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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

Február 9-én farsangi prog-
ramunkkal és a mennyei fánk-
illattal eltemettük végre a telet,
bár a hóáldás még azután is
ijesztegette a tavaszra vágyókat.

Tartalmas
szervezett a

, ezen számos
lehetõséget kínáltunk a vasár-
nap délutáni kikapcsolódáshoz.

Nem csak a gyerekek hasz-
nálhatták ki a kézmûves asz-
talok kínálta lehetõséget, arc-
festést, hajformázást, gyöngy-
fûzést, agyagozást, sógyurmá-
zást, de a szülõknek is bõven
jutott lehetõség, hogy kelleme-
sen teljen az idõ.

és a által
vezetett táncház, mozi,

bûvész,
zsonglõr elõadása színesítette
a rendezvényt és a hölgyek
részt vehettek a téli, tavaszi
smink, test-, bõr- és hajápolási
tanácsokkal szolgáló tanács-
adáson is.

A színes program megva-
lósításában külsõ segítõk is

családi farsan-
got „Salla” Mûve-
lõdési Központ

Henczi Dá-
vid Gyéres együttes

Viola
Attila Csanaki Attila

Indulhat a zalalövõi tavasz!
részt vettek, akik nagymérték-
ben hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez. Köszönjük a
segítséget

és

Február 23-án folytatódott
az programja,
melynek elsõ rendezvényét
januárban indítottuk a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Az
est témáját – „Mért éppen
Anglia?” – szol-
gáltatta, aki kétéves londoni
munkája után számos élmény-
nyel, tapasztalattal tért haza. A
beszélgetés során betekintést
nyertünk egy különbözõ kul-
túrákkal teli színes világba,

Takács Lilinek, Ta-
kácsné Farkas Juditnak, Hor-
váth Juditnak, Sabjánné Ko-
vács Zsanettnak, Domjánné
Nagy Évának, Szabó Juliá-
nak, Kovács Erikának, Ta-
kácsné Nagy Ágnesnek, Laki
Eszternek, Szabóné Baksi Zsu-
zsannának, Bischof Zoltánné-
nak, Lenk Imrénének, Simon
Józsefné Margit néninek
Erdei Györgynének.

Irodalmi szalon

Dömök András

(Folytatás a 6. oldalon)

Igazi koratavaszi, napsuga-
ras idõ, lelkes résztvevõk,
mosolygós, kedves vendéglá-
tók… Kell ennél több?

A hosszú tél után szinte va-
rázsszóra beköszöntött a ta-
vasz, ezzel együtt megjelentek

Ismét Göcsej Galopp
Szezonnyitó Káváson

Káváson
Göcsej Galopp

a már hagyományos
szervezõi és

lelkes versenyzõi.
Ebben az évben a start és a

cél is a falu kulcsos házánál
került kialakításra. Itt rendezte

Nagyszerû tavaszi idõben rajtolt a mezõny.

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy
csertölgy 23 000 Ft/rakat
akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a

mûködõ számlájára befolyt összeg
238.727 Ft, melyet ezúton is megköszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák ala-
pítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai
bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ának felajánlásával!

A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:

(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)

Köszönettel:

Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Zalalövõi Általános Iskolá-
ban Bitbúvár Alapítvány

Herman Eszter

BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20

A
az 1841-ben

alapított
, valamint

az 1901-ben alakult

jogutódja. A
tudományos ismeretek közve-
títésében szerves szerepet be-
töltõ intézmény zalai ügyveze-
tõ igazgatója,
foglalta össze e nagy múltú,
értékteremtõ munka fõ vo-
nulatát.

– 1953. november 29-én
alakult meg a Zala Megyei Tu-
dományos Ismeretterjesztõ Tár-
sulat, amely 1990 óta egyesü-
leti formában, önfenntartó
szervezetként mûködik. Az ön-
fenntartás kényszere miatt a
tevékenység eltolódott a ha-
gyományos ismeretterjesztés-
tõl az iskolán kívüli felnõtt-
képzés, szakképzés felé, amely-
nek következtében 2004-tõl
TIT Öveges József Ismeret-
terjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület néven végzi munkáját.
Egyesületünk az egyik jelentõs
felnõttképzési intézménnyé
nõtte ki magát az évek során.

Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat

Magyar Természet-
tudományi Társulat

Társa-
dalomtudományi Ismeretter-
jesztõ Társulat

Rózsás Csaba

Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
60 éves a TIT zalai szervezete

Az elmúlt évtizedekben sike-
rült megõriznie pénzügyi sta-
bilitását. A saját bevételekbõl
jelentõs összegeket fordítot-
tunk a hagyományos ismeret-
terjesztésre és a tehetség gon-
dozására is. Tavaly az általunk
szervezett és lebonyolított fel-
nõttképzésben több, mint
1000 fõ vett részt. OKJ-s
szakképesítést 450-en szerez-
tek, ebbõl 120 fõ munkanél-
küliként, munkaerõ-piaci kép-
zésben részesült. A hagyomá-
nyos ismeretterjesztés kereté-
ben 302 elõadást tartottunk
szerte a megye településein,
melyeket több mint 10 000
érdeklõdõ kísért figyelemmel.
2013-ban is meghatározó te-
vékenysége egyesületünknek –
a változó törvényi feltételek-
hez alkalmazkodva – a felnõtt-
képzés. Idén a TIT zalai szer-
vezetének 60. évfordulója je-
lenti az esztendõ egyik hang-
súlyos programsorozatát intéz-
ményünk életében: „3x60”-
elnevezéssel, amely 60 évet, 60
helyszínt és 60 elõadást foglal
magába.

Török Irén

Felhívás!

Február 20-án tartották „A
könyvtári hálózat nem formá-
lis és informális képzési sze-
repének erõsítése az élethosz-
szig tartó tanulás érdekében”
címû felhívásra beadott Salla
Projekt nyitókonferenciáját a
zalalövõi mûvelõdési központ-
ban. Az önerõt nem igénylõ
pályázaton több, mint 18,5
millió forintot nyert a könyv-
tár, a projekt keretében össze-
tett, több célcsoportot érintõ
programokat valósítanak meg
2014. március 31-ig.

A Salla Projekt a következõ
elemeket tartalmazza: Sallazo-

Könyvtári fejlesztés Zalalövõn

lo olvasásfejlesztõ program fia-
taloknak az értõ olvasás jegyé-
ben, Lövõi EsélyTeremtõ (LÉT)
program munkanélküliek és
fogyatékkal élõk számára, Salla
Tábor – tematikus hét a pálya-
választás jegyében, Salla Könyv-
tári Portál, amely Zalalövõ és
Térsége akadálymentes, inter-
aktív, három nyelvû honlapja, a
könyvtári katalógus fejlesztése.

A projekt fõ célja Zalalövõ
és vidéke társadalma minden
rétege számára a lehetõ leg-
magasabb színvonalú, az ösz-
szes lehetséges információt
rendelkezésre bocsátó és az

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

Képünkön Kardos Ferenc, a projekt szakmai megvalósítója.

Zalalövõ város
Önkormányzata

Tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját

2013. március 14-én 17 órakor
30

a „Salla” Mûvelõdési Központ
színháztermében tartandó

Az ünnepi mûsort a Zalalövõi Általános Iskola tanulói
adják.

Ünnepi beszédet mond:

Gyarmati Antal
a Zalalövõi Általános Iskola igazgatója,
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke

Az ünnepség után az 1848/49-es szabadságharc mártírjainak
tiszteletére emelt Petõfi emlékmûnél helyezhetõk el a

kegyelet koszorúi.

információk hatékony felhasz-
nálásának technikáit is kézbe
adó komplex könyvtári szol-
gáltatásrendszer kialakítása,
amely hozzájárulhat a Zalalövõ

és környéke népességének
megtartásához, gazdasági és
kulturális potenciáljának növe-
léséhez is.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Semmi nem zavarta a fe-
hérbe öltözött táj nyugalmát

. A télbúcsúztatón
zsúfolásig megtelt a kultúrház.

– Talán a gyermekeikre
kiváncsiak a legtöbben, esetleg
szeretnék végleg elûzni a te-
let?! – találgatta a közösségi
házba igyekvõ , aki-
nek az unokái már hetek óta
készülõdtek a jelmezes felvo-
nulásra.

– A 7 szoknya – 7 nadrág
táncegyesület hívta a rendez-
vényre a falu apraját – nagyját.
Az egyesület 2006-ban alakult,
azóta minden évben – immár
hetedszer – megrendezzük a
jelmezes felvonulást – tudtuk
meg

, aki a készülõdés közben is
szívesen tájékoztatott.

A meghirdetett kezdési
idõponthoz közeledve

még egy próbát tesz:
– A hangosítás rendben! –

állapítja meg. – Kicsit megké-
sett az esemény, így elmarad a

Za-
laboldogfán

Anna néni

Szabó Zoltánné, Ildikó-
tól

Zelkó
Tivadar

Télbúcsúztató Zalaboldogfán
bál. Személy szerint ezt saj-
nálom, de azt gondolom, hogy
az is nagy dolog, ha a családok-
nak egy ilyen rendezvényt ad a
falu. Az idén is szívesen segí-
tek ebben – mondta a helyi
bulizenekar vezetõje.

A mûsorközlõ szerepét
vállalta magára. A

polgármester bemutatta a füg-
getlen zsûri tagjait, kezdõdhe-
tett a jelmezesek felvonulása.

– Anyu! Igazítsd meg a szár-
nyam! – kérte egy katicabogár,
a színpadon pedig a rockerek
vették át a fõszerepet.

Bemutatkoztak a Hupikék
Törpikék, ezúttal Hókuszpók
nélkül. A „Mókus Örs” fergete-
ges produkciója zárta a prog-
ramot.

– Nagyon fontos a tánc-
egyesület mûködése a falu éle-
tében – összegezte a vélemé-
nyét Luter Péter polgármester
a rövid szünetben. Az ilyen
eseményeknek rendkívüli kö-
zösségteremtõ ereje van.

Luter Péter

A tombolasorsoláson értékes
nyereményeket vehettek át a sze-
rencsések. Hatalmas várakozás
elõzte meg a jelmezesek értéke-
lését. Minden színpadra lépõ díjat

kapott. Az elsõ helyezést
nyerte páva jelmezével.

Végképp elûzték a telet Za-
laboldogfán...

Széll Ale-
xandra

– Samu –

A jelmezes felvonulásra várva…

Az összetartás és összefo-
gás egyik jelképe ez a báli
összejövetel, valamint a kultu-
rált farsangi szórakozás legfon-
tosabb színtere – fogalmazott

plébánosa a harmadik al-
kalommal megrendezett egy-
házközségi bál kapcsán.

Ebben az esztendõben is –
mint korábban – csaknem szá-
zan mulattak felhõtlenül a vi-
galomban. A rendezvényt ezút-
tal és
valamint és

Nagy Gábor Sándor, Zalahás-
hágy

Molnár János felesége,
Horváth Gyula fe-

Az összefogás jegyében

lesége szervezte. Az önkor-
mányzat nem csak ezen alka-
lomból, hanem az év minden
napján kiemelten támogatja –
lehetõségeihez mérten – az
egyházközség mûködését.

A plébános kiemelte, hogy
számukra soha nem okoz gon-
dot a fû nagysága a templom
környékén és a rendetlen kör-
nyezet szintén nem volt jellem-
zõ a faluban a közintézmé-
nyeknél, egyéb létesítmények-
nél és ezt az önkormányzat
gondoskodásának köszönhetik.

Az idei bál jótékony célt is
szolgált, hiszen adományt
gyûjtöttek a

élõ leukémiás kis-
lány gyógykezelésére. A csont-
velõ-átültetésen már átesett,
de a további gyógykezeléséhez
szükség van az anyagi hozzá-
járulásra.

Fehér Tamara,
Zalacsében

Büki József

Odonics - Zsuppán Beáta

polgármester
köszönetet mondott a bál szer-
vezéséért az egyházközség ve-
zetõinek, a falu lakóinak és an-
nak a hat, helyi családnak kü-
lön is, akik – idõt és fáradt-
ságot nem kímélve – gondos-
kodtak az összejövetel sikerérõl.

Harmadszor rendeztek egyházközségi bált Zalaháshágyon.

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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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

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.

Jelentõs változás történt a
éle-

tében. 2013. január 1-tõl a klub
néven

szerepel az MLSZ Zala Megyei
Igazgatósága által szervezett
megyei labdarúgó-bajnokság
III. osztályában.

Az errõl szóló együttmûkö-
dési megállapodás aláírására
2012. december 28-án, a
GÉPALK Kft. évadzáró rendez-

Salomvári Sportegyesület

GÉPALK Salomvvár SE

Névadó támogató Salomváron

vényén került sor, ünnepélyes
keretek között.

A megállapodást a tár-
saság részérõl
ügyvezetõ, a sportegyesület
nevében pedig

elnök írta alá (ké-
pünkön).

A megállapodás határozat-
lan idõre szól.

Hajrá fiúk! Hajrá GÉPALK
Salomvár SE!

Csáki István

Salamon
Zoltán

Annak az elmúlt évben
megkezdett testvérkapcsolat-
nak a folytatásaként fogható
fel a (Er-
dély) és a
néptáncegyüttes közös tánc-
tanulása – mondta a találkozó
fõ szervezõje, , a

szakmai irányítója.
Nem csak a tánctanulásról

szól a 4 napos együttlét, ha-
nem az egymás településein
való részvétel szintén fontos
pontja a tábornak. A zalaszent-
györgyi táncosok az elmúlt
esztendõben például a maros-
szentgyörgyi falunapon léptek
fel nagy sikerrel. A maros-

marosszentgyörgyi
zalaszentgyörgyi

Gróf Sándor
zalaszentgyörgyi néptánc
együttes

Táncszeretet határok nélkül
Tábor Zalaszentgyörgyön

szentgyörgyiek 2 hónappal ké-
sõbb kaptak meghívást Zala-
szentgyörgyre, ahol szintén
egy helyi rendezvényen arat-
tak elsöprõ sikert produkció-
jukkal.

Szeretnénk hagyományt te-
remteni, hogy a testvérkapcso-
lati együttmûködésünk táncos
vonalon tovább erõsödjön és
minél többször láthassuk
vendégül erdélyi barátainkat
és mi is megmutatkozhassunk
sûrûbben az õ rendezvé-
nyeiken – fogalmazott Gróf
Sándor.

A tánctábor az idén is 4 na-
pos volt, hiszen 2013. február
14-én kezdõdött és egészen

február 17-ig tartott. A részt-
vevõk a délelõtti és délutáni
órákat ilyenkor kizárólag a
tánctanulásnak szentelik. A
szervezõk Rába-közi Akadémia
nevet adták a rendezvénynek.
Azért döntöttek a név mellett,
mert a hozzájuk közel álló
Rába-közi táncokból választot-
tak az idei esztendõben a meg-
tanulandó koreográfiákat.

Gróf Sándor szakmai irá-
nyító elmondta: a zalaszent-
györgyi tánccsoport korábban
már mutatott be néhány per-
ces Rába-közi táncot a közön-
ségnek, de a tánctábor kap-
csán ezt a marosszentgyörgyi
csapattal együtt tovább akarják
bõvíteni. Amikor Maroshéví-
zen vendégeskedtek – szintén
a múlt évben -, akkor a helyi
erdélyi táncokat tanulták meg.

Az idei évben megrende-
zett Rába-közi Akadémián 14
zalaszentgyörgyi és 16 maros-
szentgyörgyi táncos vett részt.
Többen is lehettek volna,

azonban nem mindenki tudta
megoldani a szabadságolását a
munkahelyén ezekre a napok-
ra, ezért õket e-mailben és vi-
deo üzenet küldésével tájékoz-
tatták a legújabb megtanulan-
dó lépésekrõl.

A találkozó érdekessége
többek között az is, hogy a
testvértelepülési kapcsolatból
kialakult táncos, kulturális
együttmûködés résztvevõi kö-
zött tizenéveseket ugyanúgy
megtalálunk, mint például az
50-es korosztály képviselõit.
Az sem egyedi eset a táncosok
között, hogy van aki 40 éves
kora után kezdett el érdeklõd-
ni a néptánc iránt – hangsú-
lyozta a szakmai vezetõ.

Jövõre természetesen lesz
folytatás, hiszen már most azt
szervezik az erdélyi tánccso-
port tagjai, hogy a zalaszent-
györgyi csapat egy igazán ma-
gyar területre látogathasson el:
a gyimesi csángók földjére.

Odonics Zsuppán Beáta

Közös tánc a szentgyörgyi faluházban.
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Keresse idén 24 éves kiadónk ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

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

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

2013. március 22. 14 óra
"Salla" Mûvelõdési Központ

értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:

8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ

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

Megszeppent, iskolába ké-
szülõ óvodások és szüleik láto-
gattak el 2013. február 16-án a

,
ahol családi napot szerveztek
annak érdekében, hogy a ki-
csik közvetlenül is megismer-
kedhessenek a szeptembertõl
rájuk váró feladatokkal, peda-
gógusokkal.

Az iskola 1957-ben épült,
melynek eredeti épületei a
mai napig állnak kitûnõ stati-
kai minõségben – kezdte

, az intézmény
igazgatója. – Amikor a 70-es és
a 80-as években a körzetesítést

bagodi általános iskolába

Pé-
terné Fatér Edit

Irány a suli!
Családi nap a bagodi iskolában

A leendõ elsõsök és szüleik a 4. osztályosok mûsorát nézik.

hajtották végre, akkor kezdték
a környezõ településekrõl Ba-
godba vinni iskolás korú gyer-
mekeiket a szülõk. A környé-
ken található és megszünte-
tésre ítélt iskolák épületeit le-
bontották és az ott keletkezett
építõanyagot – téglát elsõsor-
ban – beépítették a bagodi
iskola bõvítésébe. A 90-es évek
végén épült egy új tornatermi
rész – öltözõkkel, parkettás és
tükrös táncteremmel, és tech-
nika – rajz teremmel –, ahol a
karbantartók is helyet kaptak
és egy komplex épületrész jött
létre – mondta az igazgató.

Az iskolának jelenleg 122
tanulója van 8 évfolyamon.
Legtöbben Bagodból járnak
gyerekek, de

és a is
vannak tanulóik. A szülõk
döntésénél vitathatatlanul fon-
tos tény, hogy nagy zöldterület
van az oktatási intézmény kö-
rül, emberléptékû az oktatás,
mivel nem zsúfoltak az osztá-
lyok. A gyermekek sokkal nyu-
godtabbak és kiegyensúlyo-
zottabbak. Iskolai erõszaknak
nyoma sincs az intézmény-
ben – hangsúlyozta Péterné
Fatér Edit.

tanárnõ a le-
endõ elsõsök majdani osztály-
fõnöke izgatottan várta az ér-
deklõdõ csemetéket és szülei-
ket a családi napon. Azt mond-
ja: hiába a több évtizedes taní-

Kávásról, Hagyá-
rosbõröndrõl, Zalaszentgyörgy-
rõl, Zalaháshágyról, Zalalövõ-
rõl megyeszékhelyrõl

Kovács Anikó

tói tapasztalat, minden évfo-
lyamba más és más gyermekek
érkeznek, akik különféle ki-
hívásokat jelentenek az oktató
számára is.

A bagodi családi napra el-
sõként azzal készültek, hogy az
intézmény 4. osztályos diákjai
humorral fûszerezett mûsorral
ismertették meg jövendõbeli
társaikkal az iskola világát. Ezt
követõen a szülõkkel megis-
mertették az iskola oktatási
koncepcióját és jövõbeli terve-
it. A kicsik kézmûves foglalko-
zásokon vehettek részt, ahol a
délutáni órákban már a meg-
szeppent és csodálkozó tekin-
teteknek nyoma sem volt. Fel-
találták magukat abban a kör-
nyezetben, amely a következõ
8 esztendõben a mindennap-
jaik szerves része lesz – nyug-
tázta Kovács Anikó tanítónõ.

Odonics Zsuppán Beáta

A felvételt hirdet a
nevelési évre.

Elsõsorban a bagodi 3 év alatti gyermekek
jelentkezését várjuk, szabad férõhely esetén

a környezõ települések gyermekeit is szívesen fogadjuk.
Beíratás ideje:

Beíratás helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441

2013. április 9-10.

bagodi Micimackó Bölcsõde

2013/2014-es

Bölcsõdei felvétel
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(Folytatás az 1. oldalról)

Indulhat a zalalövõi tavasz!
Családi farsang, irodalmi szalon, „Idestova”festménykiállítás

mely lüktetésével meghatáro-
zó szerepet tölt be Európában.
Az országhoz kötõdõ versek-
kel, mesékkel, egyéb könyv-
ajánlókkal folytatódott az él-
ménydús program.

Az irodalmi szalon március
23-án tartja következõ prog-
ramját, melynek témája: Gasztro-
nómia az irodalomban. Szere-
tettel várunk minden érdeklõdõt.

„Idestova”

Merthné Magyar Krisztina

Balaskóné Szkladányi Anna-
mária

címmel ugyan-
ezen a napon mutatkozott be a
mûvelõdési központ galériáján

amatõr festõ, akinek tárlatát

mutatta be.
Krisztina így vall magáról:
„Szombathelyen születtem

1976-ban. A rajzolás, mint kife-
jezõ eszköz már 2-3 éves ko-
rom óta kedvenc idõtöltésem,

bár az iskolai szakkörön kívül
sajnos más képzõmûvészeti
oktatásban nem részesültem.
Szerettem volna mûvészeti is-
kolában tovább tanulni, de mé-
gis az egészségügyi szakközép-
iskolában, majd az egészség-
ügyi fõiskolán kötöttem ki.

Hosszú évekre félretettem
a rajzolást és csak 2000-ben
kezdtem újra festeni, alkotni.
Ebben az idõben költöztem
Zalalövõre. A gyermeknevelés
mellett újra ismerkedtem a
hófehér felülettel, a vízfesték-
kel, hogy megszülethessenek
elsõ tájképeim. Kezdetben a
papír elázott és a festék is
önálló életre kelt. Rá kellett
jönnöm, hogy bi-
zony korlátozottak
a lehetõségeim.
Ezért bizalmat sza-
vaztam a farost-
lemeznek, tempe-
rának és az akril-
festéknek, amit az-
óta is elõszeretet-
tel használok.

A különbözõ
festési technikákra
a véletlen vezetett
rá. Saját magam ta-
pasztaltam ki, hogy
a színek és ecset-
vonások harmoni-
kus rendjéért én

vagyok a felelõs, a karmesteri
pálca a kezemben van.

Kedvenc témám az idilli-
kus, sejtelmes hangulatú, múl-
tat idézõ tájképek, a mára már
eltûnt épületek, átformálódó
utcaképek ábrázolása, de érde-
kel a szentképek és a miszti-
kum világa is.

Példaképeim a XVII. száza-
di holland festõk, melyek ins-
pirálnak az alkotás során. Cé-
lom, hogy a közönség úgy te-
kintsen képeimre, hogy ne
csak pusztán szépnek lássák,
hanem izgalmasnak is. Min-
denki találja meg bennük azt,
ami önmagához szól.”

BHK
(Folytatás az 1. oldalról)

Jelmezt öltöttek.

Merthné Magyar Krisztina

Ismét Göcsej Galopp
Szezonnyitó Káváson

be , a ver-
seny fõszervezõje parancsno-
ki központját…

A kalória pótlásáról a köz-
ség nyugdíjas klubjának tagjai
a finomabbnál finomabb, hely-

Mézes Tibor Sólyom
ben készített lángosokkal gon-
doskodtak.

A rendezvény illeszkedik az
önkormányzat hosszú távú ter-
veibe, miszerint a túrizmus az
egyik lehetséges kitörési pont,
amit erõteljesen kell fejleszteni.

A szervezõk fõhadiszállása.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gondolom sokan bosz-
szankodtak a hó miatt ezen
a télen. A sok hó, a közleke-
dési nehézségek mindenki
életét megkeserítették. De
tudok valakit, aki minden
évben várja a havat. Õ Pista
bácsi. Mosolyogva nézi a
nagy havat. Fia még a 90-es
években kiment külföldre,
a tengerentúlra. Mindig kül-
dött valamit haza. 10 éve
Pista bácsi legnagyobb döb-
benetére egy motoros szánt
kapott. Nézett egy nagyot,
pislogott kettõt, majd bele-
törõdõen gondolta:

– Legalább ebbõl nincs
még egy otthon. A fia pár
nap múlva hívta, hogy ki-
próbálta-e az ajándékát. Pis-
ta bácsi mentegetõzve mond-
ta a telefonba: – Hát tudod,
eddig még nem esett hó. De
amint esik, ki fogom pró-
bálni!

Az elsõ télen alig volt
hó. A következõ évben egy-
szer – 3 cm. Más már lehet,
hogy régen eladta volna a
közel 1 millió forintos mo-
toros szánt, de Pista bácsi
nem tette, mert nem tudott
volna a fia szemébe nézni.
Ezért bízott a következõ tél-
ben. 4 év múlva leesett a hó,
nem is kevés. Pista bácsi
örült. Mi viszont nem!

Éppen ekkor kellett le-
szállítanunk a konyhájukat.
Nem volt egyszerû a hófúvá-
sok miatt az alig letakarított
utakon közlekedni. A hely-
színi szerelés közben be-
szélgettünk. A felesége ek-
kor mesélte el a motoros
szán történetét. Pista bácsi
meg is mutatta. Szinte új
volt, annak ellenére, hogy
már 6 éve gyártották. Na-
gyon lelkes volt és mosoly-
gott, mert régen látott fia
ajándékát végre használhat-
ja. Azóta ha nagy hó esik,
eszembe jut Pista bácsi –
aki ennek biztosan örül –
és a bosszankodás helyett
lassan én is mosolygok…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pista bácsi …

Február 9-én, szombaton
délután 4 órakor rendezte
meg a

a gyermekek hagyo-
mányos farsangi jelmezbálját
a helyi kultúrházban. A prog-
ram fõszervezõje

klubvezetõ, a mû-
sor rendezõje pedig

volt.
A szalagokkal, léggömbök-

kel és álarcokkal feldíszített te-
remben üdvözöl-
te a megjelenteket, majd felvo-
nult a 18, jelmezbe öltözött
szereplõ, akik elõször

Farsang címû versét
mondták el közösen (Fruskák,
Zsuzskák, Dorottyák, járjátok a
bolondját), majd

hagyárosböröndi Ifjú-
sági Klub

S. Vincze
Zsuzsanna

Tompa
Ágnes

Kozák Beáta

Sarkady
Sándor:

Gazdag Erzsi

Szóljon zene síppal, dobbal…

Nagyon sokan jelentkeztek a jelmezbemutatóra.

megzenésített mûve hangzott
el (Itt a farsang, áll a bál, ke-
ringõzik a kanál). A gyerekek
táncoltak és elénekelték A far-
sangi napokban kezdetû dalt
is, végül nagy taps fogadta a
produkciót.

Ezután került sor
vezényletével a jelmez-

bemutatóra: beöltözöttek közt
volt sajtba bújt egér, párduc,
csontváz, pillangó, spanyol
lány, bohóc, néger, boszor-
kány, Superman, oroszlán, ki-
rálylány, madárijesztõ, pingvin,
doktornõ és mások. A legfiata-
labb versenyzõ a 6 hónapos

volt, aki tündér-
jelmezt öltött. Eközben a fán-
kokkal, lekváros tekerccsel, sü-
teményekkel, üdítõvel megra-

Simon
István

Cserkuti Bella

kott asztalokról falatozhattak
kicsik és nagyok egyaránt, de
lehetõség volt álarckészítésre
és rajzolásra is. Tompa Ágnes
egy kis közös táncra invitálta
az ifjúságot, az
zenéjére – akik részt vettek
benne, csokit kaptak.

Este felé a vendégsereg ma-
gára kapta a kabátot és az ud-
varon „Takarodjon el a tél!” fel-
kiáltással elégettek egy szalma-
bábot, amely a rosszat, a telet,
a hideget jelképezte. (Sajnos,
az óhaj nem teljesült: a követ-
kezõ napokban hólepel borí-
totta be a falut, a tél még nem
ért véget.) A színpad elõtt Ko-
zák Beáta irányításával „élõ”
társasjátékot játszottak, mely-
ben a földre helyezett, szá-
mozott lapokon a csapatokba
szervezett gyermekek voltak a
lépegetõ „bábuk”, miközben
óriási dobókockával dobtak és
kérdésekre kellett válaszolni. A
tombolasorsolást

bonyolította le, a fõdíj
három torta volt, melyeket a
nyertesek ott helyben kiosztot-
tak az édesszájúak között. Be-
fejezésül gyermekdiszkó szóra-
koztatta a közönséget, mely-
hez a zenét , a
helyi Gold együttes tagja szol-
gáltatta. Egyöntetû vélemény
szerint a program az utóbbi
évek legjobban sikerült hely-
beli farsangi rendezvénye volt,
nagylétszámú résztvevõvel:
mindenki remekül szórakozott.

Alma együttes

Horváth Bi-
anka

Horváth Sándor

Ács László

Fotó: Vaspöri AndreaFotó: Vaspöri Andrea

Elégették a szalmabábot.

Fotó: Tompa ÁgnesFotó: Tompa Ágnes

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon:

(92) 596-936;
Fax:

(92) 596-937;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ
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A
2013. február 2-án tar-

tott jótékonysági báljával ün-
nepelte a
fennállásának 16. évfordulóját.
Délután 17 órakor

plébános atya celebrált
hálaadó szentmisét a zalaszent-
györgyi templomban – ezen a
szentmisén adtunk hálát a
közösség elmúlt évben elért
sikereiért, illetve a kórushoz
közel álló személyekkel történt
minden jóért. Az alapítványi
bál 19 órakor kezdõdött

kuratóriumi el-
nök évértékelõjével, majd a
Gyertyafény Kórus ünnepi
mûsorát és a

meglepetés
mûsorát tekinthették meg a
szép számban összegyûlt ven-
dégek.

A 2012-es év eseményeinek
áttekintésekor a kuratóriumi

Gyertyafény Kórus Ala-
pítvány

Gyertyafény Kórus

Farkas
László

Hor-
váth Zoltán

Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes

16 éves a Gyertyafény Kórus

elnök felhívta a figyelmet arra,
hogy a Gyertyafény Kórus meg
tudta õrizni mûködõképessé-
gét annak ellenére is, hogy a
kórus tagjainak kóruson kívüli
életében rengeteg örömteli
változás, elõrelépés ment vég-
be: 2012-ben négyen kezdtek
új munkahelyen, ketten tettek
sikeres érettségi vizsgát, há-
rom kórustagunk készül házas-
ságkötésre és összesen már
négy kisgyermeket nevelnek
kórusunk tagjai. Mindezen ki-
hívások és nehézségek ellené-
re nagyon szép és sikerekben
gazdag évet tudhatott maga
mögött a Gyertyafény Kórus,
és méltón ünnepelte meg a
2011-2012-es jubileumi évben
alapításának 15. évfordulóját.
Mindez nem lett volna lehetsé-
ges a kórustagok odaadó mun-
kája, áldozatvállalása nélkül,
ezért a Gyertyafény Kórus

Alapítvány – hagyományterem-
tõ szándékkal – díszoklevéllel
tüntette ki a jubiláló, 15, 10
illetve 10 éve aktív kórustago-
kat. 2012-ben számos alkalom-
mal léptek fel közösen a

, amely
együttmûködés mindkét fél
hasznára szolgált – mind szak-
mai, mind közösségi érte-
lemben.

A közösség három alappil-
léreként a kereszténységet, a
lokálpatriotizmust és a jóhi-
szemûséget emelte ki Horváth
Zoltán. Elsõként a keresztény-
séget, hiszen a Gyertyafény
Kórus eredendõen egyházi kó-
rus, és általában nem is múlik
el jelentõsebb egyházi ünnep-
kör anélkül, hogy a kórus ne
lépne fel valahol. Másodikként
a lokálpatriotizmust, mivel a
Gyertyafény Kórus zalaszent-
györgyi, kávási és környékbeli
fiatalokból szervezõdik, a kó-
rus rendszeres fellépõ zala-
szentgyörgyi, , ká-

ká-
vási Violin Kórussal

zalaegerszegi

vási és egyházi
ünnepeken és önkormányzati
rendezvényeken, valamint az
alapítvány is a zalaszentgyör-
gyi kultúrházban tartja rendez-
vényeit. A Gyertyafény Kórus
Alapítvány a lehetõ legszoro-
sabb természetes együttmûkö-
dés kialakítására és fenntartá-
sára törekszik valamennyi cél-
jaival, tevékenységével találko-
zó helybeli entitással (helyi
önkormányzat, civil szervezet,
vállalkozás). Harmadik értékük
a jóhiszemûség. E három érték
– a kereszténység, a lokálpat-
riotizmus és a jóhiszemûség –
az, amelyekre a 2009-ben új-
raszervezett Gyertyafény Kó-
rus épült az elmúlt 4 évben, és
ezek jegyében folytathatja
mûködését a jövõben is.

A Gyertyafény Kórus követ-
kezõ alkalommal a

felépülésének támogatá-
sára szervezett jótékonysági
koncerten lép fel Zalaszent-
györgyön, 2013. március 16-án.

boncodföldei

Fehér Ta-
mara

A kórus báli mûsora.

A tavalyi betlehemes mû-
sorban szereplõ gyerekeknek

polgármes-
tere jutalmul egy bábelõadás
megtekintését ígérte.

Ez év január 25-én, ki
autóval, ki a falu kisbuszával
Zalaegerszegre utazott, hogy
megnézze a

a Csipike, az óriás
törpe címû mesedarabot.

A gyerekek izgatottan vár-
ták az elõadás kezdetét. Majd
egy dallal megérkezett Csipike,
aztán barátai: a Nyúl, a Madár,
a Vakond, a Vadmalac és Ti-
petupa. A történet közel állt a

Hagyárosbörönd

Griff Bábszín-
házban

Bábszínházban a hagyárosböröndi gyerekek

nézõkhöz, egy-egy mindenna-
pi eset tárult elénk. Mindenki
beleképzelhette magát valame-
lyik szereplõ helyébe, attól füg-
gõen, hogy ki állt hozzá a leg-
közelebb. Ez a tanulságos, vi-
dám történet még bennünket,
szülõket is magával ragadott.

Szép volt ez az este! Él-
ményekkel gazdagon tértünk
haza!

Köszönjük
polgármesternek és a falunak
a lehetõséget, valamint

falugondnoknak a szer-
vezést.

Zsigray József

Török
Zoltán

Á.L.

Jelenet az elõadásból.

Lezárult az
adósságrendezési eljárás, mely-
nek okiratai 2013. január 18-
án kerültek aláírásra. Hosszú
folyamat és több eredmény-
telen megállapodási kísérlet
után megszületett az egyez-
ség, mellyel Salomvár elke-
rülte a vagyonfelosztást.

a . hi-
telezõ számára 3 év alatt évi
1-1 millió Ft, összesen 3
millió Ft megfizetését vállalja.

Salomváron

Salomvár Község Önkor-
mányzata Szeánsz Kft

Lezárult az adósságrendezési eljárás
A fizetési határidõk: 2013.

09.30., 2014.09.30., 2015.09.30.
A hitelezõ 8 napot biztosít,
mint szankciómentes fizetési
késedelem.

A fennmaradó tartozás
egy részét ingatlanokkal
(házhelyekkel és a szolgálati
lakással) egyenlíti ki és egy-
ben az önkormányzat a
Szeánsz Kft.-re engedmé-
nyezi az

szembeni kártérítési
igényt.

Andalics Csabá-
val

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:



„Gondoskodás” Alapítvány
8999 Zalalövõ Szabadság tér 2.
Tel: 92/372-360
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Január 28-án került sor a
szeptemberben meghirdetett
négyfordulós történelem ver-
seny döntõjére a

. A játékra 81-en jelent-

zalalövõi
„Salla” Mûvelõdési Központ-
ban

A kétfejû sas árnyékában
Második lett a zalalövõi diák

keztek a megye általános is-
koláiból, a téma Magyarország
1700-1815 közötti története
volt. A résztvevõk a három
levelezõs forduló során fel-
adatlapokat oldottak meg a

megadott szakirodalom fel-
használásával, és a döntõbe az
ezek alapján tíz legjobb tel-
jesítményt nyújtó diák került
be. A döntõben a versenyzõk
elõször az írásbeli feladatlapot
oldották meg, erre 45 perc állt
a rendelkezésükre. Ezután a
szóbeli fordulóban adtak szá-
mot tudásukról 8 perces, a
következõ témákból választott
prezentációval: a Rákóczi sza-
badságharc, az ország újjászer-
vezése és beillesztése a Habs-
burg Birodalomba, a felvilá-
gosult abszolutizmus, hazánk a
francia forradalom és a napó-
leoni háborúk korában.

A feleleteket a zsûri tagjai,
, a pankaszi ál-

talános iskola igazgatója és
, a

Horváth József
Ge-

rencsérné Horváth Eszter

Ganz-Munkácsy SZKI és SZI
magyar-történelem szakos ta-
nára értékelték, figyelembe vé-
ve a tárgyi tudást, a szakki-
fejezések használatát és az elõ-
adásmódot. A pontszámok
összesítése után következett az
eredményhirdetés: elsõ helye-
zést ért el , az alsó-
páhoki dr. Szántó Imre Általá-
nos Iskola tanulója (felkészítõ
tanára Takácsné Kovács Erzsé-
bet), második helyezett lett

, a Zalalövõi Általá-
nos Iskola diákja (felkészítõje
Herczeg Imre), harmadik helyen
végzett Kovács Írisz Karolina, a
keszthelyi Ranolder János Ró-
mai Katolikus Általános Iskola
tanulója (felkészítõje Renczes-
né Berényi Zsuzsanna).

Nagy Eszter

Tóth Áron

Kovács Mónika

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!

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

8GB USB2.0 Flash Drive 2.290 Ft

Navon Platinum Explorer 7" 8GB iGO Primo HU 1év GPS tablet 36.990 Ft

A verseny elsõ három helyezettje.

A „Gondoskodás” Alapítvány tevékenysége új
szolgáltatásokkal bõvült.

Ügyintézõje a zalalövõi Civil Házban várja a

megváltozott munkaképességû/fogyatékkal
élõ embereket, az alábbi témakörökben.

A munkaerõ-piaci szolgáltatási ügyintézõ az alábbiakban
nyújt segítséget:

• álláskeresési tanácsadás
• önéletrajz írás
• állásinterjúra felkészítés
• személyes tanácsadás
• igény szerint csoportos tájékoztatás

Várjuk azon munkáltatók jelentkezését is, akik rendelkeznek
betölthetõ álláslehetõségekkel.

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi telefonszámon, illetve
címen lehet:

Tel.: 06-92/ 372-360
Cím: 8999 Zalalövõ, Körmendi út 3.

Hétfõ - Péntek
09.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00

Várjuk megváltozott munkaképességû személyek
jelentkezését, akik szívesen mutatnák be saját készítésû
termékeiket, a Salla Mûvelõdési Központban, március
elsõ felében megrendezésre kerülõ kiállítás keretében.

Ügyfélfogadás:

A „Gondoskodás” Alapítvány „Megváltozott munkaképességû személyek
foglalkoztathatóságának elõsegítése Zalalövõn és vonzáskörzetében”

címû (NEA-TF-12-Sz-0150 azonosító számú) programja a
Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával valósul meg.

Gigabyte P8B75-D2V alaplap, Intel G860 3 GHz CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte P8B75-M alaplap, Intel Core-2120 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

HD7770 1 GB DDR5 VGA

66.500 Ft

119.990 Ft

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 írónotebook

93.990 Ft

115.990 Ft

125.990 Ft

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A napokban 90. születés-
napja alkalmából Zalalövõn

polgármester
és
jegyzõ

és
köszöntötte. Átad-

ták az miniszter-
elnök által aláírt üdvözlõlapot
és az önkormányzat ajándékát.

Vertetics László
Gáspárné Tóth Zsuzsanna

Tornyos Jánosné, Má-
ria nénit Simon Józsefné,
Juliska nénit

Orbán Viktor

Idõseket köszöntöttek

Mária nénit 3 fiú gyer-
meke, 11 unokája, 11 déduno-
kája, Juliska nénit 4 unokája, 8
dédunokája ünnepelte.

Az ünnepeltek jó egészség-
nek örvendenek, gyakorlatilag
teljesen ellátják magukat, ter-
mészetesen a háztartási mun-
kában, ha szükséges, segítenek
a hozzátartozók.

Simon Józsefné

Tornyos Jánosné családja körében.

Vörös tojótyúkok

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

március 16-tól

házhoz szállítással

eladók:

Zalaboldogfán:

700 Ft/db

650 Ft/db

– Sajnos mi még kicsik vagyunk, nem csinálhatunk matek
helyett blokádot, mint a nagyok az egyetemen!...

Ebadták

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Mellékhatás...

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy
mindössze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a
közvélemény-kutatók?!

Így már érthetõ!

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...
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A
az eddigi hagyomá-

nyoknak megfelelõen délelõtt
tanár-diák mérkõzéssel és tré-
fás vetélkedõvel vette kezdetét
az idei karnevál. A focimér-
kõzésen a diákok ezúttal meg
tudták szorítani a tanárcsapa-
tot, a jó iramú, izgalmakat
hozó mérkõzésen a tanárok 3-
1-re nyertek. Délelõtt osztá-
lyok közötti játékos ügyességi
vetélkedõre került sor, ahol az
osztályok bizonyíthatták ügyes-
ségüket, szellemességüket.

Délutánra már szinte min-
denki jelmezbe öltözött. Szép
számú szülõi közönség elõtt

Zalalövõi Általános Is-
kolában

Farsangolás a Zalalövõi Általános Iskolában

mutathatták be a nyolcadik
osztályosok a nyitótáncot, me-
lyet és

osztályfõnö-
kök tanítottak be.

Némethné Jakab Ilona
Gyenese István

A jelmezes felvonuláson
sok ötletes jelmezzel és rövid
produkciókkal rukkoltak elõ a
gyerekek. Nagy sikert arattak
az osztályok közös produkciói.

A felvonulás végén a nyol-
cadikosok fergeteges flashmob-
bal lepték meg a publikumot.
A tombolasorsolást követõen so-
kan vehették át nyereményüket.

A hosszúra nyúlt téli pi-
henõ után már mindenki vár-
ta, hogy útra kelhessen egy ki-
adós séta céljából, így a Za-

A csodálatos õrségi táj
Zalacsébiek túrája Ispánkra

lacsébi Természetjáró és Fotós
Klub

Õrségi Nemzeti
Park

nem tétlenkedett: túrát
szervezett az

területén fekvõ, csodá-

latos természeti környezetbe,
melynek célja volt felkeresni
és bejárni a

út-
vonalat.

Az idõjárás próbálta ugyan a
kis csapat kedvét szegni – a túra

Lugosi-völgy - Lu-
gosi erdõ - Ispánki erdõ

napját megelõzõ egész napos
esõvel –, de nem sikerült: 2013.
február 03-án 17 ember érezte
úgy, hogy ideje az indulásnak.

A gyülekezõ pontról busz-
szal és autóval indult a csoport

, ahol egy közel 9,5
km-es távot teljesítettek a téli
vadregényes tájon, megcsodál-
va a völgyben hótakaró alatt
pihenõ idõs tölgyeket, melyek
a korábbi olvadástól megduz-
zadt Lugos-patak útját kísérik.

A hangulat most is csalá-
dias volt: egymást segítve, jó
beszélgetésekre lehetõséget
teremtve repült el a pár együtt
töltött óra.

A mozgalmas, némely ré-
szen nem kis kihívásokkal teli,
de „Magyarország legszebb
tájegysége” címet méltón vise-
lõ õrségi területen tett túra
után egy dolog biztossá vált:
ezt az varázslatos, bájosan ma-
gával ragadó, természeti érté-
kekben bõvelkedõ vidéket
mindenképp felkeresik még a
csapat tagjai.

Ispánkra

Rajnai Barbara

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

Az idõjárás sem szegte a csoport kedvét.

A karneválra mindenki jelmezbe öltözött.



12 Zalalövõ és Környéke 2013. február

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
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Személyi kölcsön! Passzív BAR, készpénzes fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét,

vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel.
Nem sikerült eladni? ,
ráadásul megspóroljuk Önnek a drága ingatlanközvetítõi jutalékot!
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

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

Csökkentse
Adósságrendezõ hitelek!

Eladó ingatlanát 60 ingatlanos weblapra töltjük fel

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

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása biztosítóváltás nélkül is!
Kárügyintézés,

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

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
megjelent 2013. évi programfüzetünk, ami hon-
lapunkról is letölthetõ. Keresse belföldi és egy-
napos programjainkat is. Elõfoglalási kedvezmény
március 31-ig.

HOLLÓKÕ HÚSVÉTKOR

BENELUX körutazás tulipánvirágzáskor

BAJOR KASTÉLYOK (PÜNKÖSD)

RÓMA-ORVIETO-TIVOLI-ASSISI

BULGÁRIA körutazás-fürdõzéssel

Észak-Olasz tóvidék és mûemlékvárosok

PÁRIZS gazdagon Versailles-Disneyland

SVÁJC gazdagon

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:

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

Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Márc. 31. 9.900 Ft/fõ

Máj. 10-15. 104.900 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Jún. 22-29. 99.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Júl. 16-21. 96.900 Ft/fõ

Júl. 30-Aug. 4. 119.900 Ft/fõ

�

�

Halottszállítás (bel-és külföldi, éjjel-nappali ügyelettel)
Koporsós és hamvasztásos temetések felvétele és

teljes körû adminisztrációs ügyintézése
(anyakönyveztetés, újsághirdetés feladás, búcsúztatás szervezés,

koszorú, sírcsokor rendelése)

Nagy Imre temetkezési vállalkozó
temetkezési szolgáltató tevékenységemet megkezdtem

Teljes körû szolgáltatásaim:

Elérhetõség (éjjel-nappal):

imretemetkezes@gmail.com
0036-30-8349980Telefon:

e-mail:

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

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

Kinga Szépségszalon!

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

Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

•

•
•
•
•
•
•

Manikûr-pedikûr! Új típusú gombaölõ építõ zselé
körömkorrekciókhoz, körömpótláshoz lábon és kézen.
Modern hajvágás és hajfestés (Loreal)
Kozmetika! Gyantázás! Smink!
Körömerõsítés zselével!
Álló szolárium!
Fogékszer felhelyezése!
Füllyukasztás!

Képzés helye:
Tanfolyamok:

A tanfolyam várható kezdete
Idõtartam:

A tanfolyam teljes díja vizsgával: 4550 Ft.

Zalacséb, Mûvelõdési Ház

– angol alapfok
– német alapfok
– számítógép kezelõ alap - és középfok

: 2013. május.
100 óra.

A képzést sikeresen elvégzõk tanúsítványt kapnak.

Bõvebb információ: www.zalacseb.hu / aktuális
Jelentkezés: 06-30-9373-789 (Horváth József)

Nyelvi és informatikai képzés az Európai Unió
finanszírozásában Zalacsében!

Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon
25-35 kg ,

négyesmentes állományból
100-130 kg-os
élve: , hasítva:

körüli húsfajta süldõk

minõségi hússertések
700 Ft/kg

500 Ft/kg 700 Ft/kg


