
k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2013. január

(Folytatás a 2. oldalon)

EINHELL, KRESS szerszámgépek,

kenõanyagok, autóalkatrészek szûrõk forgalmazása.

Kocsis János e.v.
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a

Tel.: 30/610-6707
E-mail: info@kocsisweb.hu

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

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

MANNOL CLASSIC 10W-40 motorolaj 4 liter

Készleten lévõ vezérmûszíjak, fékbetétek
kedvezménnyel kaphatók!

FERROZ minõségi kipufogók versenyképes,
kedvezõ árakon!

MANNOL NANO TECHNOLOGY 10 W-40 motorolaj 4 l
4800 Ft

20 %

5900 Ft

Több mint két évtizede
ünnepli az ország január 22-én
a , a
dátumválasztással arra emlé-
kezve, hogy 1823-ban ezen a
napon véglegesítette

a kéziratát.
Minden évben számos rendez-
vény keretében emlékezünk
meg országszerte neves mûvé-
szeinkrõl, nemzeti kultúránk
értékes múltjáról, valamint ez-
redévre visszanyúló hagyomá-
nyainkról.

Kissé elrugaszkodva a meg-
szokott, unalomig ismételt kli-
séktõl városa újszerû
módon ünnepelte meg a ja-
nuár 20-i hétvégén ezt az al-
kalmat. A több száz éves mû-
vészi múltunk egyetlen dél-
utánba sûrítése helyett egyet-
len korszak került elõtérbe –
az elmúlt évszázad közepe, az
1950-1980 közötti idõszak. Ez-
által és a helyi lakosok aktív
közremûködésével sikerült egy
személyes, nosztalgikus han-

Magyar Kultúra Napját

Kölcsey
Ferenc Himnusz

Zalalövõ

Magyar Kultúra Napja a „retro” jegyében
gulatot teremteniük a zalalö-
või Salla Mûvelõdési Központ
munkatársainak. A választás
szándékosan esett erre az idõ-
szakra, hiszen a magyar kul-
túra fejlõdése sajátos irányt
vett ebben az idõszakban,
mely elég közeli ahhoz, hogy
mindenki azonosulni tudjon
vele és elég távoli ahhoz, hogy
történeti visszatekintés céljául
szolgáljon. Ahogy

, a város alpolgármestere hi-
vatalos megnyitó beszédében
is megemlítette: „Az idõsebb
generációknak ez a korszak
nosztalgikus emlék, a fiatalab-
baknak már történelem.”

A legelsõ program a kor-
szak egyik betiltott filmjének
megtekintése volt az intéz-
mény mozitermében.

címû filmet láthatták az
érdeklõdõk, melyet

rendezett és hiába volt sa-
ját korában tiltott kategóriájú,
azóta igazi magyar filmtörté-
neti klasszikussá vált. „A nem-

Herczeg Im-
re

„A Ta-
nú”

Bacsó Pé-
ter

zetközi helyzet egyre fokozó-
dik” – emlegette a vásznon
Virág elvtárs. Ez és a többi
kultikus, mindenki által ismert
sorok teszik ezt a filmet igazán
naggyá. A filmvetítés után

, a hévízi
Fontana Mozi munkatársa tar-
tott elõadást, melynek kereté-
ben számos történetet mesélt

Szaknyéri András

arról, hogy a korszak tiltásai
hogyan késztették a rende-
zõket és a forgatókönyvírókat
különféle kerülõ megoldások-
ra, sajátos irányba terelve az
akkori filmmûvészetet. A részt-
vevõk sok szórakoztató anek-
dotával lettek gazdagabbak és
a vidéki mozik múltja és jövõje

Rendhagyó volt az ünnep.
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Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

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

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

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Packard Bell, Samsung, Toshiba!

Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,4 GB DDR3 Ram,
500 Gb HDD, LG DVD-RW, 1333Mhz 400 W Ház

Gigabyte H67MA USB3 alaplap, Intel Core-2100 3.1 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

HD6670 1 GB DDR5 VGA

67.500 Ft

120.600 Ft

Wayteq 5" WAYTEQ x960BT HD 4GB Bluetooth PNA szoftver nélküli
navigáció FM-transzmiterrel, internet csatlakozással 30.490 Ft

ADATA 8GB USB2.0 Fekete (AC008-8G-RKD) Flash Drive 2.690 Ft

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy az újév elsõ

összejövetelének idõpontja és helyszíne:

Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

2013. február 22. 14 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ

8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.

Magyar Kultúra Napja a „retro” jegyében
is a beszélgetés fontos témáját
képezte.

Ezt követte a „retro” kiállí-
tás megnyitása, mely a város
lakosságának aktív közremûkö-
désének köszönhetõen való-
sulhatott meg. Az elõzetes fel-
hívásra közel kétszáz korabeli
tárgy felajánlásával tették Za-
lalövõ város polgárai igazán
személyessé ezt a kollekciót,
melynek nagy részét

gyógyszerész biztosí-
totta, akinek a mûvelõdési köz-
pont munkatársai külön kö-
szönetet mondtak. A kiállítás a
múlt századbeli tárgyak igazán
széles skáláját vonultatta fel:
generációk óta öröklõdõ gyer-
mekjátékokat, könyveket, hang-
lemezeket, de láthatóak voltak
hétköznapi, bár kétségkívül
retro stílusú evõeszközök, po-
harak, sõt bútorok is.

Az este a zalaegerszegi
mûvé-

szeinek zenés elõadásával foly-

Bedõ
Sándor

He-
vesi Sándor Színház

tatódott. A „Valami kis szere-
lem” címû darabot

és
adta elõ, felele-

venítve a könnyed, szórakozta-
tó, múlt századi slágerek bo-
hém hangulatát.

A három mûvésznõ elõadá-
sát követõ rövid szünet után
kezdetét vette a résztvevõk
szerint az este legjobban sike-
rült rendezvénye, az irodalmi
felolvasóest. Ennek keretében
mindenki felolvashatta egy-két
kedvenc novelláját vagy versét,
amelyet egy jó hangulatú kö-
tetlen beszélgetés követett.
Közel húszan vettek rajt részt,
minden korosztályból és bárki
megoszthatta egy mûvel kap-
csolatos gondolatait és a prog-
ram aktív szereplõjévé válha-
tott, és az est végére a jelen-
lévõk elhatározták, hogy az
ilyen összejöveteleket – to-
vábbra is kötetlen formában –
rendszeresíteni fogják.

Ecsedi Er-
zsébet, Magyar Cecília Lõ-
rincz Nikol

Dömök András

A
és a

2013. január 19-én tizenhar-
madik alkalommal szervezte
meg az

. Délelõtt 9 órától
várták a város és a környék
lakosságát – gyerekeket és

Zalalövõi Általános Is-
kola Bitbúvár Alapítvány

Informatikai és Csalá-
di Napot

20 éves a Bitbúvár Alapítvány

szülõket együtt – a különféle
programokra. A számítógépes
játékokon kívül lehetett me-
dált, mandalát készíteni, origa-
mizni, íjászkodni, stb. Akinek
volt kedve, kipróbálhatta ügyes-
ségét az „Egy perc és nyersz”
feladványain.

A leendõ elsõsöket és szü-
leiket a tanító nénik várták
meglepetésekkel, játékokkal.

A rendezvényen a
kéz-

mûves foglalkozással, a

pedig íjász-
kodással és agyagozással várta
a gyerekeket.

A Bitbúvár Kupa teremlab-
darúgó torna – melyen gye-
rekekbõl és szülõkbõl álló csa-
patok vettek részt – két cso-
portban került lebonyolításra,
külön az alsós és a felsõs
diákokból és szülõkbõl álló
csapatok számára.

A rendezvényen részt
vett az olaszországi

testvértelepülésrõl
érkezõ
polgármester és

mozgás-
sérültek helyi csoportja

Kere-
csen Hagyományõrzõ és Kul-
turális Egyesület

Farra
D'Isonzó

Alessandro Fabro
Milena Coluc-

ci

Porkoláb
Anett testvére

Melles Dorina

Vertetics László
Tóth László

Herman Eszter,

, aki a külföldi kapcsolatokat
szervezi.

20 órától került sor a 20
éves Bitbúvár Alapítvány ha-
gyományos jótékonysági báljá-
ra, melyet a gyerekek kultu-
rális mûsora nyitott.

és salsa bemu-
tatóval, – az
iskola egykori diákja – musical
mûsorral szórakoztatták a
vendégeket.

A bál bevételét az iskola
felszerelésének bõvítésére for-
dítja az alapítvány.

Az alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond a rendez-
vény valamennyi támogatójá-
nak, a szülõknek, pedagógu-
soknak, akik hozzájárultak a
rendezvény eredményességé-
hez, sikeréhez.

A rendezvény védnökei:
polgármester,

mester kõfaragó.

az alapítvány elnöke

A nyolcadikosok tánca nyitotta a bált.

Pl.: ASUS X55A 15,6"/Intel Pentium B980
2,4GHz/2GB/320GB/DVD író/notebook

ASUS X55VD 15,6"/Intel Core i3-2350M
2,3GHz/4GB/500GB/VGA/DVD író notebook

ASUS X55C 15,6"/Intel Core i3-2350M
2,3GHz/2GB/320GB/DVD író/notebook

94.990 Ft

114.990 Ft

131.990 Ft
Navon Platinum Explorer 7" 8GB iGO Primo HU 1év GPS tablet 36.990 Ft
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A tavalyi megható, kicsik-
nek-nagyoknak egyaránt töl-
töttséget adó és meghittséget
varázsoló mûsor után nem le-
hetett kérdéses, hogy idén is
szükség van karácsonyi ünnep-
ségre , így a szer-
vezõk nem is tétlenkedtek: de-
cember 23-ra a közösségi ház-
ba invitálták a falu apraját-
nagyját.

A mûsor palettája színes
volt: a tánccal, az
óvodás és iskolás gyerekek ver-
sekkel és dalokkal, a felnõttek
betlehemes mûsorral, a

tagjai pedig

Zalacsében

Csébi Csajok

Zala-
csébi Vegyeskar

Karácsonyi ünnepség Zalacsében

karácsonyi énekekkel kedves-
kedtek a nézõknek. Zárásként
nem maradhatott el a közös
dal se, amivel fiatalok és idõ-
sek közösen kívántak minden-
kinek békés, boldog ünnepeket.

A hangulat felülmúlta a
tavalyit, akárcsak a mûsorban
résztvevõk és a nézõtéren
helyet foglalók száma. Példás
visszacsatolás ez arra vonat-
kozóan, hogy jó, amit ez a fa-
luközösség egymásért tesz;
összefog és felismeri: kapni jó,
de adni még jobb…És nem
csak karácsonykor.

Rajnai Barbara

Az év végére elkészült
új játszótere. A gye-

rekek parkja a szabadidõköz-
ponttá alakuló sportcentrum
déli szegletében kapott he-
lyett. A játszótérre még 2011.
szeptemberében nyújtott be
Leader-pályázatot a település
önkormányzata, s 2012 novem-
berének utolsó napjaiban lát-
tak neki a bruttó 2,435 millió
forintos park létrehozásának.
A kivitelezés a beadványban
elõírtaknak megfelelõen a fa-
lubeliek részvételével történt,
akik szerzõdésben vállalták és
jelenléti ívben rögzítették az
elvégzett munkát. A falubeliek
hozzáállását dicséri, hogy a
közel négyszáz lelkes telepü-
lésnek akár a harmadát is meg
lehetett volna mozgatni az ügy
érdekében. A harminc fõs lel-
kes társaság egy nap alatt
szerelte össze a Zalaháshágy új
büszkeségét jelentõ játékokat,
a játszótér széle pedig a gye-
rekek biztonsága érdekében
szép kerítést is kapott.

– A zalaháshágyi gyerekek
most már európai színvonalú

Za-
laháshágy

Játszótérrel gazdagodott Zalaháshágy
játszótéren tölthetik a szabad-
idejüket. A pályázati feltételek
szerint az alap elrendezése, a
homok beszerzése, játékok
összeszerelése volt a felada-
tunk, a játékok (hatszög má-
szóka, csúszda, mászó váras
csúszda, hinta, rugós autó, ru-
gós dupla ló, láncos híd) árá-
hoz az áfát kellett kifizetnünk.
A kivitelezés társadalmi sze-
repvállalással valósult meg, mely-
ben a falubeliek önkéntes mun-
kájukkal járultak hozzá a falu
fejlõdéséhez. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki segített abban,
hogy ez a beruházás megvaló-
suljon Zalaháshágyon – taglal-
ta polgármester.

Szintén örömteli hír a tele-
pülésrõl, hogy nyertesnek nyil-
vánították az önkormányzat
épületének napelemekkel való
ellátását megcélzó pályázatot,
melynek kivitelezési munkála-
tai tavasszal indulhatnak el. Az
önkormányzat további beadvá-
nyokkal szeretné fejleszteni a
települést, így elbírálás alatt áll
a szennyvízhálózat pályázata

Büki József

és elkészült a kultúrház, az
önkormányzat és a könyvtár
külsõ hõszigetelésének, fûté-
sének, nyílászáróinak felújítá-
sát megcélzó tíz millió forintot
felölelõ beadvány is. Tavaszra
tervben van a falu járdáinak

felújítása, mely „oldalanként”
nagyjából hat-hat millió forin-
tos ráfordítás. Idén pályázati
támogatás híján és a kintlévõ-
ségek miatt az egyik oldalra
jut pénz.

Pataki Balázs

Az új játszótér a januári hólepel alatt.
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A
2012. december

23-án karácsonyi koncertet
tartott a temp-
lomban.

zalaszentgyörgyi Gyer-
tyafény Kórus

boncodföldei

A Gyertyafény Kórus évzárója

A rendezvényen együtt lép-
tünk fel a
tagjaival, így közös karácsonyi
felkészüléssel, szépen zártuk a
két kórus közti egész éves

kávási Violin Kórus

együttmûködést. A két kórus
közös mûsorában többszólamú
karácsonyi dallamok, népének
feldolgozások és gitáros énekek
csendültek fel, a dalokat kiegé-
szítve híres magyar költõk vers-
be szedett karácsonyi gondola-
tait szavalták a kórustagok.
Mintegy 40 perces mûsorunkra
megtelt a boncodföldei temp-
lom. A koncert után

polgármester népmûvé-
szeti alkotásokból álló kiállítást
nyitott meg a faluházban, végül
a résztvevõket a frissen üzembe
helyezett kemencében készült
kenyérlángossal, pogácsával kí-
nálták a helyi szervezõk.

Sajnos az idõbeli csúszások
miatt végül nem sikerült eljut-
nunk ugyanezen a napon este
az egyik televíziós tehetségku-
tató mûsorból ismert

és a acapella
vocalband énekegyüttes zala-
egerszegi koncertjére, ahol a
„Megyekórus” erõsítése lett vol-
na a feladatunk. A Szent Család
ünnepe alkalmából tervben
volt, hogy meglátogatjuk

alapító atyánkat Náraiban,

Zsuppán
Ernõ

Takács
Nikolas Full Moon

Hencz
Ernõ

de végül ez az utazás 2013 ta-
vaszára maradt.

Már a karácsonyi ünnepna-
pok után, az év utolsó szombat-
ján tartottuk a Gyertyafény Kó-
rus évzáró rendezvényét az
egyik zalaegerszegi pékség
bisztrójában. Értékeltük a mö-
göttünk hagyott év eredmé-
nyeit, de már foglalkoztunk a
következõ év következõ felada-
taival is. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a kórustagság
ne csak szakmai és közösségi
munkával járjon, hanem néha
jól is érezhessük magunkat
együtt, hiszen kórustagjaink a
munkán, tanuláson felüli sza-
badidejük egy részét szánják a
Gyertyafény Kórusra. 2012-ben
már harmadik alkalommal szer-
veztünk „húzásos” karácsonyi
ajándékozást a kóruson belül, a
kezdeményezés karvezetõnk-
nek,

köszönhetõ. Nehéz évet
zárt a közösség, ki-ki számos
kihívással szembesült saját kar-
riere, tanulmányai, családja kö-
zegében, ezért nagy öröm, hogy
így az év utolsó hétvégére ilyen
szépen sikerült ismét összegyûl-
nünk. Bízom a hasonlóan si-
keres folytatásban 2013-ban is!

Verõ Andrásné Melindá-
nak

Horváth Zoltán

Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre az éves
adóváltozásokkal kapcsolatos
gazdasági fórum a

konferenciatermé-
ben. A január 10-i elõadást ezút-
tal is , a NAV
Nyugat-dunántúli Regionális Adó
Fõigazgatóságának tájékoztatási
osztályának vezetõje tartotta. A
City Cooperation - 24 Cities
együttmûködés által megvalósí-
tott nyílt, ingyenes rendezvé-
nyen többségben egyéni és
kisvállalkozók vettek részt Zala-
lövõrõl és környékérõl, akik
részletes tájékoztatást kaphat-
tak a 2013. évi adókat és bér-
jutalékokat, valamint az adózás
módját érintõ változásokról.

zalalövõi
Salla Mûvelõdési Központ és
Könyvtár

dr. Lázár József

Az elõadás keretében az ér-
deklõdõk információkhoz jut-
hattak többek közt a béren
kívüli juttatásokat és utalványo-
kat, valamint a bérjárulékokat
ért változásokról, az egyéni
vállalkozók és a munkavállalók
adózási kötelezettségeirõl és
képet kaphattak arról, hogy
mely kisvállalkozásoknak érde-
mes váltani az EVA mellett meg-
jelenõ két új adózási forma, a
KATA és a KIVA valamelyikére.
A prezentáció végén a résztve-
võk feltehették ezzel kapcsola-
tos kérdéseiket és megvitathat-
ták a változásokat. Bárki, aki bõ-
vebb információt szeretne meg-
tudni az idei módosulásokról,
ellátogathat a NAV honlapjára.

D.A.

Gazdasági adófórum Zalalövõn

A
a Nemzeti Kulturális Alap

Közgyûjtemények Kollégiumá-
nak kiírására beadott pályázatá-
val több, mint 1,5 millió forintot
nyert a könyvtár fejlesztésére.

Az átalakítás elsõ lépéseként
jelentõs könyvtári szolgáltató
tér bõvítést hajtottak végre,
amelynek szükségességét a
könyvtár zsúfoltsága indokolta,
majd a Nemzeti Kulturális Alap
90 %-os támogatásával kicserél-

„Salla” Mûvelõdési Köz-
pont

Fejlesztések a zalalövõi könyvtárban

ték a gyermekkönyvtár és a köl-
csönzõtér rossz állapotú bútor-
zatát. A kivitelezési munkákat
helyi vállalkozó nyerte és végez-
te el. A korszerûsítésnek kö-
szönhetõen lehetõség nyílik a
könyvtárban csoportok fogadá-
sára, foglalkozások megtartásá-
ra – könyvtári környezetben,
illetve az olvasók még kulturál-
tabb, esztétikusabb környezet-
ben tanulhatnak, olvashatnak.

Kovács Mónika

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 Gyertyafény Kórus és a Violin Kórus boncodföldei karácsonyi
mûsora.

Látogatók a megújult gyermekkönyvtárban.
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tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Jól sikerült a közigazgatás za-
lai átalakítása, lényegesen köny-
nyebb lett az önkormányzatok
helyzete az állam adósságátvál-
lalási intézkedése után - mond-
ta , a

újévi fogadásán.
Manninger Jenõ Zalai Me-

gyei Közgyûlés

A megyei közgyûlés elnöke
szerint a zalai fejlesztési terv
alapja a program,
ami a gyógy- és egészség-
turizmusra, az iparra, az ag-
rárfejlesztésre és a logiszti-
kára épül.

„Zöld Zala”

A zalai jövõkép

Manninger Jenõ újévi köszöntõje.

Az 2013.
január 19.-én tartotta alapítvá-
nyi bálját a
kultúrházban. Az elõzõ hét ha-
talmas hóesése és zord idõjárá-
sa ellenére még távoli telepü-
lésekrõl is megérkeztek vendé-
geink.

Báli mûsorunkat a
(január 22.) és

születésének
130. évfordulója alkalmából ál-
lítottuk össze. Sokféle mûvé-
szeti ágból válogattunk, hogy
bemutathassuk a magyar kul-
túra sokszínûségét. Irodalmi idé-
zetek, kóruséneklés, népdal,
néptánc, hangszeres zene, mo-
dern tánc, könnyûzene váltotta
egymást a színpadon. A kultu-
rális bemutatót a falakon lógó
erdélyi festmények foglalták
keretbe. Felléptek a kórus arany
minõsítést elért népdalos re-
ménységei, hangszeres szólis-
tái, a kórustagokból alakult

lánycsapat,
modern tánccso-

portja (szintén kórustagok-
ból). Szépen illett a koncep-
cióba a

fergeteges csár-
dása is.

A messze földön híres ze-
netudós, zenepedagógus okta-

Örömzene Kórus

zalaszentgyörgyi

Magyar
Kultúra Napja
Kodály Zoltán

The Best Way Tor-
nyos Ervin

Zalaszentgyörgyi Nép-
tánccsoport

Kórusbál Zalaszentgyörgyön

tási módszeré-
re kiállítással, a
Kodály -e lvek
bemutatásával
emlékeztünk.
Ízelítõül álljon
itt egy csokor-
ra való a szá-
munkra is irányt
adó kodályi út-
m u t a t á s b ó l :
„Az énekóra, az
éneklés legyen
örömforrás… A

hallás fejleszthetõ... Mindenkit
meg lehet tanítani a zene befo-
gadására… A közös éneklés kö-
zösségteremtõ erõ.”

S valóban! A kórustagok-
ból, szüleikbõl, a minket szere-
tõ és támogató közösségünk-
bõl az évek folyamán igazi kö-
zösség formálódott. Összefog
a munkában, önzetlenül ada-
kozik, felkarolja karitatív tevé-
kenységével az elesetteket, de
tud önfeledten mulatni, tán-
colni is.

Mindenre jó alkalom kínál-
kozott az idei kórusbálon. A
bõséges vacsora után, hajnalig
ropták a bálozók a táncot. A
képtombola fõnyereményét –
immár 16. alkalommal –

festõmûvész aján-
lotta fel. Köszönet még

aki szintén 16 éve
hûséges támogatója a csa-
patnak!

Köszönet mindenkinek,
aki részvételével, munkájával,
adományával, szereplésével hoz-
zájárult a bál sikeréhez. Ezzel a
bevétellel a jövõt támogatjuk,
melyet a romlatlan ifjúság hor-
doz. Gyermekeink lelki, szelle-
mi fejlõdése, mûveltsége közös
jövõnk záloga.

Bu-
day Mihály

Lutter
Sándornak,

(s)

Újévi köszöntõ a megyházán



6 2013. januárZalalövõ és Környéke

A
római

katolikus temp-
lom zsúfolásig
megtelt decem-
ber 23-án, vasár-
nap este, mikor
helybeli szerep-
lõk egy gyönyö-
rûen feldíszített
k a rá c s o n y f a
mellett bemutat-
ták Jézuskaváró
karácsonyi mû-
sorukat, mely-
ben gyermekek,
ifjak és fiatal szü-
lõk is részt vet-
tek. Elõször

kántor
szólt az egybe-
gyûltekhez, a Pál

hagyáros-
böröndi

Pak-
sa Imre

Áldott estén, karácsony éjen…

apostol nyomán készült, ún.
Karácsonyi szeretet himnusz-
ból idézve, melynek az volt a
lényege, hogy bár a karácsony-
hoz hozzátartozik a bevásár-
lás, ajándékozás, fõzés, evés-
ivás, fenyõfa díszítése, a legfon-
tosabb dolog mégis a szeretet,
mely nélkül mindez semmit
sem ér. Ezután a mûsor rendezõ-

je, mondta el Ju-
hász Gyula: Karácsony felé cí-
mû versét. Ebbõl idézünk: „Szép
Tündérország támad föl szívem-
ben, /Ilyenkor decemberben./ A
szeretetnek csillagára nézek,
/Megszáll egy titkos, gyönyörû
igézet,/ Ilyenkor decemberben.”

A gyermekek mûsora fel-
elevenítette a betlehemi tör-

Tompa Ágnes ténetet: Máriát köszönti Gáb-
riel angyal; Józseffel Betle-
hembe mennek, ahol világra
jön Jézus egy barlangistál-
lóban; felkeresik õt a pász-
torok, majd a napkeleti böl-
csek, akik a csillag nyomát
követték.

zenei kísé-
retével felcsendültek az ismert

Paksa Gergely

karácsonyi dalok: Csordapász-
torok, Mennybõl az angyal,
Pásztorok, pásztorok,/Ó, fé-
nyességes szép hajnal... El-
hangzott Tóthárpád Ferenc:
Ugye, hallod szavam címû ver-
se: „Karácsony van, Kisjézu-
som!/Téged ünnepelünk./Hit,
a béke s a szeretet/legyen min-
dig velünk!'/részlet/

Ady Endre:
Karácsony címû költeményét
adta elõ: „Karácsonyi rege/Ha
valóra válna,/Igazi boldog-
ság/Szállna a világra.” (részlet)

A mûsor zenei közremûkö-
dõje volt.
Zárásként a Tompa Ágnes-

összetételû alkalmi kórus
dalait hallgatta meg a közön-
ség. plébános
köszönetet mondott a szerep-
lõknek és a szervezõknek, hang-
súlyozva, hogy a kis Jézusról
leghitelesebben éppen a kicsi
gyermekek tudnak szólni. Felbe-
csülhetetlenül nagy dolog az,
hogy 2012 évvel ezelõtt leszállt
közénk az Isten emberi alakban.

Ezúton mondunk köszönetet
helyi lakosnak, aki

a templomkapunál álló „falu ka-
rácsonyfáját” adományozta.

Filinger Zsófia

Filinger Ferencné
Ko-

zák Beáta-Horváth Zsuzsan-
na-Vaspöri Andrea-Nárai Eri-
ka

Farkas László

Boncz József

Ács László

Megelevenedett a betlehemi történet.

A 2012. december 16-án meg-
rendezésre került karácsony-
váró délután hagyományõr-
zésként jött létre, ugyanis egy
évvel ezelõtt hosszú idõ eltel-
te óta jött létre hagyomány-
teremtõ szándékkal

.
A település valamennyi óvo-

dás és általános iskolás korú
gyermekét invitáltuk a kultúr-
házba, hogy megosszuk velük
ez évi elképzeléseinket, illetve,
hogy eldönthessék: részt kí-
vánnak-e venni a felkészülés-
ben, majd a mûsorban? Szá-
munkra ez azért volt fontos,
hogy szabadon dönthessenek,
illetve, hogy érezzék, hogy szá-
munkra mindenki fontos.

Természetesen a szülõk
egyetértése is kellett ahhoz,
hogy fel tudjunk készülni a fe-
ladatra. A gyerekek és az õket
felkészítõ felnõttek idõbeosz-
tását heti szinten koordinál-
tuk, hogy megtaláljuk a megfe-
lelõ idõpontot a próbára.

Mûsorválasztásunk a szerep-
lõk életkorát, gyermeki világát
vette figyelembe. Ilyen meg-
fontolásból az óvodások né-

Salom-
váron

„Harang szól a kisfalumban”

hány elsõ osztályossal közösen
egy mesejelenetet, alkalomhoz
illõ zenés mozgást és néhány
verset adtak elõ. Úgy gondol-
tuk, mivel a karácsony a vallás-
hoz nagyon szorosan kapcso-
lódik, az iskolások jelenítik
meg a Betlehemben történt
eseményeket. A számos szerep-
lõt mozgató jelenet keretéül
egy a napjainkban élõ család
esti légkörét, hangulatát válasz-
tottuk, amikor áramszünet mi-
att a családtagok közül senki

sem tudja kedvelt mûsorát néz-
ni a TV-ben, így az apa egy
2000 évvel ezelõtti esemény-
rõl mesélt, ami maga a betle-
hemi történet.

A mûsor legvégén valameny-
nyi szereplõ gyerek közö-
sen énekelte a „Harang szól a
kis-falumban” címû dalt. Zárás-
ként pedig karácsonyi szóló-
ének hangzott el gitárkísé-
rettel.

A rendezvénnyel és a közös
énekléssel a falu lakosságának,
a generációk kölcsönös meg-
becsülését, összetartását sze-
rettük volna demonstrálni.

A szervezõk:
Kungli Józsefné

Horváthné
Havranek Tímea

Meghitt volt az ünnep Salomváron.

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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Fõzni jó!

Lakberendezõként még
soha nem gondoltam bele
abba, hogy milyen nehéz se-
gítség nélkül berendezni
egy otthont. Amíg nem ta-
lálkoztam Csillával. Elmesél-
te tortúráját. Megpróbálta
egyedül berendezni ottho-
nát. Azonban az elsõ hét
után csak egy halom eldön-
tendõ kérdéssel és megol-
dandó problémával lett gaz-
dagabb. Hogyan tudja a leg-
praktikusabban tárolni a
dolgait, hogy mindennek le-
gyen helye? Hova tudja el-
rakni a ruhaszárítót, a vasa-
lódeszkát, de könnyen elõ is
tudja venni? Hova és milyen
méretben kerüljenek búto-
rok, úgy hogy közben tágas
és világos is maradjon
otthona. Ne egy bútorrak-
tárra hasonlítson. A konyhá-
ban hogyan férne el egy
nagy asztal, ha nincs hozzá
elég hely? Milyen színeket
válaszon, ami jól megy a
padlóhoz, a tapétához? Mi-
tõl fog igazán jól kinézni az
otthona? Hogyan tudja
mindezt kihozni annyi
pénzbõl, amennyit szán rá?
Csilla nem csak egy trendi
otthont akart magának, ami
egy a sok közül. Hanem
olyant, ami tükrözi az egyé-
niségét, s még 10 év múlva
is irigyelni fognak tõle is-
merõsei. Csilla megoldás-
ként azt a tanácsot kapta,
hogy mérje fel és rajzolja le
az otthonát. Készítsen egy
méretarányos tervet …

Na, itt telt be a pohár! –
Én ehhez nem értek! Csak
azt szeretném, hogy az ott-
honom olyan legyen, mint
én, ahol igazán jól fogom
érezni magam – mondta.

Erre a kifakadásra csak
annyit tudtam válaszolni: –
A lakberendezést, mint
szakmát ezért tanulják több
évig. Ez a tudás kell ahhoz,
hogy az ilyen helyzeteket
meg tudjuk oldani. Sõt már
3D-s látványterveken mutat-
juk meg, hogy milyen lesz.
Így nincs zsákbamacska,
nincs találgatás. Egyszerûen
lehet dönteni.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Na, itt telt be a pohár…

mxm lakberendezés rovata

A
az éves rendezvény-

sorozatát mindig a nyugdí-
jasok köszöntésével zárja. A ha-
gyományokhoz híven az idén
is a karácsony elõtti hét vé-
géjén, december 22-én, szom-
baton tartották az ünnepséget.
A karácsony közelsége is emel-
te a rendezvény meghitt és ün-
nepélyes hangulatát. A kultúr-
házban a 16 órai kezdésre
megtelt a szépen feldíszített
terem.

polgármester
köszöntötte a jelenlévõket, em-
lékeztetett az elmúlt évek ren-
dezvényeire, amikor többször
méltatta az idõsek érdemeit,
munkáját, a társadalomban, a
családokban elfoglalt szerepük
fontosságát. Ezúttal az egymás
iránti tiszteletrõl, szeretetrõl, a
családok, a barátok összetarto-
zásáról beszélt.

– A jelenlegi megosztott
társadalomban még nagyobb
szükség van az olyan összejö-
vetelekre, mint a mai. Advent-
kor, a reményteli várakozás
idején jó alkalom adódik arra,
hogy átértékeljük családtagja-
inkkal, barátainkkal, szûkebb
és tágasabb közösségekkel
kapcsolatainkat. Legyünk tü-
relmesek egymáshoz, ne a rosz-
szat keressük embertársaink-
ban, hanem lássuk meg ben-
nük a jót. Ne irigykedjünk, ha-
nem tudjunk örülni a másik si-
kerének – emelte ki.

Emlékeztetett arra, hogy az
ember gyarló és kiszolgáltatott
lény, mindenki kerülhet olyan
helyzetbe, hogy rászorul em-
bertársa segítségére, ezért is
tartja fontosnak az egymás
iránti tiszteletet. Ebben a roha-
nó világban soha ne feledkez-
zünk meg elõdeinkrõl, szüle-
inkrõl, nagyszüleinkrõl, akik-

zalaboldogfai önkor-
mányzat

Luter Péter

A nyugdíjasok köszöntése Zalaboldogfán

nek sokat köszönhetünk. Ha
nem is tudjuk mindazt vissza-
adni, amit kaptunk tõlük, de
megbecsülésükkel, szeretetünk-
kel pótolhatjuk a hiányossága-
inkat.

A polgármester arról is be-
szélt, hogy ez a találkozó jó al-
kalom az idõseknek a beszél-
getésre, nosztalgiázásra. A hét-
köznapokban elmennek egy-
más mellett, vagy ritkán talál-
koznak, mert csak szûk családi
körben vagy egyedül élnek.

– Az önkormányzat, a kép-
viselõ-testület ismeri a helyi
idõsek mindennapjait, életét,
ezért is teremt olyan lehetõsé-
get a kikapcsolódásra, mint a
mai ünnepség, amelyen a tisz-
teletünket hangulatos mûsor-
ral, vacsorával, ajándék élelmi-
szercsomaggal fejezzük ki –
mondta.

A köszöntõ után a helyi

fergeteges produkcióval ala-

7
szoknya 7 nadrág tánccsoport

pozta meg a hangulatot. Majd
következtek a fiatalok; az idõs
embereknek mindig megható,
ha a fiatal korosztály érinti
meg szívüket. Így volt ez akkor
is, amikor gyö-
nyörû versekkel, és

pedig énekes-ze-
nés produkciókkal szórakoztat-
ta a jelenlévõket. Aztán a lányok-
asszonyok újabb és újabb tán-
cokkal lepték meg és vastapsra
késztették az egybegyûlteket.

Közben elkészült a finom
csülkös babgulyás. A szépen
megterített asztaloknál elõke-
rültek a jobbnál jobb helyi ter-
mésû borok, kialakultak a be-
szélgetõs csoportok.

Vacsora közben a
tolmácsolásában régi

szép nóták szóltak, amibe ha-
marosan az ünnepeltek is be-
kapcsolódtak. Vacsora után a
hangulat a tetõfokra hágott, a
jó zenére még a nyugdíjasok is
táncra perdültek.

Kijelenthetjük, hogy aki je-
len volt, nagyon jól érezte ma-
gát, és ha csak néhány órára is,
de elfelejtette a kort és vele já-
ró betegségek okozta problé-
mákat.

A polgármester megígérte,
ha nehéz helyzetben van is az
önkormányzat, de továbbra is
minden évben egyszer meg-
vendégeli nyugdíjasait. Ettõl
függetlenül természetesen az
év minden napján számíthat-
nak a falu vezetésére.

A jó hangulatú estét köve-
tõen a nyugdíjasok, a szerve-
zõk és a fellépõk is jó érzések-
kel eltelve indultak haza.

Egyed Zsófia
Kiss Péter

Nyári Virág

Laza
Duó

A 7 szoknya 7 nadrág tánccsoport fergeteges produkcióval
alapozta meg a hangulatot.

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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Karácsony, öröm, zene… E
három fogalom elválaszthatat-
lanul összefonódott az emberi
szívekben. Így gondolják az

tagjai is, akik
többféle programmal igyekeztek
megörvendeztetni az ünnepre
készülõdõket.

A sort a harmadik éve meg-
rendezésre kerülõ Adventi Kon-
cert nyitotta. 2012. december 9-
én a

plébános
adventi gondolatait követõen
zenés-verses összeállítást hallgat-
hatott a közönség. Bemutattuk
az új kórusdarabokat, felléptek
hangszeres szólistáink, s a zenés
áhítatot karácsonyi gondolatok
foglalták keretbe. A hó és a jeges
utak dacára megérkeztek ven-
dégeink is, az

. Az estet a szülõi
közösség jóvoltából forró teás,
pogácsás agapéval zártuk a ha-
vas templomkertben.

December 18-án, Zalaeger-
szegen két helyre is elvittük

Örömzene Kórus

zalaszentgyörgyi templom-
ban Farkas László

Orchidea Nõi Kar
Gellénházáról

Karácsony, Örömzene 2012
zenés mûsorunkkal karácsony
üzenetét. A
nehéz sorsú fiatal családjaihoz –
az Örömzene Alapítvány támo-
gatásával – mandarinnal, szalon-
cukorral, házi süteménnyel fel-
szerelkezve érkeztünk. A kórus-
tagok ajándékokkal, játékokkal
is meglepték az apróságokat. Re-
méljük, sikerült egy kis örömöt
vinni a küzdelmes hétköznap-
jaikba!

Még ezen az estén nagy
szeretettel vártak minket az

a
Szent László utcába. A közösség
karácsonyváró ünnepségének
fellépõi voltunk. Nem elõször
jártunk itt, nagy öröm és meg-
tiszteltetés számunkra, hogy
visszahívtak.

Hosszú szervezõ munka elõz-
te meg, hogy december 20-án
püspöki szentmisén énekelhet-
tünk a

A bör-
tönlelkész, atya fel-
kérésének tettünk eleget szolgá-

Hajléktalan Szálló

Alsó-
Jánka hegyi Közösségi Házba,

Zalaegerszegi Büntetés-
végrehajtási Intézetben.

Kiss György

latunkkal. Gitárokat, fuvolát,
csellót, brácsát is vittünk ma-
gunkkal (külön engedéllyel),
hogy még emlékezetesebbé te-
gyük a szertartást. A fogvatartot-
tak is készültek mûsorral, a Kis
gyufaáruslány történetét drama-
tizálták, verseket szavaltak. Eb-
ben a közegben mintha minden
szó más értelmet, súlyosabb fel-
hangokat kapott volna… Meg-
ható élmény volt mindannyiunk-
nak! Valószínû, hogy

püspök is így gondolta, aki
elõször járt az intézetben, de
ígérte, máskor is eljön vigaszt
nyújtani.

December 22-én délután ke-
rült sor a

a falu közös kará-
csonyi ünnepségére. A kórus a

Veres And-
rás

zalaszentgyörgyi kul-
túrházban

szentgyörgyi óvodások mûsorát
színesítette énekével. A faluban
mûködõ kulturális csoportok
tartalmas, békés, szép estével ör-
vendeztették meg a hallgatósá-
got, s egymást.

A karácsonyi szolgálat várva
várt kiteljesedése december 24.-
e, . A kórus már 16 éve
ad elõ az éjféli mise keretében
pásztorjátékot, megelevenítve a
betlehemi éjszaka történetét. A
hívõkkel zsúfolásig telt zala-
szentgyörgyi templomban „an-
gyal” suhant át a gyermekek já-
tékát figyelve. A Szent Család
köztünk van, a Szeretet földre
szállt! A szentmise végén ezt az
angyali üzenetet vihette min-
denki magával otthonába.

Szenteste

-s-

December 1.-jén igazi adventi vásári hangulatba csöppentek
azok, akik felkeresték a udva-
rát, ahol 4. alkalommal került megrendezésre az adventi kéz-
mûves vásár, melynek kínálata most is széles volt: adventi ko-
szorúk, kopogtatók, asztali díszek, adventi naptárak, karácsony-
fadíszek, párnák, mécses tartók és mézeskalácsból készült
finomságok sokasága közül vásárolhattak az érdeklõdõk.

Az egyediség abban rejlett, hogy itt csak a szülõk, dolgozók és
gyerekek által készített portékák kerültek eladásra, ami mondani
sem kell talán, hogy hosszú hetek, hónapok kitartó munkájának volt
az eredménye, melybõl leginkább a dajkák vették ki a részüket.

Az viszont, hogy igazi meghitt hangulat fogadta az érdek-
lõdõket, csapatmunka volt, hiszen semmit sem bíztak a véletlenre
az óvodai dolgozók: finom (szülõk által készített) süteményekkel
és meleg itallal kínálták a látogatókat.

Természetesen a vásár célja, mely kezdetben a hagyományt is
létrehozta, változatlan maradt, így a befolyt összegbõl az óvodás
gyerekek számára most is hasznos dolgokat tudnak majd vásá-
rolni, amit ezúton is köszönnek a szervezõk.

zalacsébi napköziotthonos óvoda

Rajnai Barbara

Adventi vásár Zalacsében

2013. február 23-án
17 órakor

00

a „Salla” Mûvelõdési Központban

IRODALMI SZALON

A rendezvény nyitott bárki számára!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Mért éppen Anglia?
Úti élmények, versekkel, prózákkal, mesékkel

Dömök Andrással
Londonban töltött éveirõl

Beszélgetés
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Fõzni jó!

Lakberendezõként még
soha nem gondoltam bele
abba, hogy milyen nehéz se-
gítség nélkül berendezni
egy otthont. Amíg nem ta-
lálkoztam Csillával. Elmesél-
te tortúráját. Megpróbálta
egyedül berendezni ottho-
nát. Azonban az elsõ hét
után csak egy halom eldön-
tendõ kérdéssel és megol-
dandó problémával lett gaz-
dagabb. Hogyan tudja a leg-
praktikusabban tárolni a
dolgait, hogy mindennek le-
gyen helye? Hova tudja el-
rakni a ruhaszárítót, a vasa-
lódeszkát, de könnyen elõ is
tudja venni? Hova és milyen
méretben kerüljenek búto-
rok, úgy hogy közben tágas
és világos is maradjon
otthona. Ne egy bútorrak-
tárra hasonlítson. A konyhá-
ban hogyan férne el egy
nagy asztal, ha nincs hozzá
elég hely? Milyen színeket
válaszon, ami jól megy a
padlóhoz, a tapétához? Mi-
tõl fog igazán jól kinézni az
otthona? Hogyan tudja
mindezt kihozni annyi
pénzbõl, amennyit szán rá?
Csilla nem csak egy trendi
otthont akart magának, ami
egy a sok közül. Hanem
olyant, ami tükrözi az egyé-
niségét, s még 10 év múlva
is irigyelni fognak tõle is-
merõsei. Csilla megoldás-
ként azt a tanácsot kapta,
hogy mérje fel és rajzolja le
az otthonát. Készítsen egy
méretarányos tervet …

Na, itt telt be a pohár! –
Én ehhez nem értek! Csak
azt szeretném, hogy az ott-
honom olyan legyen, mint
én, ahol igazán jól fogom
érezni magam – mondta.

Erre a kifakadásra csak
annyit tudtam válaszolni: –
A lakberendezést, mint
szakmát ezért tanulják több
évig. Ez a tudás kell ahhoz,
hogy az ilyen helyzeteket
meg tudjuk oldani. Sõt már
3D-s látványterveken mutat-
juk meg, hogy milyen lesz.
Így nincs zsákbamacska,
nincs találgatás. Egyszerûen
lehet dönteni.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Na, itt telt be a pohár…

mxm lakberendezés rovata

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

2013 január elsejétõl ismét
vannak járások Magyarorszá-
gon. Zalában hat városban van
kirendeltség. 290 ezer lakosú
megyénk hat járásra oszlik.
Ezek közül a legnagyobb a

, ahol 104 ezren él-
nek, a 81 ezer, a

52 ezer, a 21
ezer, a 17 ezer, a

pedig 16 ezer fõt
ölel fel.

– A jelölteknek és helyette-
seiknek jogszabály által elõírt
képzettségi feltételeknek kel-
lett megfelelni. Folyamatosan

za-
laegerszegi

nagykanizsai
keszthelyi lenti

letenyei za-
laszentgróti

tartottuk a kapcsolatot a szóba
jöhetõ polgármesterekkel, jegy-
zõkkel. Hárman jogászok, ket-
ten államigazgatásban végez-
tek és egy közülük szakmér-
nöki végzettségû – taglalta

kormánymegbízott a
zalai járások vezetõinek bemu-
tatásán.

Megyénk legnagyobb járá-
sát, a Zalaegerszegi Járási Hiva-
talt vezeti,
aki 1967-ben született Zala-
egerszegen. 1991-ben a Janus
Pannonius Tudományegyete-
men doktorált jogászként.
1991-tõl ügyészségi fogalmazó-
ként dolgozott a Zala Megyei
Fõügyészségen, majd 1992-tõl
adóeljárási csoportvezetõ volt

Ri-
gó Csaba

dr. Koczka Csaba

az APEH Zala Megyei Igazgató-
ságán. 1993-tól 2011-ig ügyvéd-
ként tevékenykedett a Zalai
Megyei Területi Ügyvédi Ka-
maránál, 1998-tól 2002-ig or-
szággyûlési képviselõ volt.
2011-tõl mostani kinevezéséig
a zalaegerszegi polgármesteri
hivatal közigazgatási osztályve-
zetõje, majd irodavezetõjeként
dolgozott.

A
tartozó települések: Alibánfa,
Almásháza, Alsónemesapáti, Ba-
bosdöbréte, Bagod, Bak, Bak-
tüttös, Becsvölgye, Bezeréd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde,
Búcsúszentlászló, Csatár, Cser-
talakos, Csonkahegyhát, Csö-
de, Dobronhegy, Egervár, Gel-
lénháza, Gombosszeg, Gõsfa,
Gutorfölde, Gyûrûs, Hagyáros-
börönd, Hottó, Iborfia, Kávás,
Kemendollár, Keménfa, Kisbu-
csa, Kiskutas, Kispáli, Kustán-
szeg, Lakhegy, Lickóvadamos,
Milejszeg, Misefa, Nagykapor-
nak, Nagykutas, Nagylengyel,
Nagypáli, Nemesapáti, Nemes-
hetés, Nemesrádó, Nemessán-
dorháza, Nemesszentandrás, Né-
metfalu, Orbányosfa, Ormánd-
lak, Ozmánbük, Pacsa, Padár,
Pálfiszeg, Pethõhenye, Petrike-
resztúr, Pókaszepetk, Pölöske,
Pusztaederics, Pusztaszentlász-
ló, Salomvár, Sárhida, Söjtör,
Szentkozmadombja, Szentpéter-
földe, Szentpéterúr, Teskánd,
Tilaj, Tófej, Vasboldogasszony,
Vaspör, Vöckönd, Zalaboldog-
fa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Za-
laháshágy, Zalaigrice, Zalaist-
vánd, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy,
Zalaszentiván, Zalaszentlõrinc,
Zalaszentmihály, Zalatárnok.

zalaegerszegi járáshoz

A járások reneszánsza

A járások vezetõi a kormánymegbízottal. Balról a második
dr. Koczka Csaba.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
által szervezett teremlab-

darúgó torna 2013. január 25-
én ért véget az eredményhir-
detéssel. A másfél hónapon
keresztül szombatonként zajló
sporteseményen 7 csapat vett
rész. A küzdelmes mérkõzések

Zalalövõi Általános Is-
kola

Castello Kupa teremlabdarúgó torna

után a csapata
veretlenül szerezte meg a gyõ-
zelmet. Másodikként a tavalyi
elsõ csapata végzett.

A gólkirályi címet
, a Faszállítók csapatá-

nak gólvágója szerezte meg 28
találattal.

Saturday Magic

Faszállítók
Kaszás

Ferenc

A díjátadást követõen a csapatok képviselõi.

Bagodban

szlo-
vák

Ausztriába
Weinebene

Präbichl

Käsz Ferenc
Bagodi Is-

kolai Sportolásért Alapítvány

elõször 12-13
éve kezdték el oktatni síelésre
az iskolásokat, akkortájt a

sípályákon a gyerekek köl-
csönzött felszereléssel szelték
a havat. Mostanság
járnak síelni, és

az úti cél.
– Amikor áttértünk az oszt-

rák sípályákra, felvettük a kap-
csolatot az ottani települések-
kel. Azt kértük, hogy a használt
sífelszereléseket ne a hulladék-
gyûjtõkbe adják le, hanem ne-
künk. Mi támogatjuk õket az-
zal, hogy náluk síelünk, õk
pedig idõnként felszerelések-
kel látnak el minket. Az így
kapott sílécek, bakancsok, kor-
csolyák, síruhák jó állapotban
vannak, csak kinõtték vagy
megunták õket. Arra a célra
pedig tökéletesek, hogy a gye-
rekek kipróbálhassák a téli
sportokat. Többször elõfor-
dult, hogy a gyermek kedvet
kapott a síeléshez, melybe az-
tán bevonta a szülõket is, és
családostul jártak síelni – árul-
ta el testnevelõ
tanár, szervezõ, a

elnöke.
A tél elmaradhatatlan prog-

ramja a sítábor, amikor a négy

Akik igazán élvezik a telet
Síelõ iskolások Bagodon

nap szinte csak e szép sportról
szól. Elõtte a gyerekek a test-
nevelés órákon gyakorolnak,
melyhez a január közepén
lehullott hó itthon is jó felté-
teleket biztosít. Az elején töb-
ben idegenkedtek a síeléstõl,
de aztán megjön a kedvük hoz-
zá. Az iskola udvarán 30-40 mé-
teres lejtõn kaphatnak kedvet
a síeléshez a felsõsök, a ki-
sebbek bobokkal, szánkóval íz-
lelgetik a telet.

– Az önkormányzattól me-
gint kaptunk síléceket és ba-
kancsokat, õk a tanévben
többször is támogatnak ben-
nünket. Az ottani dolgozók
gyermekeikkel is járnak ve-
lünk síelni. Nem olcsó sport,
de az alapítvány a sítáborok-
nál, az utazási költségekben,
vagy a síbérlet díjában tudja
támogatni a síelõket – tette
hozzá a lelkes szervezõ.

Az alapítvány fennállása óta
folyamatosan támogatja a helyi
sportrendezvényeket, így a nyá-
ri és téli táborokat, futóverse-
nyeket, tollaslabdaversenyeket.
Az idei sítábort március 1-4.
között tartják Präbichlben,
ahová Bagod környékérõl is
várják a jelentkezéseket.

Pataki Balázs
Käsz Ferencnek Kovács Gyula jegyzõ adta át az önkormány-
zat támogatását.

Az idei tél ideális a síeléshez.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Gyõrffy Balázs Magyar Agrárka-
mara Süle Kata-
lin Zala Megyei Agrárkamara

Fazekas Sándor

, a
átmeneti elnöke és

, a meg-
bízott elnöke sajtótájékoztatójukon be-
jelentették: az Átmeneti Elnökség elfo-
gadta a 2013-as agrárkamarai választá-
sok eljárási szabályzatát (letölthetõ az
Agrárkamara honlapjáról: www.agrar
kamara.hu), amelyet
vidékfejlesztési miniszter is jóváha-
gyott. A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhatnak a választásra jogosultak
február 1. és 21. között, a megyéjük-
ben meghirdetett választási helyszí-
nek bármelyikén. A törvény által elõ-
írt határidõig közel 200 ezer leendõ
tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a ka-
marai választásokon való részvételre.

Február 1-jén országszerte megkezdõdnek az agrárkamarai választások

Választási szabályok

A Zala megyei küldöttválasztó szavazások idõpontjai és
helyszínei:

Nagykanizsa

Keszthely

Zalaszentgrót

Becsehely,
Lenti

Pótnap:

A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldött-
jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista ál-
lítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és
azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható).
A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. ja-
nuár 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos he-
lyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kama-
rában összefogott különbözõ ágazatok érdekeinek arányos
képviselete biztosított legyen.

A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, me-
gyénként több meghirdetett idõpontban és helyszínen, köz-
jegyzõ jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése ér-
dekében a választók az adott megyében bármelyik meghir-
detett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én min-
den megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a
választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.

Február 4. 08.00-18.00 Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.

Február 5. 08.00-18.00 , Medgyaszay Ház,
Sugár út 5.

Február 6. 07.00-12.00 , Egyetem D-épület,
Festetics u.
7., 11. sz. helyiség

Február 6. 14.00-18.00 , Városi Mûvelõdési
Központ, Batthyány u. 9.

Február 7. 07.00-12.00 Faluház, Ifjúság u. 67.
Február 7. 14.00-18.00 , Inkubátorház, Deák F. u. 4.

Február 21. 08.00-18.00 Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.

A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják
majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megvá-
lasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai
tisztségviselõket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló
küldöttgyûlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az
alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselõk meg-
választásával jogilag is létrejön az új kamara.

A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklõ-
dõk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfél-
szolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a

e-mail címre.

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

,

,

valasztas@agrarkamara.hu

Süle Katalin

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

A
elsõ ízben került meg-

rendezésre január 13-án

támogatásával az egyéni
sakkbajnokság. A verseny célja
volt, hogy településünkön nép-
szerûsítsük a sakkjátékot, vala-
mint versenylehetõséget bizto-
sítsunk a sportegyesületekben
játszó és azon kívül álló sak-
kozók részére. A közel 50 in-
duló hétfordulós „svájci rend-
szerben” mérte össze tudását.
A verseny bírája

sakkmester volt.
Az alábbi eredmények szü-

letettek:
: 1. Deák László

(Zala Volán), 2. Parragi István
(Zala Volán), 3. Tamás Gábor
(Baki Agrocentrum).

„Salla” Mûvelõdési Köz-
pontban

Zala-
lövõ Város Önkormányzat Kul-
turális és Népjóléti Bizottságá-
nak

Csiszár Zol-
tán

Fõverseny

Salla Kupa
Zalalövõ egyéni sakkbajnoksága

10-14 évesek:

10 év alattiak:

Seniorok

Lányok

Legjobb zalalövõi
Legjobb za-

lalövõi ifi:

Pintér Antal,
ifj. Gyö-

re János

1. Balogh
Márton (Csuti SK), 2. Cseke
Tibor (Csuti SK), 3. Bali Ádám
(Csuti SK). 1.
Varga Bálint (Csuti SK), 2. Pete
Zétény (Csuti SK), 3. Horváth
Bence (Csuti SK). : 1.
Tamás Gábor (Baki Agrocent-
rum), 2. Haász Gyula (Csuti
SK), 3. Vajda Lajos (Zalakaros).

: 1. Györe Boglárka
(Csuti SK), 2. Kalmár Petra
(Csuti SK).

: ifj.
Herczeg Imre.

1. Laczó Zoltán, 2.
Radics Mátyás.

Az díjakat a
bizottság vezetõje és

helyi szervezõ adták
át. Az intézmény vezetõje sze-
retné, ha jövõ évben is meg-
valósulna a verseny.

Jövõre is szeretnék megrendezni.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
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12 Zalalövõ és Környéke 2013. január

!Jöjjön, lazítson és pihenjen a Lenti Termálfürdõben

FEBRUÁRI AKCIÓS HETEK
A LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!

KEDVEZMÉNYEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

www.lentifurdo.hu
www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu
Tel: 0692/351-770

2013. február 1-tõl

A FÜRDÕBELÉPÕ CSAK
(úszó-, gyógy-, gyermek és tan- medence valamint a

pihenõtér használata pihenõággyal.)

(14 éves korig, kivéve csoportoknak)

(úszó-, gyógy-, tan- és hidromasszázs medence,
a szauna világ finn-, aroma és infra szaunával valamint

a pihenõtér használata pihenõággyal.)

GYERMEKEKNEK

A BELÉPÉS INGYENES!!!

Extra fürdõbelépõ szaunával csak 2 490 Ft

(Az akció visszavonásig érvényes!)

1 290 Ft

házhoz szállítással

eladók: 700 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

Szolgáltatások:
Modern hajvágás és hajfestés
ammóniamentes hajfestékkel (Loreal)
Körömerõsítés zselével
Tartós szõrtelenítés Epilfree eljárással

Fogékszer felhelyezése
Álló Szolárium

•

•
•

• ÚJ!ÚJ!
•

Kinga Szépségszalon!

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla, Bagod • 06-30/507-2970
Várok mindenkit szeretettel!

Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

•
•
•

Manikûr-pedikûr
Kozmetikai arckezelések
Füllyukasztás

A ZALALÕVÕI ÓVODA

2013. február 16-án 20 órától

20.30 órakor meglepetés elõadás!

BELÉPÕ: ELÕVÉTELBEN, VACSORÁVAL 1.800 FT,
HELYSZÍNEN 22 ÓRA UTÁN, VACSORA NÉLKÜL 1000 FT

SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szeretettel meghívjuk a szülõket, vállalkozókat és minden kedves
érdeklõdõt!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az
asztalfoglalást csak 21.30-ig áll módunkban fenntartani!

Ezúton is szeretnénk megköszönni az elõzõ évi támogatásaikat!
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

rendez

az iskola aulájában!

Asztalfoglalás: az óvodában: 06 30/298-1872

ZSUZSANNA BÁLT

Pénzvisszatérítés minden vásárlás utánH-Kontakt Group Kft.
Horváth József

Tel.: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

akár 40%-al törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel. Milliókat spórolhat meg!

személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, gépjármû hitelek.
Nem sikerült eladni? és spórolja meg
az ingatlanközvetítõi jutalékot! Ingatlan fotózás és hirdetésfelvétel megrendelhetõ.
Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása

nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás.

Csökkentse jelzálog hitelének

Hitelközvetítés:
Hirdesse ingatlanát 61 weblapon

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!

Kárügyintézés,


