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Karácsony ünnepe elõtt 4
nappal, azaz december 20-án
kora délután rendezték meg

a helyi iskola tor-
natermében a hagyományos
idõsek napját.

Az iskolás gyermek díszes
ruhában, utolsó vers és ének-
próba közepette várták a ven-
dégeiket, a falu nyugdíjas la-
kosságát. Akadt olyan diáktár-
suk is, aki annak ellenére
fontosnak tartotta a fellépésen
való részvételt, hogy betegsége
miatt nem mehetett iskolába a
téli szünetet megelõzõ héten.

A gyermekek mellett az
idõskorú vendégek is megille-
tõdve várták a nekik szánt
ajándékmûsort, hiszen mint
egymás között az asztalnál
megfogalmazták: minden év-
ben olyan megható mûsorral
kedveskednek nekik a diákok,
hogy az az egész karácsonyi
hangulatukra hatással van
napokkal késõbb is.

Az ajtóban már minden
nyugdíjas korú meghívottat –
akik az önkormányzattól évek

Bagodban

Az idõsek tisztelete
óta személyre szóló írásos invi-
tálást kapnak – fél kg szalon-
cukorral ajándékozták meg a
rendezvény szervezõi.

A rendezvényt ezúttal is
, Bagod polgár-

mestere nyitotta meg, aki el-
mondta: nagy öröm a szervezõ
önkormányzat számára, hogy
minden évben szinte vala-
mennyi meghívott, akinek
egészségi állapota lehetõvé te-
szi, fontosnak tartja részvételét
az idõsek napi rendezvényen.

A jelenlévõket külön kö-
szöntötte ország-
gyûlési képviselõ, aki elsõsor-
ban az idõsek megbecsülé-
sének fontosságáról és a nyug-
díjasok szerepén keresztül a
falu fennmaradásában betöl-
tött szerepükrõl is szólt az egy-
begyûlteknek.

A bagodi iskola diákjai ver-
ses, zenés és prózai blokkok-
ból álló mûsorral kedvesked-
tek a nyugdíjasoknak a tõlük
megszokott precíz elõadás-
móddal és felkészültséggel. Re-
pertoárjuk színvonalának re-

Mo-
gyorósi József

Vigh László

mek kiegészítõje volt a
, akik szinte vala-

mennyi mûsorszámban közre-
mûködtek.

Az idei bagodi idõsek nap-
ján a résztvevõ nyugdíjasokat a

helyi
énekkar

program végén megvendégel-
ték a szervezõk és természe-
tesen többnyire a karácsonyi
készülõdés részleteirõl esett szó
az asztaltársaságok körében.

Odonics Zsuppán Beáta

Mogyorósi József polgármester (középen) nyitotta meg az idei
idõsek napját Bagodban.

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 2014. évi programfüzetünk,
ami honlapunkról is letölthetõ. Elõfoglalási
kedvezmény április 20-ig!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSCHWITZ

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL

PRÁGA gazdagon

MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (Új)

KARINTIA csodái

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL (Új + Félpanzió)

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

BALTIKUM ”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

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

Máj. 1-4. 48.900.-Ft/fõ

Máj. 2-4. 47.300,-Ft/fõ

Máj. 16-18. 39.900.-Ft/fõ

Máj. 22-26. 79.900,-Ft/fõ

Máj. 30 - Jún. 1. 41.500,-Ft/fõ

Jún. 4-8. (Pünkösd) 71.900,-Ft/fõ

Jún. 5-9. (Pünkösd) 74.500,-Ft/fõ

Júl. 2-12. 239.900,-Ft/fõ
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2014. január 29-én került
sor a címû
megyei történelem verseny
döntõjére a

. A
játékot tavaly októberben hir-
dették meg, a felhívás az általá-
nos iskolák 7-8. évfolyamos ta-
nulóinak szólt. A megye iskolái-
ból összesen 101 tanuló jelent-
kezett a játékra, 74-en küldték
vissza mind a három forduló
megoldásait.

Közülük a 10 legjobb ered-
ményt elért játékos kapott meg-
hívást a végsõ megmérettetés-
re. A döntõn elõször egy fel-
adatlapot oldottak meg a ver-
senyzõk, amelyre 45 perc állt a
rendelkezésükre. A szóbeli for-
dulóban pedig az elõre meg-
adott öt témakör közül egyrõl,
a kapott képi és írott forráso-
kat beépítve, 8 percben adtak
számot tudásukról a résztve-
võk. A feleleteket

, a zalaegerszegi Ganz

Haza és haladás

„Salla” Mûvelõdé-
si Központ és Könyvtárban

Horváth
Eszter

Haza és haladás
Megyei történelem verseny döntõje Zalalövõn

Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskola és Szakiskola
magyar-történelem szakos pe-
dagógusa és , a
Pankaszi Általános Iskola igaz-
gatója és történelem szakos ta-
nára értékelték, a tárgyi tudás,
a szakkifejezések használata,
és az elõadásmód figyelembe
vételével.

Az írásbeli és szóbeli fordu-
lóban szerzett pontok összesí-
tése után a következõ végered-
mény született: elsõ helyezést
ért el , a Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanulója (fel-
készítõje ), má-
sodik lett , az
alsópáhoki dr. Szántó Imre Ál-
talános Iskola tanulója (felké-
szítõje ), a har-
madik helyet pedig

, a Zalacsányi Általános
Iskola diákja szerezte meg (fel-
készítõje: ).

Horváth József

Tóth Áron

Herczeg Imre
Remete Adrián

Horváth Matild
Sabján

Fanni

Horváth Petra
K.M.

A fotón a verseny helyezettjei és felkészítõik láthatók (balról):
Horváth Petra, Sabján Fanni, Herczeg Imre, Tóth Áron,
Horváth Matild, Remete Adrián.

A január 24-én tartott
frakcióülésén döntés született
arról, hogy három lépésben foly-
tatódik a rezsicsökkentés. Ápri-
lis 1-jétõl a gáz ára 6,5 százalék-
kal, az áramé szeptember 1-jétõl
5,7 százalékkal, a távhõ ára pe-
dig október 1-jétõl 3,3 százalék-
kal csökken.

Az újabb rezsicsökkentésrõl
nyilatkozott lapunknak

zalai országgyûlési képviselõ.
– A baloldal a válság terheit

a lakosságra hárította. A Gyur-
csány-Bajnai kormányok idején
15 alkalommal emelkedett a
gáz ára. 2002 és 2010 között a
gáz ára háromszorosára nõtt,
az áramé pedig megduplázó-
dott. A szocialisták miatt 2010-
ben minden ötödök háztartás
jövedelmének több mint egyhar-
madát költötte lakásfenntartás-
ra. Ez közel 2 millió ember
mindennapi életét tette nehe-
zebbé. A fõleg külföldi tulaj-
donú energiacégek éveken át
óriási profitot termeltek. 2011-
ben az áramszolgáltató vállala-
tok nyeresége 31 milliárd fo-
rint volt. A szocialisták egyes
külföldi cégeknek hosszú éve-
kig 8 százalékos extraprofitot
garantáltak. Az európai orszá-
gok közül a vásárlóerõt figye-
lembe véve Magyarországon
volt a legmagasabb a gáz és az
áram ára – mondta elöljáróban
a képviselõ.

– A rezsicsökkentést azért
lehetett megvalósítani, mert a
Fidesz-KDNP más szemlélettel
állt hozzá a rezsiárakhoz, mint
ahogyan azt a Gyurcsány-ko-
alíció különbözõ kormányai
tették 2002 és 2010 között. A
Gyurcsány-koalíció gondolko-
dásának a középpontjában az
állt, hogy a rezsi, a közmûszol-
gáltatások profitorientált szol-
gáltatások. A Fidesz és a KDNP
viszont egyértelmûen kimond-
ta: a közmûszolgáltatók mono-
póliumok, ennek megfelelõen
nem profitorientált, hanem non-
profit szolgáltatásként gondol-
nak rájuk. A nonprofit közmû-
szolgáltatásokról szóló törvény
még ebben a ciklusban elké-
szül, de azt javasolják, hogy a
választók döntsenek róla ápri-
lis 6-án. Ha a szavazók a Fidesz-
KDNP képviselõjelöltjeit tá-
mogatják, akkor a parlament-
ben el fogjuk fogadni ezt a tör-

Fidesz

Vigh Lász-
ló

– Miért kerülhetett sor re-
zsicsökkentésre?

A harmadik rezsicsökkentés – három lépésben
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

vényt, és ezzel véglegessé tesz-
szük, hogy Magyarországon a
rezsi nonprofit szolgáltatás.

– Az Országgyûlés a kor-
mányprogramnak megfelelõ-
en átalakította és leegyszerûsí-
tette a választási rendszert, így
386 helyett csak 199 képviselõ
lesz a következõ parlamentben
2014-tõl. Ennek köszönhetõen
jelentõsen olcsóbb és hatéko-
nyabb lesz a mûködés. Az át-
alakítás következtében Zala
megyének így a jövõben 10 he-
lyett csak 3 országgyûlési kép-
viselõje lesz, azaz a törvény há-
rom nagy választókerületet ala-
kított ki a megyében. Ezek kö-
zül az 1-es számú választóke-
rület 76 településbõl áll, ben-
ne 3 várossal (Zalaegerszeg,
Lenti, Zalalövõ) és 73 faluval.
Ennek a nagy kiterjedésû vá-
lasztókerületnek eddig három
kormánypárti képviselõje volt:
dr. Gyimesi Endre, Pintér Lász-
ló és jómagam. A ciklus köz-
ben az általam nagyra becsült
dr. Gyimesi Endre és Pintér
László – akik nagyon sokat tet-
tek a körzetükért – jelezték,
hogy a 2014-es választáson már
nem kívánnak újra indulni.
Ezért a Fidesz és a KDNP
ebben az új, nagy választóke-
rületben mûködõ helyi szerve-
zetei egyhangúlag engem je-
löltek képviselõnek. Számom-
ra nagy megtiszteltetés, hogy
már 8 éve képviselhetem a za-
lai embereket az Ország Házá-
ban. Közös összefogással sok

– Az április 6-i ország-
gyûlési választásra a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt
Önt javasolta Zala megye 1-es
számú választókerületének kép-
viselõ-jelöltjévé…

Vigh László

fejlesztést értünk el az utóbbi
években: a zalaegerszegi ipari
parkban újabb munkahelyeket
teremtettünk, megnyitottuk a
vállalkozások számára a Zala-
egerszegi Inkubátorházat, sike-
rült a jó kormányzati kapcsola-
toknak köszönhetõen 1,3 mil-
liárd Ft-os többlettámogatást
kiharcolni a megyeszékhely-
nek, hamarosan elindul a kór-
ház újabb fejlesztése, de Len-
tiben, Zalalövõn és több kiste-
lepülésen is történtek fejlesz-

tések. A következõ években ja-
vítani kell a zalaegerszegi tér-
ség közlekedését. A városok-
ban és a falvakban élõk érde-
kében növelnünk kell a mun-
kahelyek számát. Én ezen sze-
retnék dolgozni a következõ
ciklusban, amennyiben a zalai
emberek engem választanak a
térség országgyûlési képvise-
lõjévé. Folytatni szeretném a
közös munkát, hogy Zala me-
gye képviselete erõsebb le-
gyen Budapesten!
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

2013 december 14-én a
faluházban az önkor-

mányzat a falu lakosságát mû-
sorral várta. A köszöntõ után

verset mon-
dott, utána a zalaszentgyörgyi

vezetésével a karácsonyi
ünnepekhez illõ mûsort adott
elõ. Ezt követõen

polgármester szólt a
falu lakóihoz.

keménfai

Kovács Viktória

Örömzene Kórus Standi Gyu-
láné

Könczöl
György

Hírek Keménfáról

Az ünnepségen szaloncu-
korral lepték meg a falu nyug-
díjasait.

*
Könczöl György, Kemén-

fa polgármestere tájékoz-
tatja a falu lakóit, hogy
február és március 15-én, 15
óra 30 perctõl fogadja a
településsel kapcsolatos té-
mákban az érdeklõdõ pol-
gárokat.

Keménfán is tartottak közös ünnepet.

Advent negyedik hétvégé-
jén már mindenki a karácsony-
ra hangolódik.

Lelassul a rohanó világ, az
emberek megtisztítják lelkü-
ket és önzetlenül igyekeznek
egy kis jót adni, szeretetet csem-
pészni szeretteik, barátaik, ro-
konaik, ismerõseik életébe.

Így volt ezzel a
szervezõk kis csoportja is:
nem titkolt céljuk volt ebbõl a
bizsergõ érzésbõl egy apró
morzsát adni a közönségnek,
ezért 2013. december 22-én
este a kultúrházba invitálták a
falu lakosságát.

A terem színültig telt em-
berekkel, s csakhamar kezde-
tét vette a tartalmas karácsonyi
mûsor: óvodás és iskolás gye-

Zalacsében

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni…”
Ünnep Zalacsében

rekek szavaltak verseket; õket
az árva, gyufaárus kislány csa-
ládra találásának története kö-
vette a színpadon, amit a

által énekelt
dalok színesítettek.

A kitûzött cél teljesült: az
arcokra mosolyt, a szemekbe
könnycseppet varázsolt az ün-
nepség, szeretetet adtak és
szeretetet kaptak a jelenlévõk.

A mûsort követõen a szer-
vezõk jóízû beszélgetésre invi-
táltak mindenkit, melyhez for-
ralt bort, teát, valamint mézes-
kalácsot kínáltak.

Goethe szavaival élve: „A
boldogságot nem lehet aján-
dékba kapni. Egyetlen titka:
adni, mindig csak adni, jó szót,
bátorítást, mosolyt, hitet, és

Za-
lacsébi Vegyeskar

Tartalmas volt az ünnepi mûsor.

sok-sok önzetlen tiszta szere-
tetet.”

Ezen az estén pedig ez is-
mét sikerült és mondani sem
kell, azon leszünk, hogy a jö-
võben is így legyen.

Aki lemaradt, a fenti prog-
ramról készített videót, vala-
mint a fényképeket a www.
zalacseb.hu oldalon megte-
kintheti.

Rajnai Barbara

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Karácsony elõtt 2 nappal
rendezték meg a hagyományos
Mindenki karácsonyát a

kultúrházban. A
rendezvényen, ami valamennyi
helyi esemény jellemzõje,
ezúttal is több százan vettek

zala-
szentgyörgyi

A kék madár a zalaszentgyörgyiekben lakik

részt a helyben élõk és a kör-
nyéken lakók közül.

, a Mindenki
karácsonyának szervezõje ér-
deklõdésünkre elmondta: a Za-
laszentgyörgyön élõk valóban
az évnek minden idõszakában,

Pál Attiláné

adventkor pedig különösen
fontosnak tartják a közös ün-
neplést, a jeles napokra való
együttes ráhangolódást.

Ennek indoklásaként a ka-
rácsonyi esten elsõként fellépõ

mûsorának egy dalrész-
letét emelte ki a szervezõ. A
megzenésített vers egy kedves
ismerõstõl származó történet
gondolatait mondja el: „száll az
éj, a kék madár, színezüst a
holdsugár, szisszenõ szél hoz
havat, zengenek a csillagok”. A
kék madarat nem kell távoli
országokban keresni. A kék
madár mindig velünk van, ha
szeretjük egymást és örülünk
az élet legkisebb ajándékainak
is. De mindig elrepül, ha bánt-
juk egymást, ha irigykedve fi-
gyeljük egymás örömét. mert a
kék madár maga a boldogság
és kalickája az emberi szív.

A zalaszentgyörgyi ünnep
attól több minden helyben élõ
és vendégként résztvevõ szá-

ovisok

mára, hogy a szentgyörgyiek
szívében ott lakik a kék madár
– mondta Pál Attiláné.

A településen élõk igénylik
azt, hogy a karácsony elõtti
idõszakban és az ünnepek so-
rán megálljanak és feltöltõd-
jenek a következõ esztendõre.
Számukra ennek fontos mo-
mentuma, hogy részt vegye-
nek a Mindenki karácsonyán –
tette hozzá a szervezõ, aki egy-
ben külön köszönetét fejezte
ki minden segítõnek, aki köz-
remûködött a rendezvény ma-
gas színvonalú létrehozásában.

A zalaszentgyörgyi Min-
denki karácsonyán 2013. de-
cember 22-én este

polgármester köszöntõje
után színpadra léptek a helyi
óvodások, az ,
a

és a mû-
sorfolyamot a

zárta.

Kovács De-
zsõ

Örömzene kórus
Margaréta dalkör, Tornyos

Ervin tánccsoportja
zalaszentgyör-

gyi néptánccsoport
Odonics Zsuppán Beáta

2013. december 23-án, hét-
fõn délután 5 órakor került sor
a templom-
ban az ünnepi karácsonyváró
mûsorra, rende-
zésében, melyben óvodás és
iskolás gyermekek, fiatal és
idõsebb helybeliek egyaránt
szerepeltek. (Érdekességként
megemlítjük, hogy a mûsor
két legidõsebb szereplõje a 90
éves és a 88
éves volt.) A
próbák már hetek óta folytak a
kultúrházban, a fõpróbára pe-

hagyárosböröndi

Tompa Ágnes

Farkas Ernõné
Sipos Lajosné

„Szívem kitárom: itt a karácsony!”

A Margaréta dalkör verssel és zenével készült a közös kará-
csonyra.

dig az elõadás napjának dél-
elõttjén került sor a temp-
lomban.

A szépszámú érdeklõdõ
elõtt plébános
bevezetõ szavai után megele-
venedett a betlehemi történet:
ismert egyházi karácsonyi éne-
kek (

, de
modernebb feldolgozások is
elhangzottak (József Attila:

Farkas László

Mennybõl az angyal, Kel-
jetek fel sietséggel, Pásztorok,
pásztorok, Dicsõség menny-
ben, Szállást keres a Szent
Család, Fel, nagy örömre)

Betlehemi királyok, Felhõanyó,
Cseh Tamás: Mária, Szent
ünnep van) kántor
és jóvoltából.

Fiatalok a karácsonyról szó-
ló verseket mondtak, a kis an-
gyalok táncoltak, Gábriel kö-
szöntötte Szûz Máriát, akit ké-
sõbb a barlangban felkeresett
a három pásztor és a napkeleti
bölcsek. Az oltáron elhelyez-
ték a Szent Család képét. A zá-
róének után („Lásd a mosolyo-
kon át a gyönyörû csodát, a
szívek fénylõ angyalát: égen-
földön várnak ránk!”) a mécse-

Paksa Imre
Lõrincz Kálmán

sek fényében nagy taps és tet-
szésnyilvánítás fogadta a pro-
dukciót. Befejezésül

egyházközségi képviselõ
mondott köszönetet a mûsor
szereplõinek és szervezõinek,
felelevenítve a 60-as évek ka-
rácsonyi betlehemes játékaival
kapcsolatos emlékeit.

Ezúton köszönjük meg
és Farkas Er-

nõnek, hogy a templomban és
az udvaron felállított kará-
csonyfákat adományozták.

Hagyárosbörönd

Farkas
Ernõ

Brun-
flicker Lászlónak

Ács László

Nagy sikere volt az ünnepi mûsornak.
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Advent kezdetétõl ünnepi
díszbe öltözik az óvoda. A
szeretetteljes készülõdéshez
hozzátartozik az adventi ko-
szorú, mely mindkét csoport-
ban saját arculatot ölt. Ezek-
ben az ünnepváró napokban
elmaradhatatlan a gyertyagyúj-
tás is.

Az adventi naptár minden
nap meglepetéseket tartogat
az óvodások számára, mert ez
az idõszak a készülõdés, az
ünnepvárás ideje. A karácsonyi
ünnepkör jó alkalom arra,
hogy a gyermekek ne csak
elmondás alapján ismerjék
meg a történteket, hanem
egyszerû koreográfia szerint
eljátsszák ezeket az eseménye-
ket. Hagyományaink közé tar-
tozik a karácsonyi mûsor és a

Advent a Bagodi Napsugár Óvodában
betlehemezés. Évek óta igen
népszerû az óvodások és a
szülõk körében.

Ünnepeinkkel, hagyomá-
nyainkkal szeretnénk elérni,
hogy a gyerekek érezzék át: a
világnak, melybe születtek múlt-
ja és jövõje van. Az életben a
legfontosabb dolog a szeretet,
az örömet szerzõ emberi
összetartozás. Hagyományaink
tisztelete, a közös élmények, a
közösségi érzés erõsítésére,
egymás megbecsülésére, elfo-
gadására, szeretetére neveli
gyermekeinket.

Az idén is sikeresek voltak
a csoportok óvodásai által be-
mutatott mûsorok, melyek
meghatották a közönséget.

óvodapedagógus
Paksáné Szabó Erzsébet

A

és a
2013. január 18-án tizen-

negyedik alkalommal szervez-
te meg az

. Délelõtt 9 órától
várták a város és a környék
lakosságát – gyerekeket és szü-
lõket együtt – a különféle
programokra. A számítógépes
játékokon kívül számos hely-
színen tehették próbára ügyes-
ségüket, kézügyességüket a
diákok, köszönhetõen a

tagjainak, a

, az
és a

.
A leendõ elsõsöket és

szüleiket a tanító nénik vár-
ták meglepetésekkel, játé-
kokkal.

A Bitbúvár Kupa teremlab-
darúgó torna – melyen gyere-
kekbõl és szülõkbõl álló csapa-
tok vettek részt – két csoport-
ban került lebonyolításra, kü-
lön az alsós és a felsõs diákok-
ból és szülõkbõl, pedagógu-

Zalalövõi Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola Bitbúvár Alapít-
vány

Informatikai és Csa-
ládi Napot

Kere-
csen Hagyományõrzõ és Kul-
turális Egyesület
szociális alapszolgáltatási in-
tézmény dolgozóinak isko-
la pedagógusainak szü-
lõknek

Alapítványi bál a zalalövõi iskoláért

sokból szervezett csapatok
számára.

A rendezvényen részt vett
az olaszországi
testvértelepülésrõl érkezõ

polgármester
úr és

polgármester és dele-
gációik.

20 órától került sor a 21
éves Bitbúvár Alapítvány ha-
gyományos, 19. alkalommal meg-
rendezett jótékonysági báljára,
melyet a gyerekek kulturális
mûsora nyitott. Fellépett a

, az
, valamint

– az iskola egy-
kori diákja – fülbemászó dalok-
kal szórakoztatta a vendégeket.

A bál bevételét az iskola fel-
szerelésének bõvítésére for-
dítják.

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

az alapítvány elnöke

Farra D'Isonzó
Ales-

sandro Fabro
Oberaichból Gerhard

Weber

Sal-
la Néptáncegyüttes iskola
néptánccsoportja
Herczeg Zsófia

Herman Eszter,

A nyolcadik osztály nyitótánca.

Az adventi idõszakban év-
rõl évre vendégül látják

a település szépko-
rú lakosait, idén december 21-
én délután tartották az idõsek
köszöntését. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan ezúttal is va-
csorával, mûsorral kezdõdött a
program, ahol disznótorost
szolgáltak fel, s mellé ajándék-
ként mindenki kapott szalon-
cukrot az otthoni fája alá. Az
ünnepségre való készülõdés-
bõl a település civil szerveze-
tei is kivették a részüket, s
családias hangulatban telt az
együttlét. A színpadon helyi
kötõdésû fellépõk szórakoztat-
tak, mesével lépett színpadra

, verset mon-

Zala-
boldogfán

Luter Franciska

Jó hangulatú évzáró együttlét
Idõsek köszöntése Zalaboldogfán

dott és
, majd táncait mutatta

be a
– Hetvenen vannak szépko-

rúak a településen, akik között
akadnak fekvõbetegek, jelen-
leg is ápolás alatt lévõk, de
negyven-ötven vendégünk min-
dig van. Az idõseket évközben
is többször élelmiszercsomag-
gal segítjük, mûködik a házi
segítségnyújtás, járnak hozzá-
juk a családgondozók is. Folya-
matosan figyelünk a szépko-
rúakra, a közmunkásunk segít
nekik a tüzelõ elõkészítésé-
ben, a falugondnok pedig ház-
hoz viszi a szociális alapon
járó, illetve a kedvezményes
ebédet. A mai rendezvény az

Nyári Virág Egyed
Zsófia

Hét szoknya, hét nadrág.

ünnepek elõtt közelebb hoz-
hatja egymáshoz a falu hatvan,
hetven vagy nyolcvan kará-
csonyt megélt lakosait – árulta
el polgármester,
majd beszédében jó egészsé-
get és kellemes ünnepeket kí-
vánt a megjelenteknek.

A vacsorát követõen rög-
tönzött helyi bormustrának is
helyet adott a program, hiszen
a meghívottak közül több bo-
rosgazda is saját termésével
érkezett, melyet nóta kíséreté-
ben kóstoltak meg. Az év utol-

Luter Péter

só rendezvényét követõen már
elkezdõdött a következõ eszten-
dõ programjainak tervezése:

– Általában a farsanggal
kezdünk és az idõsek napjával
zárunk. Jövõre a falunapot át-
tesszük július utolsó hétvégé-
jérõl másik idõpontra, össze-
sen hét-nyolc rendezvényt ter-
vezünk – említette meg a pol-
gármester.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

A gyerekek verssel, mesével köszöntötték az idõseket.
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A 2013-as év sikerekben
gazdag volt a

életében – tájékoztatja lapun-
kat egyesü-
leti elnök.

– Nagyon örülök neki, hogy
a rengeteg civil rendezvényen
való részvétel mellett már tény-
leges eredményekrõl is beszél-
hetünk, hiszen a tavalyi évben
számos nyertes pályázattal büsz-
kélkedhettünk, amibõl kettõt
emelnék ki. 2013 tavaszán együtt-
mûködési megállapodást kö-
töttünk a Körmendi Hivatásos
Tûzoltó Parancsnoksággal. A
kölcsönös támogatás rengeteg
ajtót nyitott meg, ami részben
pályázati lehetõségekhez is ve-
zetett. A BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság, va-
lamint a Magyar Tûzoltó Szö-
vetség által kiírt pályázaton az
egyesület feladataihoz kapcso-

Zalalövõi Városi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Kovács Krisztián

Nyertes pályázatok
A zalalövõi önkéntes tûzoltók sikere

lódó technikai felszereléseket
és üzemanyag támogatást nyer-
tünk 347.936 Ft értékben. Az
eszközök átadásáról Király La-
jos, a Körmendi Hivatásos Tû-
zoltó Parancsnokság (további-
akban HTP – a szerk.) kiren-
deltség vezetõje, valamint Ko-
vács Balázs Zsolt tûzoltó száza-
dos, a Körmendi HTP tûzoltó-
parancsnoka gondoskodott.
Büszkén számolhatok be még
egy eredményes pályázatról,
ezt is a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatósága, va-
lamint a Magyar Tûzoltó Szö-
vetség írta ki, „szertárépítés,
felújítás, bõvítés támogatására”
címmel, amelyen 550.000 Ft-ot
nyertünk, ebbõl fogjuk kicse-
rélni a bejárati ajtót, s 2 db nyí-
lászárót, a lámpákat, lapoztatni
szeretnénk és festeni. A mun-
kálatok várhatóan hamarosan
elkezdõdnek…

A karácsony a szeretet, a
békesség, a család igazi ünne-
pe, s talán bensõséges hangu-
lata miatt a szívünkhöz is ez a
jeles nap áll a legközelebb. Na-
gyon fontos számunkra a kis-
gyermekek érzelmi felkészí-
tése, ráhangolása erre az ün-
nepre. Ehhez járul hozzá az a
mára már hagyományosnak
mondható karácsonyi elõadás,
melyet más és más elõadómû-
vészek meghívásával biztosí-
tunk az óvodások számára.

December 18-án a
mûvészeti csoport zenés báb-
elõadását láthatták a gyerekek.
Dalok, versek segítségével me-
sélték el a Jézuska születésé-

Ziránó

Maradandó élmény

nek történetét. A gyerekek él-
vezettel figyelték a jó és rossz
küzdelmét, átérezték a betle-
hemi család örömét, önfeled-
ten énekelték az ismerõs da-
lokat.

Óvodásaink számára az elõ-
adás maradandó élményt je-
lentett, ezért köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik anya-
gilag is támogattak bennünket
és lehetõvé tették ennek a ren-
dezvénynek a sikeres lebonyo-
lítását.

Köszönjük
, az óvoda

, s
az felajánlását.

Zalalövõ város
önkormányzatának
Ficánkoló alapítványának

ELGE-Bagod
Bicsákné Nemes Beáta

Kovács Krisztián átveszi az eszközöket Körmenden.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Januárban elindult az
a

Februártól
a játszóház helyszíne a
lesz. Várjuk a babákat, mamá-
kat hétfõn 9-11 óra között egy
közös játékra.

2014. február 17-én a gyógy-
növény hatóanyagú gyógysze-
rekrõl tart elõadást

a játszóházban.
Minden hónap elsõ hétfõ-

jén 14 órakor a
tagjai találkoznak a közösségi
ház nagytermében, ide várják a
régi és új tagokat, ahol pár órát
együtt töltenek.

2014. január 20-án
vettek részt a klub tagjai.

Liba- és kacsatollat fosztottak,
a munka végeztével saját készí-
tésû finomságok kerültek az
asztalra. Természetesen nem
hiányozhattak a finom sütemé-
nyek kalácsok, pogácsák és az
ilyenkor szokásos aszalt gyü-
mölcsös finomságok. A jó han-
gulat érdekében forralt borral
és pálinkával kínálták a részt-
vevõket.

Péntekenként este 19 órakor

tart gyógytor-
nász. A tornához kényelmes ru-
házat és tornaszõnyeg szükséges.

Február elején szeretnénk
megszervezni egy

: Fenntartha-
tó háztáji – gyümölcsészetek
létrehozása címmel. A 6 rész-
bõl álló elõadássorozat a kö-
vetkezõ fõbb témaköröket öle-
li fel:

1. Alkalmazkodó tájgazdál-
kodás, komposztkészítés.

2. Kertészkedés talajtaka-
rással, régi fajták használatával,
ásás nélküli mûvelés.

Egye-
dem Begyedem játszóház
közösségi házban.

faluház

Aladics
Éva

nyugdíjas klub

tollfosz-
táson

gerinc és csontritkulás tornát
József Veronika

bioker-
tész tanfolyamot

A Bagodi Közösségi Ház programjai

3. Élõhely teremtés, bioló-
giai sokféleség a gyümöl-
csösben

4. Növények társítása a
gyümölcsészetben.

5. Komplex esõvíz haszno-
sítás a gyümölcsészetben, egye-
di szennyvíztisztítás.

6. Gyümölcsész háztartá-
sok gazdaságtana.

A tervezett kezdés idõpont-
ja 2014. február eleje, az elõ-
adássorozat önköltséges. A tan-
folyam ára függ a résztvevõk
számától. Egy-egy elõadás 2
óra + 1 óra lehetõség a prob-
lémák megbeszélésére. Témák-
hoz könyv és filmajánló, elõ-
adás képekkel, filmmel színe-
sítve. Elõadó

sze-
retnénk a lakosság vélemé-
nyét, igényeit felmérni jövõbe-
li munkánk megkönnyítése vé-
gett. Az eredményeket fel tud-
juk használni pályázatíráshoz,
és programtervünk elkészíté-
séhez. Szeretnénk ehhez a la-
kosság segítségét kérni. Mun-
katársunk hamarosan felkeresi
otthonában. A kérdõív kitölté-
sével járuljon hozzá a sikeres
munkánkhoz és egy élhetõbb

Darázsi Zsolt.
Közösségi kérdõívezéssel

közösség kialakításához.
Tavasszal a faluházban he-

lyi
kívánunk

szervezni. Pár évvel ezelõtt ez
egy nagysikerû kezdeménye-
zés volt, most szeretnénk ezt
feleleveníteni. Várjuk helyi
kézmûvesek, termelõk jelent-
kezését, akik szívesen megmu-
tatnák munkáikat, termé-
keiket.

A település lakóinak
szervezünk

2014. február 22-én (szombat)
19.30 órától a bagodi általános
iskola tornatermében. Kérjük,
egy tál süteményt, italt hozzon
magával. A jó hangulatról a La-
za Duó gondoskodik. A jelmez
nem kötelezõ, csak ajánlott!

Jelentkezni és jegyet ren-
delni 2014. febr. 10-ig az alábbi
telefonszámokon lehet: 06 30
348 9929, 06 70 342 6518, 06
30 561 8471.

A jegyár a résztvevõk szá-
mától függ, ezért a jelentkezési
határidõ után kerül megálla-
pításra.

A csat-
lakozott a Zalai Falvakért Egye-
sület Spiritusz – Virtuális- és
közösségi módszerekkel a kis-
településekért címû projektjé-
hez, melyet a Norvég Civil
Támogatási Alap finanszíro-
zott. Ebben a programba ke-
resünk olyan helyi lakost, aki
audiovizuális 4 x 2 órás kép-
zésen szívesen részt venne, és
a településünkön zajló progra-
mokról felvételt készítene.
Amennyiben még középiskolai
tanuló, önkéntes munkájáról
az egyesület, igazolást állít ki,
mely az érettségi megszerzésé-
nek elengedhetetlen feltétele.

Érdeklõdni a programokról
a közösségi házban lehet nyit-
vatartási idõben, és az alábbi
telefonszámon: 06-30/561 8471.

A közösségi ház nyitva tartá-
sa: hétfõ–csütörtök 8.00–15.00-ig.

kézmûvesek termékeibõl
kiállítást és vásárt

far-
sangi batyus bált

Bagodért Egyesület

A bagodi tollfosztóban.

Kérjük támogassa adója 1%-ával a Bagodért Egyesületet!
Adószámunk: 19282453-2-20

Köszönjük!

Az elõzõ évben lakossági SZJA 1%
felajánlásból befolyt összeg 94.138 Ft,
amit kemenceépítésre szeretnénk fordítani.

Csabát régóta ismerem,
nem a pehelysúlyú embe-
rek közé tartozik. Múltkor
együtt mentünk egy egyez-
tetésre. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmezte-
tett: zakó nyakkendõ elen-
gedhetetlen. Másnap reggel
Csaba pulóverben szállt be
az autóba. Bosszúsan mondta:

– 3 hónapja, amikor vég-
re lefogytam, a méregdrága
zakómat át kellett szabat-
nom, mert úgy lógott raj-
tam, mint tehénen a gatya.
Most meg nem tudom fel-
venni, mert újra meghíz-
tam!

– Egy jó konyhára lenne
szükséged!

– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!

Csaba újra mindent ki-
próbált: tabletták, mozgás.
A tartós eredmény elma-
radt. Fogyott, majd még töb-
bet visszahízott. A helyzet
egyre aggasztóbb lett. Az or-
vosa szigorú diétát írt elõ.
Az elsõ hónap után nyûgö-
sen ment vissza kontrollra.

– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátra-
lévõ részében sárgarépát
rágcsáljak.

Lehet fõzni, fûszerezni
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Csaba elkezdett fõzni,
már az elsõ este elment a
kedve az egésztõl, mert a
konyhája kicsi és rosszul
felszerelt volt. Ezért minden
tovább tartott, mint szerette
volna. Másnap a répa rág-
csálása közben eszébe ju-
tott, amit mondtam és fel-
hívott:

– Nekem egy jó konyhá-
ra lenne szükségem! Ami-
ben fél óra alatt végzek a fõ-
zéssel és a rendrakással!
Tudtok nekem ilyen kony-
hát tervezni és gyártani?

– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem vagyok nyúl…
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2014-ben elsõ alkalommal
január 16-án került sor baba-
játszóházra a „Salla” Mûvelõdé-
si Központban. A kicsik bir-
tokba vették a játszósarkot, és
vidám zsivaj töltötte be a mû-
velõdési házat. Az alkotni vá-
gyó gyerkõcök gyurma-figurá-
kat készítettek, a program be-
fejezéseként pedig a könyvtár-
ban készült horgász-játékot

Januári babaklub Zalalövõn

próbálták ki a vállalkozó ked-
vûek, akadtak egészen ügyes
kis „pecások” is (képünkön).

A következõ baba-mama
klubba február 20-án várják a
kicsiket és szüleiket, amelynek
keretében 10.30 órától

zenetanár
Tilinkó zenebölcsi foglalko-
zást tart.

Csizy-
né Gócza Ildikó

K.M.

Az 2013
decemberében is sok szép ka-
rácsonyi felkérést teljesített.
Énekelt december
14.-én a falu idõs lakóinak,
nagy tetszést aratva. A kemén-
faiak megbecsülésük jeleként
szerény agapéra hívták meg az
ifjú énekeseket.

Szenteste elõtt egy nappal,
december 23.-án a

templomban adott önálló
koncertet a kórus, majd a fa-
luházban folytatta a könnye-
debb hangvételû énekekkel. A
mûsor után a gyerekeknek ju-
tott a friss langallóból, s a for-

Örömzene Kórus

Keménfán

boncodföl-
dei

Egy könnycseppnyi szeretet!

ró teából is.
polgármester köszönõ szavai
mellé pedig 1-1 tábla csoki is
járt!

a kará-
csonyi ünnepekkor kétszer
szerepelt az énekkar. Decem-
ber 22.-én a faluházban, a
„Mindenki karácsonya” elneve-
zésû programon. December
24.-én, szenteste pedig, nemes
hagyományt követve, a temp-
lomban adott elõ pásztorjá-
tékot. A karácsonyi fellépések
sorából bensõséges, meghitt
fényével kiviláglik az a dél-
után, amit a

Zsuppán Ernõ

Zalaszentgyörgyön

Zalaegerszegi

Gyermekotthon

Könczöl
György

kis lakói közt
tölthettünk. A lap decemberi
számában feltettünk egy kér-
dést: Mennyi szeretet fér egy
cipõsdobozba? Az Örömzene
Kórus tagjai december 20.-a
óta tudják a választ: pont egy
könnycseppnyi!

Az otthon dolgozóival tör-
tént elõzetes egyeztetés alap-
ján 27 cipõsdobozt vártak, fõ-
leg az óvodás és alsós korosz-
tálynak. Az Örömzene Kórus
családjai, a zalaszentgyörgyi
óvoda és magánszemélyek fel-
ajánlásából 34 ajándékdoboz
gyûlt össze. A meglepetés cím-
zettekhez juttatásáért a ke-
ménfai kisbusznak, s

polgármester úrnak le-
hetünk hálásak.

A ház kis lakói már nagyon
vártak minket. Az aulában, a
szõnyegre ültették õket gondo-
zóik. A kórus mûsora Betle-
hembe röpítette az apróságo-
kat, amit folyamatos tapssal,
énekkel kísértek. Majd követ-
kezett a várva várt pillanat, a
szépen becsomagolt ajándé-

kok átadása. Döbbenetes volt
látni azt az örömöt, amit a kis
gondozottaknak okoztunk. El
sem akarták hinni, hogy mind-
ez az övék, hogy az egész do-
boz tartalmát felvihetik ma-
gukkal szobáikba. Ki egy fes-
tékkészletnek, ki két kisautó-
nak, ki egy fehér blúznak, ki a
sok-sok finom édességnek
örült. A kórustagok még sza-
loncukrot, gyümölcsöket is
osztottak, s gondosan etették a
legkisebbeket. Egy gyönyörû,
hollófekete hajú, 2 év körüli
kislányt sokáig dédelgettek…
Amikor felvitték a csecsemõk-
nek fenntartott szobába,
életünk legszívszorítóbb pil-
lanatát éltük át. A baba a rá-
csokba kapaszkodva, hosszan
nézett a búcsúzkodó nagyok
után. Nem sírt… Nem hiszti-
zett… Egyetlen könnycsepp in-
dult el lassan, nagyon lassan a
szeme sarkából maszatos kis
arcán. Eddigi rövid kis életé-
nek minden fájdalma belesû-
rûsödött ebbe a pillanatba...
Mi láttuk! Mi átéltük!

S most már tudjuk, mennyi
szeretet fér egy cipõsdobozba.

Pont egy könnycseppnyi!
S. Gy.-né

Felléptek a Zalaegerszegi Gyermekotthonban is.

Egy kérésnek eleget téve
kerestem fel a Fe-
hér-családot.

Kérésük csupán annyi volt,
segítsek nekik abban, hogy kö-
szönetet mondhassanak e so-
rok által mindenkinek, aki az
elmúlt, nehéz idõszakban a se-
gítségükre volt. Hogy miért is?

Nem hiszem, hogy lenne
valaki a környéken, aki ne hal-
lott volna a 10 éves kislány-
ról, , aki felvette a
küzdelmet egy alattomos beteg-
séggel, a súlyos aplasztikus ané-
miával, a vírussal, ami a csont-
velõt támadja meg.

Hosszú és kemény évet
zárt a család, egy évet, ami te-
le volt aggódással, bizonyta-
lansággal, félelemmel, de még
inkább küzdelemmel, hittel és
reménnyel.

Tamara igazi kis hõsként
élte ezt meg: türelemmel vi-
selte a sok-sok vizsgálatot, a
kanül beültetést a mellkasba,
a transzplantációt megelõzõ
kemoterápiás kezelést, nem be-
szélve az elzártságról, a gyógy-
szerekrõl, ami mind-mind szük-
séges volt gyógyulásához. Min-
denki el tudja képzelni micso-
da megpróbáltatást jelenthe-
tett a csörfös, barátságos, élet-
tel teli kislánynak hosszú idõ-
re lemondani mindarról, amit

Zalacsében

Tamaráról

szeretett és távol lenni a szá-
mára kedves szobájától, állat-
aitól, iskolatár-saitól, barátai-
tól, családjától. Utóbbiak helyt-
állása is példaértékû, hiszen fá-
radtságot nem ismerve, egy-
mást támogatva haladtak az
úton, ami sokszor bizonyta-
lannak és végtelennek tûnt.

A család egy személyként
köszöni mindenkinek a támo-
gatást, segítségnyújtást. Köszö-
net a

-, valamint a
budapesti

orvosainak, nõvé-
reinek, az önkéntes segítõk-
nek és véradóknak, a tanárok-
nak, osztálytársaknak, barátok-
nak, falubelieknek, környékbe-
lieknek, családtagoknak, kollé-
gáknak, a jótékonysági estek
szervezõinek és az azon részt-
vevõknek, a támogatóknak és
mindenkinek, aki akár csak
egy kedves szóval, imával biz-
tatta, segítette õket.

Elmondásuk alapján õk
sem gondolták volna, hogy a
bajban ennyi segítõ kéz nyúl
utánuk. Jó érezni azt – bár so-
kan azt hisszük, hogy a világ
rossz irányt vett –: igenis van-
nak jó és segítõ emberek és
léteznek hétköznapi csodák!

Zala Megyei Kórház
Gyermekosztály

Szent László Kór-
ház Csontvelõ Transzplantá-
ciós Osztály

Rajnai Barbara

Köszönet mindenkinek …
Hétköznapi csodák



2014. január 9Zalalövõ és Környéke

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

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!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

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

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház

Asus P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW,

420 W Ház, 1 GB DDR5 VGA

64.900 Ft

115.990 Ft

A
által szervezett teremlabda-

rúgó torna 2014. január 12-én
ért véget az eredményhirde-
téssel. A másfél hónapon ke-
resztül szombatonként zajló
sporteseményen 7 csapat vett
részt. A küzdelmes mérkõ-
zések után a

veretlenül szerezte
meg a gyõzelmet. Második-

Salla Diáksport Egyesü-
let

Faszállítók II.
csapata

ként a
végzett.

A gólkirályi címet
(Faszállítók II.) szerezte

meg 20 találattal.
A torna végeredménye: 1.

Faszállítók II. 18 pont, 2. Fa-
szállítók I. 15, 3. Afrika Sun Cso-
ki Solarium 9, 4. Kõdobálók 9,
5. Viszák 6, 6. Színes Ceruzák
4, 7. Citrompótlók 1.

Faszállítók I. csapata

Kaszás
Ferenc

Castello Kupa teremlabdarúgó torna

A tornagyõztes csapat.

A
2013.

december 19-én tartotta tag-
gyûlését a mûvelõdési házban.

egyesüle-
ti elnök elmondta, hogy az
egyesület az elmúlt években
aktív tevékenységet nem vég-
zett, viszont több tagtársával
együtt fontosnak érzi a tevé-
kenység újraindítását.

A hagyományok õrzésére
nagy figyelmet fordítva a szõ-
lõhöz és a borhoz kapcsolódó
védõszent szobrokat (Orbán,
Donát, Márton) állíttatott az
egyesület. Évente megrende-
zésre kerülnek a helyi borver-
senyek, amelyeken 100-150
borminta kerül minõsítésre. A

Zalalövõi Borbarát Kör
Közhasznú Egyesület

Galambos László

Megújult a Borbarát Kör Zalalövõn
rendezvényeken részt vesznek
a szomszédos kertbarát és
borbarát egyesületek tagjai is.
Az egyesület tevékenységének
köszönhetõen fokozatosan emel-
kedik a minõsített borok mi-
nõségének javulása.

Az egyesület évente meg-
rendezi a Szent László napi és
augusztus huszadiki ünnepi
búcsúkat. Ilyenkor különféle
kulturális és sportrendezvé-
nyek kerülnek lebonyolításra.

A borászok és szõlészek ha-
gyományos Márton-napi meg-
emlékezését minden esztendõ-
ben megszervezik. Ekkor kerül
sor az új borok kóstolására,
egymás közti minõsítésére,
megáldására.

Téli idõszakban forralt bor
készítõ versenyeket rendeztek
és rendeznek. A Murcifesztivál
– amely tíz éves múltra tekint
vissza – elsõ megszervezése az
egyesület nevéhez kötõdik.

Különös figyelmet fordíta-
nak a hegyi útak karbantartá-
sára és javítására, a mûemlé-
kek és a hegyi pincék vé-
delmére.

A taggyûlésen sor került a
tisztségviselõk megválasztásá-
ra is, 6 fõs elnökséget és 3 fõs

felügyelõ bizottságot választot-
tak. Az egyesület elnöke Ga-
lambos László, elnökhelyettese

, a felügyelõ bi-
zottság elnöke

lett. Az egyesület növelni
szeretné taglétszámát, ezért
várja az érdeklõdõk jelent-
kezését.

A Borbarát Kör december
21-én rendezte hagyományos
disznóvágását, amelyre Galam-
bos László hegyi birtokán ke-
rült sor.

Kardos Tamás
dr. Toplak Lász-

ló

Megrendezték a hagyományos disznóvágást.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
megkezdi éves munkáját, az elsõ összejövetel

idõpontja és helyszíne:

„Salla” Mûvelõdési Központ
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.

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

2014. február 28. 14 óra

Pl.: ASUS X551CA-SX029D 15,6"/Intel Celeron

1007U/4GB/500GB/fekete notebook

DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U
1,8GHz/4GB/500GB notebook

86.890 Ft
ASUS X502CA-XX075D 15,6"/Intel Pentium 2117U
/4GB/500GB/fekete notebook 99.890 Ft

119.990 Ft
LG 32" FullHD32LA620S 200Hz Cinema3D LED TV 115.990 Ft
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Január utolsó hétvégéjén,
immáron negyedik alkalom-
mal rendezték meg

a környékben egyre
népszerûbb asztalitenisz ver-
senyt. A párharconként 21
pontig tartó páros mérkõzések
25-én, szombaton délután kez-
dõdtek, és egy éjszakányi pihe-
nés után vasárnap estig tar-
tottak.

– Idén kilencen gyûltünk
össze és mindenki játszott
mindenkivel. A helyiek mellett
hagyományosan Zalalövõrõl és
Zalacsébrõl is jelentkeztek ver-
senyzõk. 2-3 hét múlva a páro-
sok versenyét szeretnénk meg-
rendezni, s terveink között

Zalahás-
hágyon

szerepel, hogy nyártól bajnok-
ságban is induljunk – számolt
be a versengésrõl

fõszervezõ.
A rendezvénynek ezúttal is

a zalaháshágyi Vadvirág Presz-
szó adott helyet, ahol a ver-
senyzõket mindkét este vacso-
rával vendégelték meg. Az ered-
ményhirdetést követõen minden
résztvevõ oklevéllel gazdago-
dott, a dobogósok érmekkel és
serlegekkel tértek haza. Cím-
védés történt, így – akárcsak
tavaly – ezúttal is Pugor Gábor
végzett az elsõ helyen, meg-
elõzve Kalamár Krisztiánt és

Kalamár
Krisztián

Bicsák Lajost.
– pb –

Szoros versengésben dõlt el az elsõség.

Asztalitenisz verseny Zalaháshágyon

Az év végi ünnepek után ja-
nuár 4-én tartotta szezonzáró
összejövetelét a

. A jó han-
gulatú rendezvényen a játéko-
sok mellett a szurkolók is szép
számban megjelentek, és együtt
fogyasztották el az egyesület
pártfogói által felajánlott va-
csorát. A múlt évet elõbb

elnök, majd
edzõ értékelték, melynek so-
rán elfogadhatónak ítélték
meg a megyei II. osztály Észa-
ki-csoportjában vitézkedõ, fel-
nõtt és ifjúsági csapat egyaránt
7. helyezését. A felnõtt csapat
szezonja nehezen indult,
mindjárt az elején két megha-
tározó (támadó és védõ) játé-
kos szenvedett súlyos sérülést,
ami befolyásolta a szereplést.

– Az elsõ hat meccs játéká-
ra a két sérülés rányomta bé-
lyegét, ráadásul a tavalyi baj-
nokság elsõ hat helyezettjével
kellett megmérkõzni ezeken a
találkozókon. Az elsõ és a hato-
dik mérkõzésen sikerült nyer-
ni, közte négyszer kikaptunk.
Késõbb a hiányzók okozta prob-
lémák miatt új játékrendszerre
álltunk át, és így sikerült he-
tedik helyen zárni a szezont –
összegzett Vaski Zsolt elnök.

A megyei II. osztály Északi-
csoportjának erõviszonyait szem-
lélve elmondható, hogy jelen-
tõsen megerõsödött. A felju-
tást megcélzó

, a tavalyi bajnok
megtartotta a játé-

Zalaszentgyör-
gyi Sport Egyesület

Vaski
Zsolt Bita Gyula

Csácsbozsok-Ne-
mesapáti
Gyenesdiás

Foci szezonzáró Zalaszentgyörgyön

koskeretét, az elsõ osztályból
kiesett szintén
erõs együttes, továbbra is ko-
moly ellenfél a ,
és az újonc is erõs bázis-
sal rendelkezik.

– Akadtak a szezonban gól-
záporos, és izgalmas, fordula-
tos mérkõzések egyaránt. Em-
lékezetes volt az Egervár elleni
14-0-ra megnyert mérkõzés, és
nagyon jó meccsen maradtunk
alul itthon a Gyenesdiással
szemben. Hozzátartozik az
õszhöz a Nemesapáti és a Pá-
terdomb elleni két nagy „po-
fon” is – tette hozzá az elnök.

Az egyesület utánpótlása ki-
csit visszaesett, aminek oka ta-
lán a tavaly bajnoki címet szer-
zett csapat edzéslátogatottsá-
gának csökkenése is. Az után-
pótlásból 3-4 játékos lassacs-
kán már a felnõtt csapat ajta-
ján kopogtathat, de a feljebb-
lépéshez megfelelõ szorgalom
és alázat szükséges. A március
elsején induló tavaszi szezonra
való felkészülés a tervek sze-
rint január 26-ával indult, a ké-
sõbbiekben 4 edzõmeccset ját-
szanak a csapatok. A játékosok
kedden és pénteken edzése-
ken vesznek részt, vasárnapon-
ként pedig gyakorlómeccse-
ken hangolnak a szezonra.

– Célirányosan csatár és kö-
zéppályás posztra szeretnénk
igazolni, melyhez már meg-
vannak a kiszemeltjeink. Egy
ekkora településnél a hetedik
hely is szép eredmény, így a baj-

Páterdomb

Cserszegtomaj
Türje

nokság végén a mostani he-
lyezés megtartásával is elége-
dettek lennénk. Olyan megha-
tározó csapata szeretnénk ma-
radni ennek az osztálynak,
amelyet egy kézlegyintéssel
senki se tudjon letudni. A Gye-
nesdiás és a Nemesapáti esé-
lyes az elsõ helyre, bízom ben-
ne, hogy idén olyan csapat
nyeri meg a bajnokságot, aki
feljebb is szeretne lépni. Nem
egészséges, ha a bajnok ugyan-
abban az osztályban marad –
emelte ki Vaski Zsolt.

Az egykoron elsõ osztály-
ban vetélkedõ együttes számá-
ra a felsõbb osztályban szerep-
lés egyelõre álom, mert a
sportszövetségek által támasz-
tott létszámbeli feltételek elér-
hetetlenek. Anyagiakban még
tudnák vállalni a felsõbb osz-

tályt, viszont az U15, U17, U21
korosztályú csapatok kiállításá-
hoz, illetve a Bozsik-program-
ban való szerepléshez nincs
megfelelõ bázis. A klubnak
anyagiak terén nincs elmara-
dása, legnagyobb költség az
utazás, amihez a játékosok
költségtérítést kapnak. Több
meccset kell játszani Keszt-
hely-környéki csapatokkal, egy
várvölgyi mérkõzés oda-vissza
160 kilométeres utazással ér fel.
Az egyesület évrõl-évre ered-
ményesen vesz részt a TAO-
programban, ahol a sportfel-
szerelések folyamatos cseréje
mellett most az edzõpálya villany-
világításának kiépítése a cél. Az
egyesület idén is megrendezte
hagyományos sportbálját, me-
lyet február 1-én tartottak

Pataki Balázs

Jó hangulatú vacsorán Vaski Zsolt (balról) és Bita Gyula (kö-
zépen) értékelték a szezont.

A bajnokság meghatározó csapata maradnának

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
nagycsoportosai

idén is megörvendeztették a
Zalamenti és Õrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény
nyugdíjas klubjának tagjait és
természetesen társaikat is meg-
ható mûsorukkal.

és
óvónõk fáradt-

ságos, ám örömteli munkával
készítették fel az óvodásokat.
Rövid történetet adtak elõ a

Zalalövõi Napköziott-
honos Óvoda

Tóth Klára Kovács Im-
réné (Zsuzsa)

Ünnepi ajándék
Jézuska születésérõl, melyet
versekkel, énekekkel színesí-
tettek.
védõnõ gitárral,

pedig furulyaszóval kísér-
te a dalokat, odavarázsolva ez-
zel az ünnep hangulatát.

A klub tagjainak köszöne-
tét

a város vers- és mesemon-
dója tolmácsolta vidám kará-
csonyi mese felolvasásával.

Takácsné Nagy Ágnes
Kovács Im-

réné

Berke Lászlóné, Margit né-
ni

Németh Nóra

2012-ben alakult újjá a

– Egy rossz anyagi helyzet-
ben lévõ szervezet voltunk, de
már ekkor dédelgettünk egy
kis álmot – mondta

parancsnok. – Szeret-
tünk volna egy olyan rendez-
vényt megszervezni, amelyen
megvendégelhetjük és szóra-
koztathatjuk a város lakóit, egy
olyan rendezvényt, ami a mi
nevünkhöz fûzõdik. 2013. de-
cember 31.-én ez az álom va-
lóra vált egy óév búcsúztató
szabadtéri rendezvény kerete-
in belül. Utólag is köszönjük
mindazoknak, akik segítségük-
kel, részvételükkel hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez.

Za-
lalövõi Városi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület.

Radics
László

Szabadtéri szilveszter Zalalövõn

Külön köszönet a Zalalövõ és
Csöde Polgárõr egyesületnek,
a Borbarát Körnek, a Pecsány
Csapatnak és a városszépítõk-
nek, hiszen e civil szervezetek
támogatása nélkül nem jöhe-
tett volna létre a rendezvény.
Reméljük hogy ezzel egy ha-
gyományt indítottunk el. Azon
munkálkodunk, hogy visszaál-
lítsuk az önkéntes tûzoltó
egyesület régi fényét, szeret-
nénk önkéntes munkánkkal
hozzájárulni Zalalövõ fejlõ-
déséhez. Hisszük, hogy abban
a közösségben, ahol élünk,
azért tenni is kell! Szeretnénk
a város lakosait arra ösz-
tönözni, hogy minél több ten-
ni akaró fiatal csatlakozzon
csapatunkhoz.

A ZALALÖVÕI ÓVODA
SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE

rendez

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!

2014. február 22-én 20 órától

Zene: Freya band

20.30 órakor meglepetés elõadás!

Belépõ: elõvételben, vacsorával 2.000 Ft,
Helyszínen 22 óra után, vacsora nélkül 1.000 Ft

az iskola aulájában!

Asztalfoglalás: az óvodában:06 30/2981872.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Politikai hirdetés

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu Szolgáltatások:
•

•
•
•
•

Fodrászat - modern hajvágás és
hajfestés Loreal termékekkel
Arckozmetika
Manikûr-Pedikûr/Mûkörömépítés
Fülbelövés
Álló szolárium

Az üzlet megtalálható Bagodban, az Avia benzinkút udvarán
Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla 0630/507-2970

Mindenkit várok szeretettel!

Boldog Új Évet kívánok minden régi és leendõ Vendégemnek!

Kinga SzépségszalonKinga Szépségszalon

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001


