
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július

(Folytatás a 2. oldalon)

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

Ahogy az összefogásáról és
törekvõ közösségeirõl ismert
település esetében természet-
szerûen várható, idõrõl idõre
újabb és újabb gyarapodásról
adhatunk hírt. Ezúttal a kul-
túrház elõtt nemrégiben – ré-
szint társadalmi szerepvállalás-
sal – kialakított hangulatos kis
tér avatása jelentett ünnepet

lakóinak jú-
lius 20-án. A kultúrház elõtti
tér felújításán túl parkolók épí-
tésére is sor került az és
az elõtt, vala-
mint az óvoda melletti régi
játszóteret is felújították a har-
madik évezred követelményei-

Zalaszentgyörgy

óvoda
orvosi rendelõ

Zalaszentgyörgy ismét gyarapodott
Falunap téravatóval, kitüntetésekkel

nek, no és az uniós szabvá-
nyoknak megfelelõen. Ráadás-
ként a kultúrház mögé kemen-
cét is építettek. Az épület elõt-
ti térkõvel burkolt, virágszige-
tekkel díszített terület méltán
a község legújabb ékessége. A
tavasszal indult beruházásra
a

szerzett száz százalékos
Leader-támogatást.

A pénteki avatóünnepsé-
gen polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
köztük , a
testvértelepülés küldöttségét

Zalaszentgyörgyi Ifjúsági,
Sport és Kulturális Közalapít-
vány

Kovács Dezsõ

Marosszentgyörgy

Az avatóünnepségen Kovács Dezsõ polgármester köszönti
Zalaszentgyörgy lakóit és a vendégeket.
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és a kis falu, Zalaszentgyörgy
lakóit. Beszédében hangsú-
lyozta, mennyire fontos az a
hatalmas tennivágyás és a kö-
zös akarat, amely az itt élõk-
ben munkál. Az, hogy a gyer-
mekek biztonságban játszhas-
sanak, hogy az orvoshoz igyek-
võ emberek és azok, akik a
gyermekeiket óvodába viszik,
vagy a kultúrházba érkeznek,
balesetveszélytõl mentesen
parkolhassanak. S leginkább,
hogy olyan helyen éljünk, ahol
öröm élni. Szavaival méltatta a
Zalaszentgyörgyön évekkel ko-
rábban elvetett búzaszemeket
– a nem kevesebb, mint tizen-
három civil szervezetet – ame-
lyek kikeltek, kalászba szöktek
és termést hoztak.

A zalaszentgyörgyi faluna-
pok sorában egyébként az idei
már a hetedik, s az ünnepség
ezúttal is alkalmat adott a tele-
pülés legjobbjainak díjazására.
A falunap elõestéjén a követ-
kezõ jeles személyiségek ve-
hették át a megérdemelt elis-
merésüket. A Pro Urbe díjat

Manyi néni –
Kávás elõzõ évtizedeinek pol-
gármestere – vehette át, aki
többek között a körjegyzõ-
ség alapításában és a mûvész-
telep létrehozásában is jelen-
tõs szerepet vállalt. A Zala-

Horváth Istvánné

Zalaszentgyörgy ismét gyarapodott
Falunap téravatóval, kitüntetésekkel

szentgyörgyért díjat a 60 éves

érdemelte ki. A Zalaszent-
györgyért Ifjúsági Díjat tanul-
mányi kategóriában

, kulturális érdemeiért
hegedûmû-

vész, sporttevékenységéért pe-
dig vívó vehette át.
Ez alkalommal került sor az
óvoda dadusának,

a búcsúztatójára is. A jeles
alkalom módot adott rá, hogy
az ünneplõk megkóstolják az
új kemence elsõ sütésének
eredményét. Az eseménysort a
zalaszentgyörgyi mû-
sora, valamint az

és a
növendékeinek elõadá-

sa tette ünnepélyesebbé.
Az ünnep mindjárt magá-

val hozott egy másikat is, hi-
szen az avatással vette kezdetét
az idei falunapi eseménysor,
amely másnap, szombaton to-
vábbi népszerû szórakoztató
és sportprogramokkal zajlott a
sportpálya közelében felállí-
tott rendezvénysátorban. Bár
az idõjárás nem volt túl kegyes
az ünneplõkhöz, a hangulaton
ez mit sem rontott. Már dél-
után megkezdõdtek a kötetlen
programok, köztük a henna-
festés és a véradás.

Kora este a
színját-

Zalaszentgyörgyi Sportegyesü-
let

Kovács
Adél
Standi Hajnalka

Wolf Ádám

Erzsi néni-
nek

óvodások
Örömzene

Kórus TornyosArt Tánc-
stúdió

Falurossza
Közhasznú Egyesület

szó csoportjának elõadásában
Móricz Zsigmond: Dinnyék cí-
mû darabját láthatta a közön-
ség. Az általuk megalapozott
hangulatban a csácsi

, a kávási
és a zalaszentgyörgyi

elõadásá-
val folytatódott az eseménysor,
amelyre a koronát a maros-
szentgyörgyi vendégek és a
helyi népitáncosok közös elõ-
adása tette fel. A zalaszentgyör-
gyi táncosok még az elmúlt tél
során Marosszentgyörgyön, a

cserkészcsa-
pat néptáncegyüttesével fog-
tak bele közösen egy új ko-

Szivár-
vány Kórus Violin
Kórus
Gyertyafény Kórus

gróf Petky Dávid

reográfia betanulásába, ame-
lyet aztán külön-külön begya-
koroltak. A táncot közös elõ-
adásban az idei marosszent-
györgyi Szent György Napok
alkalmával már láthatta a test-
vértelepülés közönsége, s a
mostani falunap alkalmat
adott rá, hogy az egymástól
850 kilométer távolságban be-
gyakorolt táncot Zalaszent-
györgy közössége is láthassa és
ünnepelhesse.

A falunap programsora vé-
gül a szombat esti bállal,

és a ze-
nekarral zárult.

Bi-
csák Gáborral Légió

Farsang Lajos

A falunap a gyerekek számára is szórakozást hozott.

Sokat hallhatunk a médiá-
ban arról, hogy az Európai
Unió országainak össze kell
fogniuk, meg kell ismernünk
egymás gazdaságát, kultúráját,
szokásait és mindennapi éle-
tét. Ezt a célt szolgálja az a né-
hány éve tartó program, amely-
nek keretében a

diákjai eltölt-
hettek egy-egy hetet testvérvá-
rosainkban.

Zalalövõi Ál-
talános Iskola

Testvértelepülések találkozója

Az idei nyáron ismét
látta vendégül a ma-

gyar és osztrák gyerekeket. A
viszontlátás öröme már az
érkezéskor kézzel fogható volt,
hiszen a gyerekek többsége
már régebbrõl ismerte egy-
mást. A hét folyamán számos
program állt a diákok rendel-
kezésére: megismerhették a
települést, kézmûves foglalko-
zásokon vehettek részt, megte-

Farra
d'Isonzo

kinthették és
nevezetességeit. Ellátogattunk
a ,
leereszkedtünk a

mélyére, meg-
ismerkedtünk az ott élõ állat-
világgal. egy emlé-
kezetes délutánt tölthettünk a
tengernél és megkóstolhattuk
az olasz fagylaltkülönlegessé-
geket. A találkozó jó lehetõ-
séget nyújtott arra, hogy a
résztvevõk gyakorolják az ide-
gen nyelveket, elsõsorban az
angolt, amelyet valamennyi or-
szág diákjai tanulnak.

Az olasz családok otthonai-
kat nyitották meg vendégeik
számára, a szülõk fáradságot
nem ismerve minden nap az
olasz gasztronómia egy-egy
újabb szeletét varázsolták az
asztalunkra, segítették ügyes-
bajos dolgainkat és fogadott
szülei voltak a résztvevõ gye-
rekeknek.

A hétvégén került sor a hi-
vatalos programokra, amelyek-
re delegációk érkeztek Zala-
lövõ, és tele-
pülésekrõl. A vendégek elláto-

Trieszt Gorizia

Miramare kastélyparkba
Grotta Gi-

gante barlang

Gradoban

Oberaich Kibéd

gattak a bor-
pincészetébe, ahol egy elõadás
és borkóstoló keretében meg-
ismerkedhettek

tartomány és Zala-
lövõ térségének borászatával.
Konferenciát tartottak a tele-
pülések római kori történel-
mérõl. A két programon elõ-
adóként vettek részt

és
helyi bortermelõk, illetve

régész. A vasárnap
délelõtt a polgármesterek meg-
beszélésével telt, amelynek té-
mája a helyi önkormányzatok
gazdálkodása volt. Az ezt kö-
vetõ hivatalos ünnepség kere-
tében , Far-
ra d'Isonzo és ,
Zalalövõ polgármestere alá-
írták a testvérvárosi szerzõdést
és felavatták a városháza mel-
lett elhelyezkedõ

. A hét zárásaként min-
den delegáció elkészítette or-
szága egyik jellemzõ ételét és a
közös piknik után számos szép
élménnyel gazdagodva indul-
tunk haza, remélve, hogy jövõ-
re ismét találkozunk.

Jermann-család

Friuli-Vene-
zia-Gulia

Novák
József Galambos László

Re-
dõ Ferenc

Alessandro Fabbro
Vertetics László

Zalalövõ
Parkot

A két polgármester aláírásával pecsételte meg a testvérvárosi
szerzõdést.
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Több fontos döntés érlelõ-
dik képviselõ-testüle-
tének munkája nyomán – tudtuk
meg polgármes-
tertõl. Az orvosi ügyeleti rend-
szer megérett a változtatásra, a
vízszolgáltatás területén pedig
törvényi változások következté-
ben vált szükségessé a dolgok
újragondolása. A jelek szerint a
testület átgondolt, felelõs dön-
tést fog hozni hamarosan.

– A vízi közmûvek üzemelte-
tésére vonatkozó jogszabályok
megváltozása és az új elõírások
következtében a jelenlegi szol-
gáltató nem láthatja el térség
vízellátását, mivel a szolgáltatók
mûködésének engedélyezése kü-
lön akkreditációs eljáráshoz kö-
tötték. Egyébként úgy tûnik, az
országban a jelenlegi mintegy
400 szolgáltató száma hozzáve-
tõleg 40-50-re redukálódik. Ezért
tárgyalásokat folytattunk és ké-
zenfekvõnek tûnik, hogy a

vel kössünk megállapo-

Zalalövõ

Vertetics László

Zala-
víz Zrt.-

Változások a vízszolgáltatásban és az orvosi ügyeleti rendszerben
Zalalövõi döntések nyomában

dást – osztotta meg velünk Ver-
tetics László.

Zalalövõ képviselõ-testülete
már a május 17-i rendkívüli tes-
tületi ülésén egyhangúan dön-
tött arról, hogy részvényt vásá-
rol a zalai vízszolgáltató társa-
ságtól. Így – bár csak egy rész-
vény erejéig – újra tulajdonossá
vált a város. Bár az ülésen az is
fölmerült, hogy egynél több
részvényt vásároljanak, a cél ér-
dekében épp elegendõnek bi-
zonyult az egy részvény. Az el-
múlt héten meg is született a
megállapodás a vízmû és az ön-
kormányzat között a részvényvá-
sárlásról, amely jelentõsen egy-
szerûsíti a szolgáltatóváltást.

– A részvényvásárlás tulajdo-
ni hányadot jelent az önkor-
mányzat számára, s ezzel a Za-
lavíz Zrt. közbeszerzési eljárás
nélkül válhat szolgáltatóvá Zala-
lövõn. Ez a tény biztonságérze-

– Milyen elõnnyel jár a rész-
vénytulajdon Zalalövõ számára?

tet nyújt számunkra és lehetõvé
teszi, hogy a szolgáltató-váltást
zökkenõmentesen, a legkeve-
sebb költséggel vigyük véghez,
ráadásul a szolgáltatás színvona-

la is megmaradhat, sõt, javulhat.
Az bizonyos, hogy a fogyasztók
számára jó döntés lesz, ha a Zala-
víz Zrt.-vel megszületik a megál-
lapodásunk a szolgáltatásról. A leg-
fontosabb, hogy az egyetlen rész-
vény névértéken, azaz százezer
forintért való megvásárlásával
szemben milliós nagyságrendet
takarítunk meg azzal, hogy mel-
lõzhetjük a közbeszerzési eljárást.

– A testület már tavaly nyá-
ron megfogalmazta, hogy költ-
ségtakarékossági szempontok
mentén szükséges lépnünk e
területen is. Mivel a Zalalövõn és
Csödén mûködõ ügyeleti szolgá-
latunkat túlságosan költséges
fenntartani a hozzávetõleg 3150
fõ ellátására, ugyanakkor a hét
házi- és egy gyermekorvosunk
számára is nagyon leterhelõ a
hétközben napi 16 órában, hét-
végeken pedig 24 órában mûkö-
dõ szolgálat, megérett a helyzet
a változásra. Elõfordult, hogy az
õriszentpéteri ügyeleti szolgálat-
nak kellett ellátnia a betegein-
ket, s nekik oda el kellett utaz-
niuk… Ezért tavaly úgy döntött a
testület, hogy szeretnénk csatla-
kozni a zalaegerszegi kistérségi
ügyelethez – ám a várható költ-
ség magasabbnak bizonyult,
mint a jelenlegi állapotban,
ezért elálltunk a csatlakozástól.
Õsszel a körmendi ügyelettel is
felvettük a kapcsolatot, de velük
sem jöhetett létre optimális meg-
állapodás. Idõközben az ügyele-
tekre vonatkozó jogszabályok is
megváltoztak, szigorodtak, így
végképp tarthatatlanná vált a
helyzet. A város a jelenlegi költ-
ségvetési helyzetében nem tudja
az elõírt feltételeket biztosítani.
Ezért az a megoldási lehetõség is
szóba került, hogy Õriszentpé-
terhez és Lentihez csatlakozunk.
Ám a testület legutóbb úgy dön-
tött, hogy – mivel a lakosság in-
kább Zalaegerszeg felé orientá-
lódik – mégis a zalaegerszegi
rendszerrel kellene megkeres-
nünk azt a megoldást, amely a
városunknak is optimálisabb
megoldást nyújt. Bízom benne,
hogy hamarosan megszületik e
téren is a megfelelõ megoldás –
mondotta végezetül Vertetics
László polgármester.

– Az orvosi ügyelet sorsa
hogyan alakul?

Farsang Lajos

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.

Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung

pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése

és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Vertetics László, Zalalövõ pol-
gármestere.
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Június hagyományosan a
papszentelések hónapja. Az el-
következendõ idõszakban mint-
egy negyven újmisés pappal
gazdagodik a

. A szokásoknak
megfelelõen a

adott helyet június 23-
án az egyházmegye papjainak
szenteléséhez, ahol

püspök
szülöttét, is
pappá avatta. A felszentelt pap
elsõ, ünnepélyes szentmiséjét
a szép számban megjelent hí-
võk között július 1-jén a

kertjében tartotta.

Magyar Katoli-
kus Egyház

szombathelyi
Sarlós Boldogasszony Székes-
egyház

dr. Veres
András Zalaháshágy

Molnár Jánost

zala-
háshágyi Szentháromság Plé-
bánia

Isten emberek közti követévé lett
Molnár János újmiséje Zalaháshágyon

A szertartás kezdete elõtt
zalaegerszegi

esperesplébános-nevelõpap és
a paptársak körében szentel-
ték fel az újmisés pap ruháját,
melyet jelképesen a szülõk ad-
tak gyermekükre. A mise alatt
nevelõje méltatta tanítványa el-
hivatottságát, majd intelme-
ket intézett ifjú lelkészkollégá-
jához:

– Volt egy szõke kisfiú, aki
szeretett volna ministrálni, de
csak akkor lehetett neki, ha va-
laki hiányzott. Most teljesült a
kívánsága… Legyél az Isten
megszállottja! Ha belépsz a
templomba, akkor Te nem a
munkahelyedre lépsz, hanem
a barátodhoz, és ezt a barátot
szeretnéd bemutatni minden-
kinek. Nem valamit akar belõ-
led az Úr, hanem Téged! Az ir-
galmat hirdeted, ami Isten sze-
retetének földi megnyilvánu-
lása. Lehet, hogy nehéz elfo-
gadni, de eszköz leszel Isten
kezében. Ne ijedj meg a mai vi-
lág okozta sebektõl. Légy a re-
mény embere, mert aki Isten
szeretõ szívébe tette le életét,
annak nincs félnivalója –
mutatott elõre Stróber László.

Molnár Jánost a település
nevében polgár-
mester köszöntötte, s megkö-
szönte a nevelõ atyák segítsé-

Stróber László

Büki József

gét, a szülõk támogatását a pa-
pi pályára vezetõ úton. Az új-
pap szolgálatának liturgikus
eszközeit, a paténát, a kelyhet,
Isten népének áldozati adomá-
nyával, vagyis a kenyérrel és a
borral együtt a szertartás so-
rán felszentelték, majd a hívek
hosszú sorokban járultak áldo-
zásra az újmisés elé. Az ifjú lel-
kipásztor a szentmise végén
köszönetet mondott családjá-
nak, tanárainak, diáktársainak,
a falubelieknek pedig egy Rad-
nóti idézettel köszönte meg a
támogatást: „Nem tudhatom,
hogy másnak e tájék mit je-
lent, nekem szülõhazám…” A
szertartás végi újmisés áldást a
családtagok meghatottan fo-
gadták, a papnevelõk, kispap
társak és hívek áldását követõ-
en a megjelentek közös aga-
péra gyûltek össze.

A 25 esztendõs Molnár Já-
nos elõtt Zalaháshágy leg-
utóbb több mint 100 éve adott
papot az egyháznak. Dr. Veres
András megyéspüspök Molnár
Jánost püspöki titkárrá és szer-
tartóvá, valamint a

lelkészévé ne-
vezte ki.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Brenner Já-
nos Kollégium

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

Molnár János elsõ miséje szülõfalujában.

Nemrégiben mutatkozott be
nagy sikerrel a helyi közönség
elõtt ifjú höl-
gyekbõl álló tánccsoportja. A gá-
lamûsor idején már folyt a név-
adás elõkészítése, amelybe a cso-
port vezetõje,
táncmûvész, koreográfus a szü-
lõket is bevonta. Végül a sok-sok

Zalaszentgyörgy

Tornyos Ervin

Táncgála után névadó
Két csoportot is alkottak Zalaszentgyörgyön

ötletes elnevezés közül kettõt
fogadtak el, azaz két, korosztály
szerint elkülönülõ csoportot
alkot a nagy egész: az alsó ta-
gozatos leányok a ne-
vet vették fel, a felsõs és középis-
kolás korosztályba tartozó kilenc
lány pedig stílszerûen a

nevet választotta.

Kis csajok

Kilen-
cedik emelet

Természetesen együtt is
fellépnek majd, ugyanakkor ki-
sebb csoportokban is készíte-
nek koreográfiákat a zalaszent-
györgyi ifjú táncosok, sõt, töb-
ben közülük szólót is táncol-
nak majd az elkövetkezõ fellé-
péseiken.

- farsang -

Teljes létszámban Zalaszentgyörgy (két) tánccsoportja, a Kis csajok és a Kilencedik emelet.

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Minden bizonnyal sokáig
emlegetik majd a résztvevõk
és vendégek idei
falunapját, amelyet július hete-
dikén rendezett meg az önkor-
mányzat képviselõ-testülete. Egy-
behangzó vélemények szerint
a környék egyik legszínvonala-
sabb ünnepségét tartották meg
a község sportpályáján és kör-
nyékén.

A jeles ünnep eseményei
már elõzõ este, pénteken meg-
kezdõdtek a bagoly-túrával,
amelynek már hatéves hagyo-
mányai vannak, tulajdonkép-
pen polgármester
hivatalba lépésétõl folyamato-
san minden falunap elõtt meg-
rendezték. és

szervezésében mint-
egy 180 résztvevõ vágott neki
a 7 kilométeres útnak, amely-
nek az állomásain különféle
ügyességi és szellemi feladato-
kat kellett megoldaniuk a részt-
vevõknek.

Szombaton sporttal folyta-
tódott a program. A délelõtt
kispályás futballtornával telt
nyolc környékbeli csapat rész-
vételével, amelyet Zalaháshágy
elõtt egyik csapata
nyerte meg. Legjobb futballis-
tának a helybeli

bizonyult. A falunap al-
kalmat adott rá, hogy az ön-
kormányzat emlékplakettel ju-
talmazza meg az évek óta jól
szereplõ zalaháshágyi futball-
csapatot és stílszerûn a juta-
lomsör sem maradt el.

Délután a zászlófelvonás
után, amelynek a

elõadásá-

Zalaháshágy

Büki József

Szabó Zsolt Bü-
ki Gábor

Vaspör

Kovács Bar-
nabás

zalaháshá-
gyi Ezüsthárs Kórus

Falunap bagoly-túrával, tánccal, sporttal
Zalaháshágy kitett magáért

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.

ban felcsendült Himnusz adott
ünnepélyes jelleget, a kulturá-
lis mûsorok következtek. A
rendezvénysátorban a falunapi
megnyitón szintén az Ezüst-
hárs Kórus énekelt színes nó-
tacsokrot, majd Büki József
polgármester köszöntötte a
vendégeket és a közös munka
résztvevõit.

A délután során
és , a

,
az ajkai

, szórakoztat-
ták a közönséget. A nap fény-
pontjának vitán felül a

fergeteges táncelõadása
bizonyult. A lányok korábbi re-
pertoárjukkal és új, külön erre
az alkalomra készített produk-
cióval léptek színpadra

vezetésével.
A csoport új fellépõruhájához
az önkormányzat nyújtott se-

Mutyi bo-
hóc táncosai KISZÖV
táncegyüttes senior csoportja

Melody Dance Cso-
port hastáncosok

Dance
Mix

Pász-
torné Ádám Edith

gítséget, az új számot pedig
koreográfus irá-

nyításával vitte színre a Dance
Mix. Szakmai munkája révén a
csoport jelentõs fejlõdésen
ment keresztül az utóbbi idõ-
ben. A táncosok ezúton is kö-
szönetet mondanak neki az ál-
tala nyújtott önzetlen segítség-
ért. A mûsorcsokorban megle-
petés-mûsort adott a helybeli

, aki népszerû
dalokat énekelt nagy tapsot
aratva. A közönség láthatta
még a helybeli

és két
táncbemutatóját és a

bemu-
tatóját.

A füves területen 11-es
rúgó verseny, gyermekprogra-
mok és játéklehetõségek: óriás
csúszda, trambulin, lovaglás,
lovas kocsikázás, dobozdobáló,
arcfestés, pólófestés és kirako-
dóvásár nyújtott szórakozási
lehetõséget, este pedig a

munkakutya
bemutatóját láthatták az ér-
deklõdõk.

Jelentõs érdeklõdés kísérte
az esti tombolasorsolást is,
amelyen értékes ajándékokat
nyerhettek a vendégek. A fel-
ajánlások közt a hagyományok-
tól eltérõen például három
pulyka, bárány, csemege dísz-
kosár és más ajándékok is sze-
repeltek. A gyerekeknek pedig

Stefán Gábor

Melles Dorina

Varga Dzse-
nifer vaspöri diáktársa

gerse-
karáti ugrókötelesek

Gö-
csej Kutya Klub

külön tomlolasorsolást rendez-
tek, akik szintén értékes aján-
dékokat nyerhettek.

A tombola után a sztárven-
dég, lépett
színpadra és óriási sikert ara-
tott mûsorával.

A falunaphoz persze kellett
az energia is, így a támogatók
és az önkormányzat jóvoltából
vadpörkölt, babgulyás és tárko-
nyos raguleves készült. A tá-
mogatókat, a segítõket, fellé-
põket és a sportolókat meg-
vendégelte a rendezõ önkor-
mányzat, s a vendégek is jelké-
pes összegért vacsorázhattak a
zalaháshágyi falunapon.

– Mindemellett köszöne-
tem fejezem ki mindazoknak,
akik anyagi, tárgyi hozzájáru-
lásukkal, munkájukkal, fellépé-
sükkel szolgálták a rendezvény
sikerét – mondta lapunknak a
sikeres napot követõen Büki
József polgármester.

Az eseményen kitûnõ szol-
gálatot tett a sportöltözõ mel-
letti fedett közösségi tér új tér-
burkolata is, amelynek a jel-
képes átadására is e napon
került sor. A becslések szerint
a nap során és a felállított
rendezvénysátorban és kör-
nyékén mintegy 450 vendég
szórakozott kitûnõen. A jeles
eseményt sikeres bál zárta a

.

Hertelendy Attila

Laza Duóval
Farsang Lajos

Legnagyobb sikert a Dance Mix aratta fergeteges táncelõadásával a zalaháshágyi falunapon.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

30/378-4465.
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Hozzávalók:

Elkészítés:

6 db csirke-
comb, 2 fej vöröshagyma, 2,5
dl fehérbor, 2 evõkanál mus-
tár, 1 csokor petrezselyem, 2
kiskanál tejszín, 3 gerezd
fokhagyma, só, frissen õrölt
bors.

A csirkecom-
bokat megsózzuk, megbor-
sozzuk. A vöröshagymát meg-
pucoljuk, vékonyan felkari-
kázzuk. A bort és a mustárt
kézi habverõvel simára ke-
verjük egy kisebb tálban.
Olyan serpenyõt használunk,
amit késõbb a sütõbe is te-
hetünk. Az olajat erõs lángon
felforrósítjuk, a combokat
megpirítjuk. Ha elkészült, kü-
lön tálban félrerakjuk, majd a
serpenyõbe tesszük a felsze-
letelt hagymát, és addig ka-
vargatjuk, amíg megpuhul,

aranybarna nem lesz. Levesz-
szük a tûzrõl, felöntjük a
mustáros borral, hozzáadjuk
a fokhagymát és a tejszínt,
majd visszahelyezzük a com-
bokat. Erõs lángon felforral-
juk, majd a sütõbe toljuk. A
csirkecombok 25-30 perc
alatt átsülnek. Tálaláskor meg-
hintjük apróra vágott petre-
zselyemmel. Köretként tört
krumplit vagy rizst, esetleg
rizottót is kínálhatunk mellé.

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

Hagymás-mustáros
csirkecomb

Évek óta visszatérõ ese-
mény nyári
programjainak sorában a mû-
vésztelep. A községben élõ

festõmûvész szer-
vezte és vezette esemény – júni-
us 29-én vette kezdetét – záróki-
állítására július 7-én került sor.

– Az idei fesztiválunk a hete-
dik. A hazai mûvészek mellett
Üzbegisztánból, a Vajdaságból
és Szerbiából hívtunk meg al-
kotókat. Gyõrffy András, Kor-
bely István, Lantos György,
Csuta György, Várkonyi János,
Adilov Alim, Remete István,
Kovács Károly, Slajf Sándor,
Kovács Sándor, ifj. Buday Mi-
hály, Zadácz Tamás, Balla Ákos-
Zwara, Krokker Krisztina, vala-
mint jómagam alkotta az ez évi
csapatot. A mûvészek nem
csak egy közeget kaptak a zalai
táj ihlette mûhelyben, hanem
egy alkotói közösséget, társasá-
got, akik a festészet mellett a
grafikát, a bõrözést és az ikon-
festészetet is mûvelik. A mû-
vésztelep programjaiban sze-
repelt többek közt a helyi nép-
tánccsoport bemutatója és a
fõvárosi Ribényi Csaba Alfonz
természetfotós munkáiból ren-
dezett tárlat. A helyi sport-
egyesület idén 60 éves, így
sportnapot tartottunk ennek
jegyében, valamint horgászati
lehetõség is volt. Az ifjúságnak
rajzpályázatot hirdettünk meg,
amelynek értékelése a mai ün-
nepi pillanatokban fog meg-
történni. Zalaegerszeg polgár-
mesterének meghívására – a
nagy melegnek megfelelõen –
egy napot a zalaegerszegi
Aquacityben töltöttünk. Ké-
sõbb a szponzorokkal is talál-
koztunk, akik fõként a megye-
székhelyrõl támogatták ren-
dezvényünket. Tavaly is itt vol-
tak, így idén is eljöttek hoz-
zánk a Téglagyári Megálló ze-
nekar tagjai, akik muzsikájuk-
kal szórakoztattak bennünket
– sorolta a tábor eseményeit
Buday Mihály.

Zalaszentgyörgy

Bu-
day Mihály

A szombat délutáni telthá-
zas zárórendezvény – amely-
nek a település kultúrháza
adott helyet – ünnepként szol-
gált a közönségnek és a mûvé-
szeknek egyaránt. A telep veze-
tõje köszöntötte a vendégeket
és az alkotótársakat, majd érté-
kelte a közösen eltöltött érté-
kes napokat, melyekben ha-
gyományok teremtõdtek. Így
szólt Bolla Ákos-Zwara Szerbiá-
ból érkezett mûvész munkájá-
ról, aki díszletképet ajándéko-
zott a zalaszentgyörgyi mûve-
lõdési háznak. A 13. századi,
román stílusban épült zala-
szentgyörgyi templom a sár-
kányt legyõzõ keresztény már-
tírt, Sárkányölõ Szent Györ-
gyöt ábrázoló képpel gazda-
godott.

A házigazda szerepét be-
töltõ festõmûvész beszédében
utalt arra is, hogy szívügye a fi-
atal tehetségek felkarolása és
fontosnak tartja, hogy a mû-
vésztelep alkotói mellett õk is
lehetõséget kapjanak, megmu-
tassák tudásukat, valamint új
elemekkel bõvüljön az eddigi
mûhelymunkájuk.

– Idén is meghirdetésre ke-
rült az immár hagyománnyá
vált rajzpályázatunk. Sok tehet-
ség van Zalaszentgyörgyön,
akiknek munkái három ka-
tegóriában kerültek értékelés-
re – hangzottak Buday Mihály
szavai, aki az elkövetkezõ he-
tekben a határon túlon, Hor-
vátországban, egy tengerparti
településen, Sibenicen vezeti
majd a kortárs magyar mûvész-
telepet.

, a falu pol-
gármestere – kiemelte a Buday
Mihály alapította kezdeménye-
zés jelentõségét, a falu életé-
ben betöltött meghatározó
szerepét. Megköszönve az al-
kotók, érdeklõdõk, és a segí-
tõknek a munkáját bezárta a
mûvésztábort.

A VII. Zalaszentgyörgyi
Nemzetközi Mûvésztelep tárla-

Kovács Dezsõ

tát , Zalaeger-
szeg alpolgármestere nyitotta
meg gondolatá-
val: „Az igazi mûvész újra és új-
ra megteremti önmagát, mi-
közben egyre magasabb szint-
re jut, és egyre megvilágoso-
dottabbá válik”. Üdvözölte a
kezdeményezés létjogosultsá-
gát, kiemelve értékközvetítõ
szerepét, dicsérve a település
hozzáállását e magas színvona-
lú mûvészi munka pártolásá-
ban. Utalt a nehéz gazdasági
helyzetre, amelyben a mecena-
túrának jelentõsége megnõ. A
köszöntõket követõen

jazzénekes lépett szín-
padra. A délután további részé-
ben sor került a Buday Mihály
által festett és felajánlott tom-
bolakép sorsolására, amelynek
bevétele a helyi néptánccso-

Balaicz Zoltán

Zach LeBeau

Gáspár
Szilvi

portnak nyújt majd anyagi se-
gítséget. A Buday Art-Galéria, a
Buday Közhasznú Alapítvány
és Zalaszentgyörgy Község
Önkormányzata – a szponzo-
rokkal együttmûködve – gon-
doskodott az ide mûvésztelep
zavartalan mûködésérõl. A júli-
us 7-i ünnepség – a tartalmas
nyári program befejezéseként
– a tábor ideje alatt elké-
szült alkotások megtekintésére
adott lehetõséget. E rendez-
vény alkalmat kínált az alko-
tókkal való személyes találko-
zásra is, bográcsos vacsora
keretében. A szervezõk tervei
szerint jövõre folytatása követ-
kezik e sikeres mûvészi ösz-
szejövetelnek, amelyhez vár-
ják az építõ gondolatokat, öt-
leteket.

Török Irén

Hagyományt teremtett a mûvésztelep

A táborvezetõ tárlatnézésre invitálja a vendégeket.
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Július 7-én, szombaton ren-
dezte meg a

a helyi
civil szervezetek közremûkö-
désével a falunapot a sportpá-
lyán. A program már délelõtt
elkezdõdött, amikor fõzõver-
senyt és italkóstolást tartottak.

Délután családi vetélkedõk-
re került volna sor, de a nagy
hõség miatt ezt a szervezõk
más alkalomra halasztották. A

tagjai bemu-
tatót tartottak, majd az érdek-
lõdõk kipróbálhatták a célba
lövést. Közben a focipályán és
környékén trambulin, gyer-
mekjátékok, kézmûves foglal-
kozások várták a gyermekeket
és szüleiket: arcfestést lehetett
csináltatni, légvárban lehetett
ugrálni. 5 óra elõtt a helyi tûz-
oltó egyesület tagjai léptek
színre, akik sikerrel leküzdöt-
ték a számukra kijelölt célokat,
nemcsak a képzeletbeli „tü-
zet”, hanem saját szomjukat is
eloltották.

A vizes medence késõbb
fontos szerepet töltött be, a víg
kedvû fiatalok több közéleti
személyt is megfürdettek ben-

hagyárosböröndi
községi önkormányzat

Kinizsi Íjászklub

Falunap Hagyárosböröndön

Mindenki talált kedvére való mûsorszámot…

ne: többek között
polgármestert,
képviselõt és

, a tûzoltók vezetõjét.
A színpadi program az

virágtáncával kez-
dõdött, majd az gyer-
mekek aerobic produkcióját fi-
gyelhették a nézõk. A bagodi

tanulói magyar néptáncokat és
westernt mutattak be, majd a
bagodi felnõtt énekkar kö-
vetkezett, tagjai színvonalas
mûsorral léptek színpadra.

népdalokat,
mesét,

pedig verset adott elõ.

Zsigray Jó-
zsef Simon Ist-
ván Farkas Er-
nõt

óvodások
iskolás

Fekete István Általános Iskola

Zsigray Luca Ná-
rai Dominik Simon Lo-
lita

Fél 7-kor kezdõdött
magyarnóta összeállítá-

sa, zenei kísére-
tével: az ismert dalok nagy tet-
szést arattak. A zalaegerszegi

hastáncos-
nõi ugyancsak elbûvölték a
nézõsereget. Eközben a

tagjai prószával
és palacsintával kínálták a ven-
dégeket, akik között lengyel és
osztrák turisták is feltûntek.

A sátraiban va-
csorát osztottak, pörköltet bur-
gonyával és uborkával; csakha-
mar hosszú sor alakult ki.

fitnesszedzõ a
színpadra invitálta a mozogni

Ács
László

Simon Ferenc

Ezer Rózsa Kertje

helyi
ifjúsági klub

polgárõrség

Mol-
nár Mónika

vágyókat, sok jelentkezõ akadt
a nagy meleg ellenére is.

Este autós ügyességi ver-
senyt tartottak, melynek lénye-
ge az volt, hogy vakon, csak a
vezetõ mellett ülõ segítõre ha-
gyatkozva lehetett végigmenni
az akadálypályán. A program
végeztével került sor az ered-
ményhirdetésre, ezután pedig
a helyi zenéjére
rophatták a táncot a szórakoz-
ni vágyó fiatalok és idõsebbek
egyaránt.

A tombolasorsoláson fõdíj-
ként egy keszthelyi hétvégi
nyaralás talált gazdára.

Gold együttes

Ács László

A az a
megtiszteltetés érte, hogy jú-
lius 7-én este a Mindszenty
Gimnázium Zárda-kápolnájá-
ban és

újmiséjén vehetett
részt. Korábban, 2012 június
23-án me-
gyésfõpásztor a szombathelyi
székesegyházban Molnár Já-
nost és Németh Csabát, a za-
laegerszegi Mindszenty gim-
názium korábbi két jeles ta-
nulóját áldozópappá, har-
madik osztálytársukat,

diakónussá
szentelte.

atya a
szentmise nyitó gondolatai-
ként kifejezte háláját, s egy-
ben meghatódva nyugtázta,
hogy aznap egy mérföldkõ-
höz érkeztek a fiatal papok.
János és Csaba atya ugyanis a

Gyertyafény Kórust

Molnár János Németh
Csaba

dr. Veres András

Ko-
vács Józsefet

Stróber László

„Újmisén énekeltünk…”
gimnázium padjaiból indultak
el a pappá válás rögös útjain.
Hogy a továbbiakban se ma-
radjanak útravaló nélkül, a kö-
vetkezõ tanácsokkal látta el egy-
kori ministránsait László atya:

1. „Mi elkezdjük, és Isten
bevégzi kegyelmének hatásával.”

2. „Úgy dolgozz, mintha
örökké élnél, és úgy imádkozz,
mintha holnap meghalnál!”

3. „Te csak dolgozz, s az Is-
ten kegyelmével kipótolja, ami
benned gyengeség.” Isten tudja,
hogyan fog vezetni titeket. Is-
ten adjon nektek sok kegyelmet.

Az elhangzott bölcseletek
után János atya folytatta az ün-
nepi szentmise celebrálását. A
szentbeszéd keretein belül
már Csaba atya kifejezte hálá-
ját egykori tanárai, mesterei és
a nõvérek felé. Megköszönte a
rengeteg példaértékû tanítást,

szeretet és törõdést mellyel
útnak indulhatott. A fiatal
pap egyes gondolataiban u-
talt az elsõ pillanatokra, té-
tova lépésekre, melyet a gim-
náziummal való ismerkedése
során tett; egyben említést is
tett arról a tiszteletrõl és alá-
zatról, mellyel még most is
adózik alma matere felé.
Mondanivalójából nem hagy-
ta ki János atya és József di-
akónussal közös barátságu-
kat, mely együttes erõ oly sok
nehézségen segítette õket ke-
resztül már, idõtlen idõk óta.

Kórusunk ünnepi, több-
szólamú énekekkel varázsolta
még meghatóbbá a szentmi-
sét. A bemutatott újmisét kö-
vetõen, újmisés áldásban ré-
szesülhetett kórusunk és a je-
lenlévõ hívek is.

J.Á.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon:

(92) 596-936;
Fax:

(92) 596-937;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ
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Július 7-én szombaton ke-
rült sor a
közötti út kishíd és a temetõ
közötti szakaszának felújításá-
ra. A társadalmi munkában
résztvevõk saját kézi, gépi szer-
számokkal dolgoztak és járul-
tak hozzá az út építéséhez. A
nyári forróságra való tekintet-
tel már kora reggel, 5 órakor
elkezdõdtek a munkálatok.

A falu lakosságának körül-
belül 20%-a, 18 fõ jelent meg a
meghirdetett napon. Reggelire

Keménfa-Salomvár

Útjavítás Keménfán

szendvicseket készítettek a nõk,
az egész napos italfogyasztás-
ról gondoskodtak, majd ebéd-
re kelkáposzta fõzeléket készí-
tettek a nagy munkában, illetve
melegben elfáradt férfiaknak.

Az útjavításnál nem csak a
jó munkaerõ volt a cél, a han-
gulat is remek volt. Vissza-
jelzések alapján az út majdnem
visszanyerte eredeti formáját
és ez összefogás nélkül nem
jött volna létre.

Hajdu Noémi

Igazi, családias falunapot
rendezett a község lakóinak és
vendégeiknek

a sza-
badidõközpontban július 28-
án, szombaton. A méltán tér-
ségi kulturális találkozó alcím-
mel meghirdetett rendezvé-
nyen egymást váltották a szín-
padon a helyi és környékbeli
elõadók színvonalas mûsor-
számai.

A rendezvénysátorban
polgármester köszön-

tötte a népes vendégsereget,
köztük nem utolsósorban a
vidékrõl Zalaboldogfára érke-
zett vendégeket. Örömét fe-
jezte ki az iránt, hogy ilyen
sokan megtisztelték jelenlétük-
kel az ünnepi rendezvényt. Kö-
szönetet mondott az elõadók-
nak, a kézmûveseknek, kiállí-
tóknak is, akik termékeikkel
színesítették a nap programját
s a sportolóknak, valamint
minden közremûködõnek, aki-
nek a segítségével létrejöhe-
tett a közös ünneplés. Rövid
köszöntõjében visszautalt a tíz
évvel ezelõtti elsõ falunapi
rendezvényre, amikor döntöt-
tek róla, hogy a térség kul-
turális csoportjainak lehetõsé-
get nyújtanak a bemutatkozás-
ra, szereplésre. E folyamat azó-
ta is tart és lehetõséget ad a
mûvészeti csoportok közti ba-
ráti kapcsolatok kialakulására,
ápolására.

– Remélem, a mai rendez-
vény alkalmával ezek a jó kap-
csolatok tovább erõsödnek – e
szavakkal kívánt jó szórakozást
a falu népének Luter Péter
polgármester.

A kitûnõ hangulatot meg-
alapozta a zalaboldogfai

tánccso-
port nyitószáma, majd a töb-

Zalaboldogfa
Község Önkormányzata

Lu-
ter Péter

7
szoknya 7 nadrág

Zalaboldogfa színpadán a 7 szoknya 7 nadrág tánccsoport nyitószáma alapozta meg a kitûnõ
hangulatot.

Zalaboldogfán tizedik alkalommal ünnepeltek együtt
Jubileumi falunap és térségi kulturális találkozó

biek léptek a színpadra a kul-
turális összeállításban. A

nótás mûsora, a
zalaszentgyörgyi

népdalcsokra, a zala-
egerszegi

, a
kötélugró bemutatója

és ének-elõadása, a német-
falusi
dalai, a modern-
tánc összeállítása, a zalahás-
hágyi
tánca és a zalaegerszegi

latin csokra egyaránt
tapsot érdemelt.

Lapunk érdeklõdésére Lu-
ter Péter polgármester el-
mondta, hogy Zalaboldogfa
falunapja abban különbözik a
többiektõl, hogy nem sztár-
vendégek mulattatják a nagy-
érdemût, hanem a helybeli és
a térségben mûködõ amatõr
mûvészeti csoportok adnak
tartalmas, színvonalas mûsort
a térségbõl ideérkezett csalá-
doknak, baráti társaságoknak,
ezáltal egyre közelebb hozzák
egymáshoz a környéken élõ
embereket.

– Zalaboldogfa mindig zász-
lóvivõje volt annak a gondo-
latnak, hogy a térségben élõ
amatõr csoportok és elõadók
lehetõséget kapjanak. Bár gaz-
dasági okok is indokolják,
hogy ne sztárvendégeket hív-
junk többszázezer forintos gá-
zsiért, hiszen a pénz hasznos
dolgokra kell a településen,
jómagam ettõl függetlenül is
többre értékelem a lelkes, szív-
bõl játszó, közösségalkotó cso-
portokat. Így például közsé-
günk 7 szoknya 7 nadrág tánc-
csoportját, amelynek tagjai
minden évben több új számot
dolgoznak ki. A repertoárjuk
széles, a countrytól egészen az

Har-
monik-Ács

Margaréta
dalkör

Gála Társastánc Rió
csapata zalaboldogfai
fiatalok

Vadvirág Népdalkör
Csébi Csajok

Dance Mix együttes
Press

Dance

orosz táncokig, s a mai jeles
eseményen is új mûsorral
rukkoltak elõ – osztotta meg
velünk Luter Péter.

A nap során labdarúgó-
mérkõzésen csapott össze egy-
mással a zalaboldogfai nõsek
és nõtlenek csapata, hogy ily
módon is együtt ünnepelje-

nek. A gyermekprogramok so-
rában játszóház, ugrálóvár,
trambulin várta az aprónépet a
szabadidõközpontban. A kéz-
mûves kiállítás és vásár, vala-
mint az íjászat pedig vonzott
kicsiket és nagyokat egyaránt.

A meghirdetett fõzõverse-
nyen jobbnál jobb étkek ké-
szültek. és
fõztje, a pince-
pörköltje, chi-
lis babja, Ágoston József be-
tyárlecsója, a pince-
pörköltje, valamint a

nyúlsültje és csülök-
pecsenyéje egyaránt díjat nyert
a fogyasztók körében.

Végül gitár-
szóló mûsora, majd a

hajnalig tartó bálja
szórakoztatta a népes vendég-
sereget Zalaboldogfán, a falu-
napon és térségi kulturális
találkozón.

Vörös Géza Titi
Kopasz Csapat

Misi és csapata

Mókus õrs
Kanos

malacok

Lökös László
Forte

együttes

Farsang Lajos
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Fõzni jó!
Mit kell annyit vacakolni!...

Múltkor egy konyhát sze-
reltünk be ügyfelünknek,
Évának. Munka közben szó-
ba jött a nyaralás. Egyetér-
tettünk abban, hogy a nya-
ralás mennyire fontos, kell
az a pár nap, hogy az ember
ki tudja pihenni magát.

De az sem mindegy –
folytatta Éva –, hogy mi tör-
ténik az otthonunkkal, amíg
nem vagyunk otthon. Ezért
a férje nagyon elõrelátóan a
vizet elzárja, nehogy csõtö-
rés legyen. A gázt is elzárja,
nehogy robbanás legyen. A
tv-t, a számítógépet is áram-
talanítja. Így nyugodtan nya-
ralnak, nem kell izgulniuk,
hogy valami baj történik.

Tavaly a szomszédnak is
feltûnt ez a „rituálé” és rá-
kérdezett, hogy mire készül-
nek. Miközben elmondták,
hogy mit miért tesznek, a
szomszéd gyanakvása átala-
kult. Ez nem is olyan hülye-
ség, legközelebb én is így
teszek! – gondolta.

Egy hónap múlva a szom-
széd is elindult nyaralni és
ahogy Éváéktól elleste, el-
zárta a vizet, elzárta a gázt
és a tv és a számítógép áram-
talanítása helyett egy moz-
dulattal lekapcsolta az áram
fõkapcsolóját. Így egyszerûbb,
nem kell annyit vacakolni!
Nem is értem, miért nem
így csinálják!

Két hét múlva, amikor
hazaért, legnagyobb döbbe-
netére rettenetes bûz fo-
gadta. Áram nélkül a hûtõk
nem tudtak hûteni, tönkre-
ment minden. Olyan súlyos
volt a helyzet, hogy a hûtõ-
ket nem lehetett szagtala-
nítani, ki kellett cserélni
õket. Így már õ is tudta, mi-
ért kell annyit vacakolni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Kis városból nagy
sikerre tört

, a
ta-

nulója. Bebizonyí-
totta, hogy a szeré-
nyebb felszereltsé-
gû iskola sportolója
is elérhet élvonal-
beli eredményt, fõ-
ként ha a tehetség
és a szorgalom mel-
lé értõ szakember
munkája is társul. A
végzõs nyolcadikos
fiatalember az idei
országos diákolim-

Nagy
Tamás Zalalövõi
Általános Iskola

pián negyedik – s szögezzük
le, nem akármilyen negyedik –
helyet szerzett magasugrásban.
Az ifjú atlétával és felkészí-
tõjével, bioló-
gia-testnevelés szakos tanárral
az iskola tornatermében be-
szélgettünk, ott, ahol elkez-
dõdött a felkészülése. Kezdjük
mindjárt a számokkal kifejez-
hetõ tényekkel:

– A zalaegerszegi Ifjúsági
és Sportcentrumban megren-
dezett megyei diákolimpiáról
jutottam tovább, mivel 160 cm-
es magassággal megnyertem,
szerencsére… Az országoson
pedig negyedik lettem 178 cm-
rel – fogalmaz Nagy Tamás.

kérdezem
Gyenese Istvánt, aki elemezi a
történteket. Hiszen egyik ver-
senyrõl a másikra 18 cm javu-
lás laikusok számára is hihe-
tetlen.

– Alapfeltételként az „alap-
anyag”, a tehetség, amellyel Ta-
más rendelkezett, és nagyon
jól tudtunk együtt dolgozni.
Csupán fél évünk volt rá, hogy
valamilyen szinten rákészül-
jünk… Egyébként nem én va-
gyok Tamás testnevelõje, de a
tavalyi magasugró házibajnok-
ságon – amelyet egyébként
minden évben megrendezünk
– már bontogatta a szárnyait, s
az õszi csapatversenyen figyel-
tem fel rá igazán, mivel nagyon
jót ugrott, 150 centimétert, de
nagyon rossz stílusban, jóindu-
lattal nevezhetjük ollózó tech-
nikának. Megbeszéltük, hogy
nem tehetjük meg, hogy ezt
nem gyakoroljuk be, s egy ja-
nuári hétvégén összeraktuk,
kiiskoláztuk a flop-technikát.
Hetenként edzettünk, a me-
gyei elõtt kicsit sûrítettünk…
De tudni kell, hogy nincs pá-

Gyenese István

– Milyen út vezetett az or-
szágos bajnokságra? Hogyan
alakult a budapesti szereplés?

– Nem szerencse volt az,
hanem tehetség és szorgalom!
Mi a siker titka? –

lyánk, csak a tornateremben
edzhettünk, ami részint a zárt-
ság miatt teljesen más térérze-
tet ad a sportolónak, mint a
szabad tér, másrészt a mû-
anyagburkokat teljesen más ta-
lajfogást nyújt, mint a rekor-
tánpálya szögescipõvel. A fel-
készüléstõl teljesen eltérõ fel-
tételek közt nyerte a megyeit
Tamás. Az országos elõtt már
hetente kétszer bejártunk az
egerszegi ificentrumba, ahol
lehetõséget kaptunk az edzés-
re. Budapesten pedig azért
volt különleges a helyzet, mert
csak egyetlen versenyzõ ugrott
jobbat Tamásnál, a 178 cm-en

hárman végeztek és csak a ron-
tott kísérletek száma döntötte
el a sorrendet. Öröm volt néz-
ni, hogy Tamás hogyan méri
fel, hogy mit hibázott és mi-
lyen szépen korrigál a követ-
kezõ kísérletnél. A 174-et és a
178-at is harmadszorra ugrotta
át. Szép kísérlete volt 182 cen-
tin is… benne volt a 180! Re-
álisan a 170-et tûztük ki, s ezt
messze túlteljesítette. Ez Ta-
más versenyzõi alkatát dicséri.
Igen, eljátszunk a gondolattal,
hogy mi lehetett volna, ha õ is
a versenyzõtársaihoz hasonló
feltételek közt edzhetett volna
az iskolájában…

– Szeptembertõl a Deák
Ferenc Szakközépiskolá-
ban folytatom a tanulmányai-
mat – fogalmaz felnõttesen –,
edzeni pedig a Zalaszám ZAC
sportolójaként fogok Gergely
Pál utánpótlás edzõvel. Pali
bácsi ígérte, hogy el fog vin-
ni az õszi budapesti serdü-
lõ bajnokságra, remélem ad-
dig még csiszolhatunk a
technikámon – tervez az ifjú
atléta.

– Akárhogy is, nagyszerû
az eredmény! Hogyan tovább,
Tamás?

Farsang Lajos

Országos zalalövõi atlétasiker

Nagy Tamás és Gyenese István.
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Július 12-én a kul-
túrházban gyermekek zsivaját
verték vissza a falak. Természe-
tesen oka volt a nagy nyüzsgés-
nek: amerikai
egyetemi hallgatótól búcsúztak
a zalacsébi angol nyelvtábor
résztvevõi és szervezõi.

A gyerekek mellett a fel-
nõtteknek is lehetõségük volt
elkezdeni vagy folytatni az an-
gol nyelv tanulását. Biztos va-
gyok benne, hogy õk is jól érez-
ték magukat. Mindenki tapasz-
talhatta már, hogy nem olyan
egyszerû egy másik nyelven
beszélõ társunkkal a kommu-
nikálás – pláne akkor nem, ha
valaki csak most kezdte el ezen
nyelv elsajátítását.

A gyermekek kezdték Aidan
szórakoztatását olyan játékok-

zalacsébi

Aidan Dugan

Bográcsozással ért véget…

kal, amiket az elmúlt három hét
alatt tõle tanultak meg. A csa-
paton végignézve széles moso-
lyokat fedezhetett fel az ember
– úgy gondolom ez egyértelmû
visszajelzés mindenki számára.

Délután a korgó gyomrú lur-
kók és felnõttek egyaránt csil-
lapíthatták éhségüket rágcsálni-
valókkal, illetve a helybeliek ál-
tal sütött süteményekkel. Kora
este a fiatal amerikai fiúnak is
lehetõsége nyílt kipróbálni saját
fõzõtudományát. Ám a marha-
pörkölt elkészítésében nem
hagytuk õt magára, többen is
segítették a szakács munkáját. A
mûvet siker koronázta, a bog-
rács tartalma pillanatok alatt
elfogyott.

Az este hátralevõ részében
mindenki beszélgetett a ven-

déggel, fõleg arról, hogy milyen
tapasztalatokat szerzett zala-
csébi tartózkodása alatt, milyen
érzésekkel fogja elhagyni a fa-
lut, illetve az országot. Elmon-
dása szerint nagyon élvezte az
itt eltöltött idõt, szépnek találta
a környéket és kedvesnek, ba-
rátságosnak a környezetünkben
élõ embereket. A kisebb gyerkõ-
cök többször is megkérdezték,
hogy fájó szívvel hagy-e el min-
ket. A válasz „igen” volt. Másnap
továbbutazott Szlovákiába, a tá-
bor véget ért. Sokáig integetett
a vonatból azoknak, akik ki-
kísérték õt a vasútállomásra…

Mind tudjuk, búcsút monda-
ni sosem könnyû, mégis sok-
szor meg kell tennünk. Ezt

Aidan is jól tudja, hiszen sok-
szor volt már ebben része. A
különbség az, hogy most tõlünk
köszönt el. De nem hosszú
idõre, mert jövõre is szeretne
visszatérni ide a program kere-
tében. Addig is köszönünk neki
mindent, hiszen betekintést
adott nekünk egy másik kultú-
rába, és nyelvtudásunkat is sok-
ban segítette. Érdekes, vidám és
jó hangulatú foglalkozások em-
lékét fogjuk õrizni.

Köszönjük
és , hogy megszer-
vezték az angol tábort és ven-
dégül látták erre a három hétre
az egyetemistát.

Várunk
vissza, Aidan!

Cséber Józsefnek
családjának

E.J.

Sokrétû, egésznapos progra-
mot nyújtott lakóinak az

és a

– a KIKA – szervezésében meg-
tartott falunap. A délelõtt a
kultúrának, a délután pedig a
játékos sportnak és a szóra-
kozásnak nyitott teret.

Délelõtt a tájházaknál a KI-
KA Alapítvány által elnyert Lea-
der-pályázat jóvoltából

tartott elõadást Örökség-
védelmi nap címmel a helyi épí-

Kávás
önkormányzat Kávási If-
júságért Kulturális Alapítvány

Pásti
Gábor

Káváson kiköltötték a rátóti csikótojást

tészeti értékekrõl, amelyet több
mint félszázan kísértek fi-
gyelemmel. A tartalmas elõ-
adást követõen kemencében
sült ételeket kóstolhattak a
vendégek. Hamar fogyasztóra
talált a töki pompos, a langalló,
a fonott perec és a szilva-
lekvárral kínált kukoricás le-
pény egyaránt.

Délután a kulturális progra-
mok sorát az andráshidai

nyitotta meg, majd a

Szél-
rózsa Népdalkör és Néptánc-
csoport

Kishottói Népdalkör

Violin Kórus

Bogdán Annamária

Kávási Bokrok
Zolika apuka

Paál
Gyula

Molnár Tiborné

adott szí-
nes összeállítást. A helybeli

ezúttal rendhagyó
módon a Rátóti csikótojást vitte
színre, tanúságát adva, hogy
nem csupán énekelni tudnak,
majd nótacsokorral is megaján-
dékozták a közönséget. Ezt kö-
vetõen a vasboldogasszonyi

énekesnek
tapsolhatott a közönség, majd a

formáció – alias
és – adott elõ

népszerû dallamokat. A legki-
sebb Bokor, az épp tízéves Zo-
lika dobolt, György, az édes-
apja billentyûs hangszereken, a
csapat harmadik tagja,

pedig gitáron játszott. A
délután programját sorverse-
nyek, röplabda bajnokság, csa-
ládi focimeccs és családi vetél-
kedõk színesítették. A meghir-
detett fõzõversenyen ketten
mérkõztek meg egymással, úgy
hírlik, mindketten gyõztek, a
rétes-, palacsinta- és pogácsa-
sütõ verseny összességében
sokkal népesebb mezõnyt moz-
gatott meg. A süteménykészítõ
versenyt végül

nyerte, a pogácsasütésben
vitte el az elsõ díjat,

palacsinta sütõ versenyben
bizo-

nyult legjobbnak, a rétessütés
mesterének pedig a kóstolók
egybehangzó állítása szerint

bizonyult. A legjobb háziasszo-
nyoknak kijáró díjakat

, a KIKA elnöke
adta át.

A nagy sátor melletti terü-
leten õstermelõi bemutatókat
láthattak az érdeklõdõk, kósto-
lóval és vásárlási lehetõséggel.
Becsvölgyei lekvárok, kávási
méz és gyümölcsök, továbbá ha-
gyárosböröndi készítésû szap-
pan állt a kínálatban. A gyere-
kek fazekas kézmûvesházban
készíthetnek cserép edényké-
ket, illetve utca-aszfaltrajz ver-
senyben is ki-ki alkothatott ked-
vére. A koraesti órákban a kör-
nyéken már többször látott-
hallott együttes
tartott nótaestet, majd a napot
babgulyás vacsora és zenés
mulatság zárta.

Zöld
Enikõ

Tóthné Fekete Hajnalka

Eke Lászlóné Kozma Mariann

Járfás
Tiborné Irén

HarmonikÁcs

Farsang Lajos

A Violin Kórus a Rátóti csikótojást vitte színre.

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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Szeretettel hívjuk a zarándokokat a
.

, pénteken a
tartozó

Az úti cél a . Az útvonal szakrális
állomásain Szent István király és korához kapcsolódó feladatokat
oldanak meg a csapatok. A Mária kútnál éjszakai virrasztás lesz
Istenért, hazáért és a magyarságért.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a zalaszentgyörgyi
.

XI. Szent István Em-
léktúrára

Gyülekezés: Augusztus 17-én 18 órakor
Zalalövõhöz kisfernekág-morvai haranglábnál.

Borosán-völgyi Mária-forrás

Öröm-
zene Alapítvány

00

Meghívó

A Learning Enterprises prog-
ram keretében immár harmadik
alkalommal érkezett amerikai
önkéntes egyetemista

, hogy három héten keresztül
angol nyelvet oktasson az ér-
deklõdõknek.

– aki San
Franciscóban él családjával, je-
lenleg a washingtoni Georg-
town Egyetem hallgatója – 4 cso-
portban több, mint ötven fõnek
vezetett játékos, fõleg a társal-
gási készséget fejlesztõ nyelvi
foglalkozásokat június 26-tól jú-
lius 15-ig. 3 csoportban általános
iskolás korúak vettek részt, akik
gyorsan megszerették a korban

Zalalövõ-
re

Carly McCaffrey

Játszva tanultak angolul
hozzájuk közel álló, közvetlen,
vidám amerikai egyetemista
lányt. Így aztán gyorsan eltelt a
három hét, melynek végén szí-
vélyes búcsút vettek Carlytól, aki
Szlovákiába utazott, ahol hason-
ló tevékenységet folytatott to-
vábbi három hétig.

Az önkéntesek térítés nélkül
látják el feladatukat, csupán ellá-
tást, szállást és lehetõség szerint
minél több olyan program szer-
vezését kérik, melybõl megis-
merhetik az adott nemzet kultú-
ráját, történelmét, szokásait.

és
fogadta családjába idén is a vál-

lalkozó szellemû fiatal diáklányt.

Te-
perics Valéria Gyarmati An-
tal

Carly McCaffry és tanítványai.

Június 25-30-ig immár 4.
alkalommal szerveztünk egyház-
zenei tábort – Kávás és Bagod
után – újra a

. A tábor népsze-
rûségét mutatja, hogy a tavalyi
52-rõl 64-re nõtt a gyerekek
létszáma. A

tagjai számára
egész éves zenei szolgálatuk
megérdemelt jutalma ez az 1
hét. A legtöbben az

-ból érkeztek, de

iskolás is volt a táborozók kö-
zött. A szervezés oroszlánrészét
az Örömzene Alapítvány, az Öve-
ges ÁMK három pedagógusa, s a
kórus szülõi közössége vállalta
fel. A vacsorakészítéstõl, az éjsza-
kai túrán át a tábortûzig szá-
míthattunk önzetlen segítségük-
re. Munkájuk nyomán egy prog-
ramokban gazdag, tartalmas tá-
bori hét kerekedett ki.

Délelõttönként Jézusról szó-
ló népénekeket, gitáros taizei
dalokat, latin nyelvû gregoriáno-
kat tanultunk, de egyházi és
népdalkánonok is sorra kerültek
a dalosfüzetbõl. Elsõdleges cé-
lunk a katolikus liturgia mind
alaposabb és szélesebb körû
megismertetése. Délutánonként
a szellem után a testet mozgat-

Salomvári Általá-
nos Iskolában

Zalaszentgyörgyi
Örömzene Kórus

Öveges
ÁMK bagodi,
salomvári, zalaegerszegi, hévízi

Egyházzenei tábor Salomváron
tuk meg. Gyalogtúrát tettünk
hegyen-völgyön át a szomszédos

, a csapatok sport-
vetélkedõn és focikupán mutat-
ták be ügyességüket, hanghábo-
rút vívtak az iskola udvarán. Egy
teljes délutánt szenteltünk a
kézmûveskedésre is. Szakavatott
segítséggel készültek az ablakdí-
szek, posztóból virágmotívumos
mobiltartók, népi gyerekhang-
szerek (pl. bürökduda), gyöngy-
bõl fûzött ékszerek. Nagyszerû
szórakozást nyújtottak a „vizes ”
programok is! Csaknem egy tel-
jes nap úszkáltunk a zalaegersze-
gi Aqua City-ben, s a csapatok
saját készítésû tutajt versenyez-
tettek a Zala folyón. Az esték
sem a TV vagy a számítógép tár-
saságában teltek. A gyerekek ve-
télkedõn adtak számot hitbéli és
zenei tudásukról. Az éjszakai bá-
torság túrán Jézus keresztútjára
emlékeztek, Cirenei Simonnal
együtt cipelték Krisztus súlyos
keresztjét, megkeresték Veroni-
ka kendõjét, vizet „vittek” a
szomjazó názáretinek… Tartal-
mas és látványos kikapcsolódást
nyújtott plébános
úr vetítéssel egybekötött szent-
földi elõadása, aki avatott isme-
rõje e tájnak, már 8 zarándok-
latot vezetett e földre. A péntek

Keménfára

Farkas László

estét a már hagyományos tábor-
tûzzel zártuk, szülõkkel, testvé-
rekkel közösen.

A színes programok mellett
fontos célja a tábornak a kö-
zösségi szellem, a keresztény
értékrend kialakítása. A csapa-
tok vegyes öszetételûek (fiúk-
lányok, kicsik-nagyok), a felada-
tokat együtt kell megoldaniuk,
segíteniük kell egymásnak. Min-
den nap más csoport látja el a
naposi szolgálatot. Megterít az

étkezésekhez, mosogat, segít az
uzsonna-készítésben. Sok szülõ
meglepõdne, mily örömmel, jó-
kedvûen végezik a házimunkát a
gyermekek! Így válnak egymásra
figyelõ, segítõ baráti közösségé!

A szombati táborzáró szent-
misén hálát adtunk az együtt töl-
tött szép hétért, testi épsé-
günkért, a sok-sok élményért, s
kértük az áldást a reménybeli
folytatásra.

Standi Gyuláné

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

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

Telefon: 30/387-38-54
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Ismét megrendezésre ke-
rült a

tá-
bora a
partján található Ifjúsági Tá-
borban. Július 11-én, szerdán
érkeztek a lelkes hagyomány-
õrzõk a táborba. Aznap meg-
ismerkedtünk egymással és a
tereppel, majd délután lemen-
tünk a strandra és vízibicik-
liztünk.

Másnap egy 15 km-es gya-
logtúrán vettünk részt, mely
eléggé kifárasztott bennünket.
Péntek délelõtt a lõtéren íjász-
kodtunk, majd kora este

jóvoltából
belekóstolhattunk a néptánc

Kerecsen Hagyományõr-
zõ és Kulturális Egyesület

zalalövõi Borostyán-tó

Ba-
logh Ádám (Bacsi)

Hagyományõrzõ tábor

fortélyaiba. Este pedig bagoly-
túrán voltunk a tó körül, mely
különleges élmény volt az éj-
szakai sötétségben. A szombati
napot reggeltõl estig a lõtéren
töltöttük, mivel ezen a napon
volt az egyesület által felújított
lõtér avatása.
polgármester köszöntõje után

csesztregi plébá-
nos megáldotta a lõteret és az
újonnan felállított keresztet.
Az egyesület tagjai, valamint a
tábor lakói íjász össztûzzel
avatták fel a lõteret. A nap
során lehetõségünk volt lovag-
lásra, fogatozásra, íjászverseny-
re, kézmûveskedésre, sõt mé-
zeskalács díszítésre is.

Vertetics László

Páli Zoltán

Vasárnap ellátogattunk a
rábahidvégi

, ami a tábor apraja-
nagyjának tetszett.

A hétfõi napon a felsõjá-
nosfai kö-
szönhetõen korongozhattunk
és készítettünk szebbnél-szebb
tárgyakat, majd ellátogattunk a

.-hez. Az estét tábor-
tûzzel és szalonnasütéssel zártuk.

A tábor során minden este
Wass Albert novellákat olvas-
tunk, ami szintén nagy él-

Csodaszarvas táj-
parkba

Kovács Erikának

Mandl Kft

ményt nyújtott számunkra. Min-
denki szerint nagyon jó volt a
tábor és az ételek is ízletesek
voltak. Ezúton szeretnénk az
összes táborozó nevében meg-
köszönni mindazoknak a segít-
ségét, akik a tábor létrejötté-
ben segítséggel voltak. Remél-
jük jövõre is részünk lesz ha-
sonló élményekben.

és ,
a Zalalövõi Általános Iskola

7. osztályos tanulói

Kocsis Péter
Novák Balázs

Az íjászatot is kipróbálhatták.

Stációk állnak az összebújó
fák árnyékában. Emléket állíta-
nak a múltnak, és azoknak az
embereknek, akik hálásak vol-
tak a sorsnak, hogy ezt meg-
tehették. Olyan béke és csend
fogadja a látogatót, hogy szinte
lépni sem mer, csak szívja ma-
gába a lombkoronák rezdülé-
sét, az egymásnak felelgetõ
madarak énekét.

Zalalövõn 2011. nyarán
, a

tulajdonosának és családjának
kezdeményezésére, valamint a

és a
közre-

mûködésével felújították a má-
sodik világháború után épült
Borosán-völgyi búcsújáró he-
lyet és Szent kút környékét. A
bensõséges ünnep, a hagyomá-
nyok felelevenítése arra ösztö-
nözte a szervezõket, hogy a vá-
ros lakosai az idei évben is

Sza-
bó Géza Dedesi Vendégház

Zalalövõi Városszépítõ és Kör-
nyezetvédõ Egyesület Sal-
la Mûvelõdési Központ

Ünnep a völgyben
megemlékezzenek azokról a
leventékrõl, akik a háború
viharában tettek fogadalmat ar-
ról, hogy ha épségben hazatér-
nek, emlékhelyet építenek a
völgyben.

Június 29-én, az ünnep elõ-
estéjén a város központjában
lévõ Szabadság parkban

bíboros, prímás,
esztergomi érsek halálának 26.
évfordulójára emlékeztek a
résztvevõk. Az emlékmûnél

, Zalalövõ pol-
gármestere köszöntötte az ér-
deklõdõket, beszédet mondott

jezsuita szer-
zetes, teológus, a Vatikáni Rá-
dió tudósítója, valamint közre-
mûködtek a másnapi rendez-
vény szereplõi.

Június 30-án hegedûk, zon-
gora és énekszó hangja zengte
át az erdõt, körbe ölelve a
völgy látogatóit. Az ünnepség
résztvevõit

dr.
Lékai László

Vertetics László

dr. Szabó Ferenc

Szabóné Simó Ani-

kó Herczeg Imre,

Kostyál Ildikó Dóra Attila
Hegedûs Valér
Várkonyi Szilvia

Tóth János,

, valamint
Zalalövõ alpolgármestere kö-
szöntötte. Meghitt pillanatok,
emlékezés. Talán ezek a leg-
jobb kifejezések arra a csodá-
ra, melynek részesei lehettünk

és
hegedû, zongo-
rajátéka, szín-
mûvésznõ és az

Operaház Liszt-díjas énekesé-
nek elõadása hallatán. A zala-
lövõi és az

közös dalaival vált
teljessé az erdei koncert. Ve-
zényelt:

, gitáron kísért
, verset mondott

Salla Kórus Õrségi
Baráti Kar

Pintérné Fehér And-
rea Hideg Zol-
tánné Bischof-
né Hesinger Katalin.

(BHK)

Az emlékezés meghitt pillanatai.

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 nyárvégi falunapra számos hasznos munkát elvégeztek a
közmunkaprogram során. Sikerrel járt
polgármester szándéka, amely szerint értékteremtõ

lehetõségként hasznosítják a némely településen kezelhe-
tetlen nyûgként felfogott közmunkaprogramot.

A részletekrõl következõ számunkban olvashatnak bõ-
vebben.

kávási Fekete Heribert
László

A kávási példa
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2012-õt írunk, s idén a
fennállásá-

nak 60. évfordulójához érke-
zett. Az egyesület fénykorát a
kilencvenes években élte, ami-
kor elnökként, az
egykoron játékosként eredmé-
nyes pedig
amolyan menedzserként tett
sokat a csapatért.

– A régi futballpályát még
kézi kaszával tartottuk rend-
ben, melyrõl gereblyézés után
az asszonyokkal közösen hord-
tuk le a füvet. Ha az emésztõ-
gödörrel volt probléma, azt is
megoldottuk. Egy ilyen kis fa-
luban egy-két embernek kell
megszállottnak lenni, hogy a
sportegyesület rendben mû-
ködjön. Akkortájt a megyei el-
sõ osztályban szereplõk közül
miénk volt a legkisebb telepü-
lés. Megvoltak a kapcsolataink
a magasabb osztályban szerep-
lõ csapatokkal, így a serdülõ
csapatot is a ZTE segítségével
tudtuk kiállítani – emlékezett
vissza az egyesület három éve
leköszönõ elnöke. A korábbi
években levezetésként na-
gyobb nevek is megfordultak
az egyesület csapatában, de a
„légiósoknak” nem mindenki
örült, vette át a szót Farkas
Zoltán:

– Többen mondták ne-
künk az elsõ osztályban, hogy
falusiakat játszassunk, de ha
színvonalat akartunk, akkor
ahhoz minõségi játékosok kel-
lettek, akikért sok esetben he-
tekig telefonálgattunk, utaz-
gattunk. Olykor még külföldre
is. A Pongrácz testvérek, Mik-
lós István, a Zetébõl visszavo-
nult Soós István, Kormos Kál-
mán, Török András mind meg-
fordultak nálunk, a sokáig Ba-
bosdöbrétén játszó Vass Ist-
vánt hónapokig hívogattuk,
mire végül ideigazolt. A legna-

Za-
laszentgyörgyi SE

Györe József

Farkas Zoltán

Zalaszentgyörgyi jubileum bajnokavatással
Éremátadással egybekötött gálamérkõzések

gyobb név Oláh Attila volt, aki
iránt sérüléséig a ZTE is érdek-
lõdött. Régen is sok pénz kel-
lett a focihoz, de nem ennyi,
mint mostanság. Egykori pol-
gármesterünknek, Császár Lász-
lónak is nagy érdemei vannak
abban, hogy a pályánk itt van,
és hogy ma jubileumot ünne-
pelhetünk – mondta Farkas
Zoltán, aki manapság is lelkes
szurkolója a csapatnak, és saját
területét adta oda használatra
edzõpályának, játszótérnek.

Az elmúlt két szezont a me-
gyei III. osztály Északi-cso-
portjában töltõ csapat a jeles
dátumhoz méltóképp igazod-
va idén bajnoki címet szerzett,
és ezzel kiharcolta a magasabb
osztályba jutást. A csapat fõ tá-
mogatója az önkormányzat,
emellett cégek, vállalkozók is
segítik az egyesületet. A 450
lelket számláló település lakos-
sága szintén kiáll a csapat mel-
lett, ki pénzzel, ki pedig mun-
kájával segíti a focistákat. A
hazai meccseken 150 körüli a
nézõszám, de a szurkolók ide-

genbe is legalább ötvenen el-
utaznak. A csapatért szorítók
mára szurkolói klubot is alakí-
tottak, s a meccseken a csapa-
tot támogató és feliratát viselõ
sapkában és pólóban biztatják
övéiket. A felnõttek mellett
idén a tartalékcsapat is elsõ-
ként zárt a tabellán, az öröm-
teli pillanatokat június 30-án
élményszámba menõ gálamér-
kõzésekkel ünnepelték.

– Legsikeresebb éve az
egyesületnek 1995-ben és az
azt követõ években volt, ami-
kor a megyei I. osztályban ne-
gyedik helyezést értük el. Ké-
sõbb jelentõs átalakuláson
esett át az egyesület, azonban
az elsõ osztályban való sze-
replés sokba is került. Két év-
vel ezelõtt mélyponton volt az
egyesület, amikor a másodosz-
tályból is kiestünk. Akkor dön-
töttük el, hogy rövid idõn be-
lül vissza szeretnénk jutni, ami
most sikerült is, nyáron célirá-
nyosan fogjuk megerõsíteni a
csapatot – foglalta össze rövi-
den , az egyesület
két és fél éve elnöklõ vezetõje.

Vaski Zsolt

Az ünnepélyes megnyitó
után

nosztalgiamérkõzést ren-
deztek, melyen a szomszédvár
csapatában pályára léptek a
helyi csapatban korábban
megfordult játékosok is. A gá-
lát fokozván csapott össze a
két osztály bajnoka: a helyiek a
megyei II. osztály Északi-cso-
portjának bajnokát fogadták.
Végül a ud-
varias vendégként maradt alul
a bajnokok csatájában. A káni-
kulában tartott focifiesztán a

fiataljai is megcsil-
logtatták tudásukat, majd a Pá-
terdomb – ZTE mérkõzéssel
zárult a minitorna. A koraesti
pillanatokat játékosok, szurko-
lók már régóta várták: a bajno-
kok , az MLSZ
Zala Megyei Igazgatóságának
vezetõjétõl vették át bajnoki
aranyérmeiket, melyet bog-
rácsételek, esti mulatozás kö-
zepette ünnepeltek meg.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Zalaszentgyörgy SE – Ká-
vás

Páterdombi LSC

ZTE FC

Józsi Györgytõl

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A jubileumi év bajnokai.

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok
megvalósulásának

!
kötelezõ

közzététele kedvezményesen

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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

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!

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.

OLASZ NAGYKÖRÚT

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY

VELENCE ÉS SZIGETEI

ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

DOLOMITOK-DÉL-TIROL:

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

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

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

: Murano-Burano-Torcello

-

Európa trópusi
a szépség szigete

hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái

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

Aug.16-22. 105.000 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept.12-16. 62.900 Ft/fõ

Szept.12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept.13-21. 189.900 Ft/fõ

Szept.14-17. 68.900 Ft/fõ

Szept.28-Okt.7. 175.900 Ft/fõ

Okt.5-7. 32.500 Ft/fõ

A Kinga Szalon ajánlata:

Bejelentkezés: Tamás Kinga 06-30/5072-970
(Az üzlet az Avia benzinkútnál található Bagodban)

Kinga Fodrászat!

További szolgáltatás: - kozmetika - mûköröm - pedikûr manikûr - szolárium

- tartós szõrtelenítés Epilfree eljárással

Botox a hajnak - hajszál feltöltõ kezelés

+ ajándék Loreal fiatalság kód arckrém

4299 Ft értékben.


