkottak.

A hegyekben zsíros kenyér-
rel és sütivel fogadták a részt-
vevõket, akiknek természe-
tesen minden állomáson –
amelyekbõl ötöt alakítottak ki
– érdekes feladatokat kellett
teljesíteniük. Például elméleti
feladatként különbözõ festmé-
nyeket kellett felismerniük,
ugyancsak képen látott, neve-
zetes látványosságok helyét, vá-
rosát kellett megnevezniük, de
ügyességi feladatokban sem
volt hiány. Ilyen volt például a
padlón való váltófutás, a Vaskó
hegyen patkóval célbadobás és
karaoke … Az egyik állomáson
csupa „hetes” feladványt kap-

tak a résztvevõk. Így például a
hét napjait kellett idegen nyel-
ven felsorolniuk, a hét vezérrel
és a hét törpével kapcsolatos
feladványok is fejtörést okoz-
tak. A Zsimba-hegyen régi hasz-
nálati tárgyak felismerése és
mértékegységek átváltása adta
fel a leckét. Az Öreghegyen
képrejtvény és kerti növények
felismerése, Bükk-hegyen pe-
dig kakasdobálás, kötélbe teke-
rõdzés színesítette a feladatsort,
s a túraútvonal állomásain még
számos további ötletdús felad-
vány nehezítette a túrát.

A szerteágazó feladatok tel-
jesítésébõl két szomszédos
község, és

is kivette a részét. A tú-
raútvonal teljesítõit bár megvi-
selte, de a kedvüket nem vette
ez az éjszakai zuhé és megfo-
gadták: jövõre ugyanitt, ha le-
het, még többen teljesítik a ká-
vási éjszakai hegyi túrát.

Zalaszentgyörgy
Hottó

Farsang Lajos

Viharverte éjszakai hegyitúra a kávási hegyhátakon

A Dombi-pincében jó hangulatban oldották meg a feladatokat
a túrázók.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

SVÁJC FEKETE-ERDÕ

ÉSZAK-OLASZ

PRÁGA
CSEHORSZÁGBAN

OLASZ NAGYKÖRÚT

SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER

Üdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL-HORTOBÁGY

VELENCE és szigetei:

TOSZKÁN ELBA

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

álomszép tájai, a varázsa

tóvidék és mûemlékvárosok

- kulináris és kulturális élvezetek

: Róma-Pompei-Capri-Amalfi-
Positano-Firenze

: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

Murano-Burano-Torcello

varázslat - szigete

Európa trópusi
a szépség szigete

Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Júl. 23-29. 129.900 Ft/fõ

Aug. 1-5. 72.900 Ft/fõ

Aug. 2-5. 49.900 Ft/fõ

Aug.16-22. 110.900 Ft/fõ

Aug. 18-20. 39.900 Ft/fõ

Aug. 19-25. 102.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept. 12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900 Ft/fõ

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115
8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588
8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

VISA Business kártya

A telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján a nap 24 órájában a
kártyabirtokosok rendelkezésére áll.

A Business kártyával kapcsolatos szolgáltatásokért a Hitelszövetkezet
a hatályos Visa Business bankkártya Hirdetményben (www.szih.hu) megjelölt

költségeket és díjakat számítja fel.

A visszaélések megakadályozását, a PIN kód használata mellett, a kártyákon lévõ
chipmemória is biztosítja.

A mai ismeretek szerint a kártyavisszaélések megakadályozásának
a chip technológia a leghatékonyabb eszköze.

Egy-egy éttermi vagy szállodai számla kifizetésekor, autóbérlésnél, repülõjegy rendeléskor
- itthon vagy külföldön - fizessen inkább Business kártyával!

Igényelje vállalkozása folyószámlájához saját és munkatársai részére.
Így kényelmesen és biztonságosan kiegyenlítheti reprezentációs és utazáskor felmerülõ költségeit.

Miért bajlódna készpénzzel?

A Business kártya belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártya,
amellyel világszerte több millió kereskedõnél vásárolhat,

és készpénzt vehet fel automatából, illetve bankfiókokban.

Minden kártyához egyedi vásárlási és készpénzfelvételi limit rendelhetõ,
mely a számlatulajdonos cég igénye szerint bármikor módosítható.

Számlakivonatán a Business kártyákkal végzett tranzakciókról is részletes információt nyújtunk.

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon vagy fiókjainkban:

Hozzávalók

Elkészítés

: 1 kg pulyka-
mellfilé vagy kicsontozott
pulyka felsõcomb, 2 nagyobb
fej vöröshagyma, néhány ge-
rezd fokhagyma, 3-4 zöldpap-
rika, 2-4 paradicsom, 50 dkg
zöldborsó (friss vagy fagyasz-
tott), só, bors, morzsolt ma-
joránna, morzsolt kakukkfû,
õrölt kömény, tört pirospap-
rika, 2-3 babérlevél, 1 dl olaj
vagy egy csapott evõkanálnyi
sertészsír, kevés tejföl, rizs,
petrezselyem.

: A pulykahúst
leöblítem, majd felkockázom.
A zöldségféléket (vöröshagy-
ma, fokhagyma, zöldpaprika,
paradicsom) felaprítom. A zsi-
radékot felhevítem, s elõször
a kockára vágott pulykahúst,
a felaprított vöröshagymával
fedõ alatt, kevergetés mellett
párolom. Majd hozzáadom az
apró kockára vágott zöldség-
féléket (fokhagyma, zöldpap-
rika, paradicsom), a zöldbor-

sót kivéve. Hozzáadom a fû-
szereket (morzsolt majorán-
nát, morzsolt kakukkfüvet,
õrölt köményt, ízlés szerint a
sót, borsot, a tört pirospap-
rikát és a babérleveleket), és
ezekkel együtt fedõ alatt félig
puhára párolom. Ezután adom
hozzá a zöldborsót, és telje-
sen készre fõzöm. A végén a
babérleveleket kiszedem. Ha
kevés tejföllel megöntözöm,
még finomabb lesz. Párolt rizst
adok hozzá, és fodros petre-
zselyemlevélkékkel díszítem.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
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

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Zöldséges pulykaragu

Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

Lakásbiztosítások

Biztosítását weboldalunkon online is megkötheti

Hitelközvetítés:

Ingatlan közvetítés közvetítõi jutalék és kizárólagos közvetítõi szerzõdés nélkül!

már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
Vállalkozói vagyon, és felelõsségbiztosítás, Ipari biztosítás,
Mezõgazdasági, növény, állat és õstermelõi biztosítások

Kárfelvétel helyben, nem nálunk kötött biztosításokra is
Személyi kölcsönök, Építési,- Vásárlási és Szabad felhasználású

jelzáloghitelek, Gépjármû hitelek

48 hazai és 13 külföldi weblapon hirdetjük ingatlanát
Ingatlan értékbecslés, Lakás takarékpénztári szerzõdések
Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

BANK, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN KÖZVETÍTÉS

H-Kontakt Group Kft.
Horváth József
8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Tel / Fax: 92/371-371
Mobil: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu
e-mail: horvath.jozsef@h-kontakt.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


