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KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig

Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

Simson kismotor alkatrészek készletrõl kaphatók.
Robogók és motorkerékpár alkatrészek

forgalmazása igény szerint.

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok

áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.

Ár: .

Ugyanitt takarmány burgonya eladó.

Ár: .

700 Ft/kg

20 Ft/kg

Nem, kérem, itt nem ap-
róhirdetésrõl van szó, hisz a
házasság komoly dolog, még
ha bolond esküvõrõl is beszé-
lünk. A rönkhúzás, mint nép-
hagyomány, szerves része a far-
sangi mulatságoknak, és csak
hab a tortán, hogy idén Va-
lentin-napra esett. Február 14-

Futó Rózsa Diszkont Áron
Rönkhúzás Zalalövõn

én, szombaton, a mûvelõdési
központ elõtt gyülekezett

színe-java, hogy részese
legyen és

egybekelésének. A me-
net a „Salla” Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár épülete elõl
indult a Tájházhoz a meny-
asszonyért, s majd a fiatalokat

Za-
lalövõ

Futó Rózsa Diszkont
Áron

rönkre ültetve tért vissza az
esküvõi ceremónia színhelyé-
re. A mûvelõdési központban
felesketett ifjú pár püspök és
pap színe elõtt vallott örök
hûséget, bár, hogy ez korainak

bizonyult, arról már a kora esti
fejlemények is tanúskodtak.

Áron nem az elsõ férfi
volt, akit rendõr vitt nõsülni, s
hogy nem is utolsó, azért

Megülve a rönköt…

Február 15-én köszöntötték
a település szép kort megélt
lakosait . A
rendezvényen a település új
plébánosa, atya
is üdvözölte a megjelenteket:

– Már nem úgy bírják a
munkát, a szükséges dolgokat,
mint korábban. A tekintetük-
ben most is látok frissességet,
látni azt a tenni akarást, azt a
vágyat, amely talán épp a fiata-

Zalaháshágyon

Mikolás Attila

Türelem, bölcsesség, élettapasztalat…
lok tekintetébõl hiányzik ma-
napság. Minden közösség, le-
gyen az családi, falusi vagy vá-
rosi, büszke lehet az idõseire,
akik már évtizedeket éltek,
dolgoztak egy adott közössé-
gért, hogy az valóban közös-
séggé válhasson. Ezt sokszor
bizony mi fiatalok nem tudjuk
megfelelõen értékelni. Talán
azért, mert az idõseken nem
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Futó Rózsa Diszkont Áron
kezeskedem. Biciklin érkezett
Áron fiúnk, rendõri támoga-
tással. Miután a võlegény
szerencsésen megkerült, már
csak a menyasszonyt kellett
elõbányászni, szerencsére ná-
la egyszerûbbek voltak a szá-
lak, amelyek a szülõi ház-
hoz vezettek. A lakodalmas
sereg a võlegénnyel az élén
elindult hát menyasszonyké-
rõbe. A Tájházba érve szem-
besültek vele, hogy Rózsa,
nevéhez méltón, még elfut-
kosott a kertek alatt, aztán
beletörõdve sorsába fogadta
Áront.

A násznép rönkre tette
õket, mielõtt õk teszik tönkre

egymást. Mivel ehhez az ifjú
pár mégiscsak ragaszkodott,
összeadták õket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek (Lehetetlen
Egyház) nevében. Kezdetét vet-
te a mulatozás, táncolás, szök-
tetés. Ez utóbbiban a võlegény-
nek annyi elõnye volt, hogy õt
nem kellett szöktetni, ment
magától is. Elõbb, akaratla-
nul(?) zárta be apósát a könyv-
tárba, gondolván abból baja
nem lehet, aztán a helyzet ko-
molyságára való tekintettel le-
lépett a kocsmába. Így, megjár-
va már a rózsabokrot, minden-
képp méltók az örök boldog-
ságra, még ha kárhozatnak is
hívjuk.

(kes)

Türelem, bölcsesség, élettapasztalat…
Idõsek köszöntöttek Zalaháshágyon

látszik, hogy õk korábban
mennyi minden tettek egy
templomért, közösségért, fa-
luért. Nem látszik a kertben
kaparászó Aranka nénin, hogy
õ korábban légtornász, a bottal
bandukoló Jóska bácsin, hogy
egykor kiváló focista volt.

Mindaz, amit évtizedekkel ez-
elõtt önök megalkottak, a mai
fiataloknak is útmutató kell,
hogy legyen. Sokszor morgoló-
dunk azon, ha egy idõsebb
ember csak percek alatt tud
felkászálódni a buszra. Türel-
met, bölcsességet, élettapasz-
talatot is kell tanulnunk önök-

tõl. A mai fiataloknak nem kell
nélkülözniük, hanem az a té-
májuk, hogy egy-egy használati
tárgyból a legújabb van-e már.
Bennünket, fiatalokat könnye-
dén megvezet a mai világ, ma-
guk lehetnek azok, akik vissza-
húznak bennünket kicsit a va-
lóságba, megmutatni, hogy mit
jelent a valakiért való áldo-
zatvállalás, lemondás. Úgy sze-
retni, mint egy öregember,
talán még az édesanya sem
tud – szólt a megjelentekhez
az atya.

A hagyományokhoz híven a
képviselõ-testület tagjai idén is
virággal köszöntötték a hölgye-
ket, borral az urakat. Külön
meglepetést kaptak a születés-
napjukat, névnapjukat ünnep-
lõket. Felköszöntötték a höl-
gyek között rangidõs

és az urak között kor-
elnök 84 éves .
Verset szavalt
és dalcsokrokat adott elõ a za-

Simon
Ernõnét

Simon Vendelt
Farkas Jánosné

laháshágyi .
Vidám produkcióval érkeztek
a és szin-
tén nagy kacajt váltott ki

és
bohózata.

– Nyugdíjas napon a höl-
gyeket mindig virággal, az ura-
kat borral tiszteljük meg. Meg-
ünnepeltük a

és névnaposokat,
születésnaposként

köszöntöttük. Próbál-
tunk egy olyan mûsort össze-
állítani, hogy az emberek jól
érezzék magukat. Zalaháshá-
gyon 84 nyugdíjasunk van, kö-
zülük hatvanan eljöttek. Sajnos
többen betegség miatt hiá-
nyoztak – foglalta össze

polgármester. A vidám
délután finom vacsorával és
mulatozással zárult.

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

Ezüsthárs Dalkör

teskándi színjátszók
Pász-

torné Ádám Edit Pungorné
Németh Mária

Zsuzsanna, Elvi-
ra Julianna

Farkas Já-
nosnét

Büki
József

Pataki Balázs

Büki József köszönti Simon Vendelt.
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A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

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

családi, civil és céges

rendezvények

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

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. március 21.,7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

Olvasóink jól ismerik az el-
múlt évek problé-
máit, egy korábbi felelõtlen
beruházás következményeit,
amik jelentõs gondot okoztak
a falunak.

A közelmúltban rendezett
30 millió forintos önkormány-
zati adósságot követõen isko-
lafinanszírozási gondok léptek
fel – mondta lapunknak

polgármester. A kör-
jegyzõség átalakításánál is
meghatározó szerepet játszott
ez a probléma.

körjegyzõ
tájékoztatása szerint a fenntartó

, salomvári,
ön-

kormányzatok 2012 júliusában
közoktatási megállapodást kö-
töttek a jelenlegi fenntartóval,
hogy az intézmény az általa
mûködtetett iskola tagintéz-
ménye lesz, s a fenntartói jo-
gokat is õk gyakorolják.

Az elsõ „közös” tanévre 4-5
milliós hiánnyal számoltak. Ez
jelentõsen emelkedett évrõl évre.
Jelenleg a hiány 22 millió forint.

A kétségbeesett szülõk ké-
résére – miszerint az önkor-
mányzatnak erõn felül kell
teljesítenie – a testület minden
mozdítható pénzt átcsoporto-
sított, bérleti díjakat emel és
elmarad a hagyományos falu-
nap is. Ezzel együtt is csak a
hiány egy részét képesek fi-
nanszírozni.

salomvári

Árvay
Sándor

Fazekas István

zalacsébi kemén-
fai, zalaháshágyi, vaspöri

Csöbörbõl vödörbe?

A salomvári tagiskola.

Fotó: archívFotó: archív

A szerzõdés értelmében a
fenntartó által mûködtetett is-
kola volt jogosult az állami
támogatás lehívására – mondja
Fazekas István. – Amit nem
fedezett az állami támogatás,
azt az önkormányzatok bizto-
sították.

Ez egészen jól mûködött
addig, amíg az állam át nem
vette a közoktatást. Ezzel együtt
a finanszírozást is átszervezte.
Ezt követõen – a salomvári
iskola esetében – az érintett
önkormányzatoknak már ak-
kora támogatást kellett volna
fizetniük, amit nem tudtak vál-
lalni. A törvényhozás intézke-
dett a helyzet megoldására,
méghozzá olyan formában,
hogy az önkormányzatok he-
lyébe a

, a
lép be – tette hozzá

Fazekas István körjegyzõ.
Mivel érdemi lépés nem

történt, az önkormányzatok
megkeresték tan-
kerületi igazgatót. Mi is hívtuk
az üggyel kapcsolatban, de azt
kérte, hogy írásban küldjük el
kérdéseinket, s válaszol rá.

Kérdéseinket – lapzárta
után – elküldtük Kajári Attilá-
nak. A válasz közlésére nem
kell következõ számunkig vár-
ni, hiszen honlapunkon (www.
zalatajkiado.hu) azonnal olvas-
hatják, ha megkaptuk.

Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
KLIK

Kajári Attila

E.E.

A
tréfás vetélkedõvel

vette kezdetét az idei karnevál,
ahol az osztályok bizonyíthat-
ták ügyességüket, szellemessé-
güket.

Délutánra már mindenki
jelmezbe öltözött. Szép számú
szülõi közönség elõtt mutat-
hatták be a nyolcadik osztá-
lyosok a nyitótáncot, melyet

osztályfõnökök és
tanár-

nõ tanítottak be.

Zalalövõi Általános Is-
kolában

Hideg Zoltánné, Tóthné Szi-
geti Erika
Kronekker Zsuzsanna

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

A felvonulás végén a nyol-
cadikosok még egy salsa be-
mutatóval lepték meg a pub-
likumot. A tombolasorsolás
sok gyermek arcára csalt
örömteli mosolyt.

Az egész napos program,
melyet a diákönkormányzat
szervezett, diszkóval zárult.

Farsangolás az iskolában

A 2. a produkciója is nagy sikert aratott.



4 Zalalövõ és Környéke 2015. február

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Beneleux körút (pótcsoport)

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Toszkán varázslat - Elba szigete

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Barangolás Dél-Erdélyben

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

Párizs gazdagon

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 82.500,-Ft/fõ

Jún. 3-7. 79.500,-Ft/fõ

Jún. 25-30. 78.900,-Ft/fõ

Júl. 10-12. 43.900,-Ft/fõ

Júl. 18-23. 104.900,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási

kedvezményünket!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

A

2015. február 4-én táncházi
programot szervezett a Zalalö-
või Napköziotthonos Óvodában.

Az alapfokú mûvészeti isko-
la 1. évfolyamos néptáncosai
ellátogattak régi óvodájukba,
ahol egy rövid bemutató után
táncba hívták egykori óvónéni-
jüket és a kicsiket is. A kezdeti
megilletõdöttség után minden-
ki kedvet kapott a mozgáshoz.
A „nagyobbak” szívesen segí-
tették, tanították a kisebbeket,
vezetgették õket az ugrós és

Zalalövõi Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la

Mûvészeti iskolások az óvodában

páros táncban is. A vidám han-
gulatú mulatság után egy rövid
idõre visszatértek régi cso-
portszobájukba, egykori játé-
kaik közé, ahol az óvónõkkel
együtt elevenítették fel ovis
emlékeiket.

A kis óvodások érdeklõdve
figyelték a táncosokat, a szép
ruhákat, és talán arra gondol-
tak, nemsokára õk is így tán-
colnak majd. A látogatás nem
titkolt célja, hogy az óvodások
közül majd minél többen kap-
csolódjanak be a mûvészeti
oktatásba.

Kellemes perceket töltöttek együtt a gyerekek.

Több rendezvényre is sor
került az utóbbi idõben

. Idõrendben
az elsõ az köszöntése
volt. A fellépõk között voltak a
helyi óvodások, mûsort adott

, a Hevesi
Színház mûvésze és

harmonikás.
– Az ünnepségen köszön-

töttük a szépkorúakat, tájékoz-
tattuk õket az önkormányzat
mûködésérõl, az elért eredmé-
nyekrõl, s a célokról – mondja

polgármester. –
Ezúttal inkább a jövõbeni dol-
gokat emeltük ki. 30 éves lesz
a sportcentrumunk, ennek meg-
ünneplése is a tervek kö-
zött szerepel. Szeretnénk egy

Za-
laszentgyörgyön

idõsek

Hertelendy Attila
Csordás

Pisti

Kovács Dezsõ

Programbõség Zalaszentgyörgyön
Helyi terméket szeretnének

helytörténeti kiállítást, tájhá-
zat létrehozni, ehhez kértük
a segítségüket, támogatásu-
kat. Elképzelésünk a helyi
termék létrehozása, több
portékával: borral, almalével,
pálinkával, mézzel, tökmag-
olajjal.

Kovács Dezsõ elmondta,
hogy folyamatosan rendeznek

a faluban.
A legutóbbi összejövetelen

koreográfus irányí-
tásával zajlottak a próbák,

pedig zalai
népdalokat tanított. A tábor
résztvevõje volt a testvértele-
pülésrõl,
érkezett népi tánc-
csoport.

népi tánctáborokat

Kiss István
ifj.

Horváth Károly

Marosszentgyörgyrõl
Táltos

A
farsangi bálján ugyan-

csak részt vett és fellépett a
Táltos népi tánccsoport. A falu

lakói pedig sramlize-
nével szórakoztatták a farsan-
golókat.

Zalaszentgyörgyi Sport-
egyesület

osztrák

– Az egyesület bálja szintén
hagyományos rendezvény a fa-
luban. A tagok nem a készre
várnak, hanem tesznek is az
eredményekért, szervezik prog-
ramjaikat – fogalmazott Ko-
vács Dezsõ polgármester.

Az óvodások is köszöntötték az idõseket.

A Táltos népi tánccsoport a sportegyesület bálján is fellépett.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára
befolyt összeg 331.000 Ft, melyet ezúton is megköszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák alapítvá-
nyunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai bútorzat vásárlására
kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával!

A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:

(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kapható!)
Köszönettel:

Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20

Herman Eszter

Felhívás!
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Évek óta nem került sor
rönkhúzásra. Idén

a rossz idõ ellenére sem ma-
radt el ez a rendezvény. A
program fõ szervezõje a falu-
gondnok , és
a polgármester-helyettes

volt. A polgármes-
ter ajánlotta fel en-
nek a napnak elengedhetetlen
kellékét, a rönköt, melyet a sa-
ját erdejébõl vágott ki.

A võlegénynek,
könnyedén átadták az

ifjú ara, kezét,
mivel a valóságban is egy párt
alkotnak. A szertartást az erre
a napra kinevezett pap,

Keménfán

Hajdu Mihályné
Haj-

du Valéria
Cser Gábor

Orsós Já-
nosnak

Horvát Szabina

Tor-

Rönkhúzás Keménfán

nyos Géza

Salomvárról

Hajdu Noémi

bonyolította le. A
népes násznép tagjai nem csak
falunkból érkeztek, a szomszé-
dos is csatla-
koztak az ünnepséghez. Az ifjú
pár boldogságában minden-
ki osztozott, és a nap végén a
falu nõi tagjai finom vad-
pörköltet készítettek, a részt-
vevõk bõven fogyaszthattak
belõle. A vacsorát követõen a
kultúrházban zenés estre ke-
rült sor.

Reméljük, hogy ezután min-
den évben sikerül megrendez-
ni ezt a vidámságban gazdag
programot.

A rossz idõ sem volt akadály.

Péntek 13. szerencsétlen nap
a babona szerint, de 2015. feb-
ruár. 13., péntek örömteli volt
a

Ezen a napon érkezett a hír,
hogy az intézmény elnyerte a

címet.
A pályázat célja a Nyugat-

magyarországi Egyetem (NymE)
bázisóvodai hálózatának kiala-
kítása a Nyugat-és Közép-du-
nántúli régióban, valamint a
Nyugat-magyarországi Egyetem
óvodapedagógus hallgatói szá-
mára a területi szakmai gya-
korlatok minõségének garan-
tálása. A magas színvonalú, mi-
nõségi óvodapedagógiai mun-
kát felvállaló óvodák számára
lehetõséget biztosít a NymE
Benedek Elek Pedagógiai Kar
bázisóvodai hálózatába való

Bagodi Napsugár Óvodában.

Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai
Kar Bázisóvodája

Bagodi szerepvállalás az óvodapedagógus képzésben
bekerülésre, a cím birtokosa a
Nyugat-magyarországi Egyetem
hivatalos partnerintézményé-
vé válik. Igénybe veheti a Kar
és a NymE Regionális Peda-
gógiai Szolgáltató és Kutató Köz-
pont szakmai támogatását is.

– Intézményünk kiemelt ne-
velési területként jelölte meg a
2014/2015. nevelési évtõl a kör-
nyezettudatosság szemlélet- és
értékrendszerét. Amióta 1984-
ben óvónõi diplomát szerez-
tem a Soproni Óvónõképzõ-
ben, mindig a szakmai elhiva-
tottság, a dinamikus, korszerû
haladás útját jártam – mondta
el óvodave-
zetõ. – Konstruktív gondolat-
nak tartom a NymE Benedek
Elek Pedagógiai Karával létesít-
hetõ kapcsolat lehetõségét.
Korunk elvárásai nagyon sok-
oldalú, gyakorlatias pedagó-

Kungli Józsefné

gusképzés szükségességét mu-
tatják. Elõzõ munkahelyemen,
Zalaegerszegen gyakornok pá-
lyakezdõ kolléga szakmai veze-
tõje voltam, és kellemes ta-
pasztalataim vannak a két ge-
neráció összecsiszolódásáról.
Megtisztelõ és egyben köteles-
ség is az „utánpótlás” segítése,
az emberi és szakmai tapasz-
talat átadása, amely egyik célja
a bázisóvodának. E feladat mo-
tivációt jelent az intézmény
dolgozóinak a szemléletfrissí-
tés, a rugalmasság szempontjá-
ból. Szakmai elismerés szá-
mukra a felhalmozott tudás át-

adásának fontossága. Ismer-
tebbé és informáltabbá válha-
tunk a Pedagógiai Karral tör-
ténõ kapcsolattartás során. Az
óvodánkba járó gyerekek óvo-
dai élete, nevelése, tárgyi,
szemléletbeli és nevelés-okta-
tás módszertani szempontból
gazdagodhat korszerûsödhet.
Egyfajta kölcsönösség is a kap-
csolat, mert a NymE Benedek
Elek Pedagógiai Kara számára
is fontos elem a gyakorló óvo-
dákon kívüli kitekintés azon
óvodák életbe, ahová hallgató-
ik tanulmányaik befejezését
követõen kerülnek.

,
A felvételt hirdet a

2015/2016-os nevelési évre. Elsõsorban a bagodi 3 év alatti
gyermekek jelentkezését várjuk, szabad férõhely esetén a kör-
nyezõ települések gyermekeit is szívesen fogadjuk.

Beíratás ideje: 2015. március 24-25.
Beíratás helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441

bagodi Micimackó Bölcsõde

Bölcsödei felvétel

TISZTELT BAGODI LAKOSOK!

2015. április 15. (szerda).

amelynek terjedelme, vagy súlya miatt a hagyományos
hulladékgyûjtõ edényben nem helyezhetõ el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyûjtési akció során
nem kerül elszállításra a háztartási szemét, építési hul-
ladék, törmelék, kerti hulladék, faág valamint ve-
szélyes hulladék és ennek göngyölegei

Személyautó gumiabroncsból ingatlanonként
maximum 8 db helyezhetõ ki,

Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban feles-
legessé vált holmikat a fent megjelölt gyûjtési napon
reggel 7:00 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti te-
rületen.

Bagod Község Önkormányzata

Bagod Község Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. és a Zala-Depo Kft. közremûködésével lomtalaní-
tási akciót szervez, melynek idõpontja

Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomok kerül-
nek elszállításra.

A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lom-
talanítási akció keretében elszállít minden olyan hulladékot,
feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban keletkezik, és

Ezek alapján kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött
bútordarabok, elhasznált háztartási eszközök, stb.

(gyógyszeres do-
bozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek,
vegyszeres dobozok stb.), valamint autóbontásból, jármûvek
és elektronikai berendezések bontásából származó hulladék,
tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabron-
csai.

továbbá nem kerül elszál-
lításra egyéb, üzletszerû tevékenységbõl származó hulladék.

A lomtalanítást végzõ a háztartásinál nagyobb meny-
nyiségben felhalmozott hulladékot nem szállítja el.

Közremûködésüket elõre is köszönjük.

FELHÍVÁS!
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Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben meg-
választott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.

A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bíró-
sági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén la-
kóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állam-
polgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szüksé-
ges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.

Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolat-
ban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb

közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.

Zalaegerszeg, 2015. február 20.

a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.

2015.
április 3-ig

Dr. Pál Attila

Pácsonyi Imrével Zala
Megyei Közgyûlés

– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõ-
désrõl van szó?

, a
alelnökével

beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelen-
tõs fejlõdésnek indult a szállí-
tási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb euró-
pai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel part-
ner régiók bevonásával már ek-
kor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdemé-
nyezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási út-
vonalak modernizálásának, illet-
ve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezde-
ményezés tagjai együttmûködé-
sük során új elvárásokkal szem-
besültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvaló-
sítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ szervezeti formában képzel-
hetõ el. Így 2014-ben létrehoz-
ták az önálló jogi személyiség-
gel bíró Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társu-
lást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfele-
lõ infrastruktúrával való kiszol-
gálása, hanem a tagrégiók társa-
dalmi kohéziójának erõsítése és

Nemzetközi összefogás a Baltikum és az Adriai-tenger közötti közlekedés fejlesztése érdekében

a további gazdasági-kereskedel-
mi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásá-
nak és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.

– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rend-
kívüli mértékben megnöveke-
dett kamionforgalma miatti ne-
hézségeket. A megye gazdaságá-
nak fejlõdéséhez pedig elen-
gedhetetlen a gyorsforgalmi út-
hálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

– Miért érdeke Zala me-
gyének a társulásban való rész-
vétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?

tõség biztosítása. Mindkét prob-
lémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közle-
kedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgal-
mi út mielõbbi megvalósulásá-
nak elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel eze-
lõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ társuláshoz. Ez utóbbi szer-
vezet közgyûlése épp a napok-
ban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû straté-
giai központ felállítására 2015-
ben kerül sor a jelenleg is fo-
lyamatban lévõ elõkészítõ mun-
kát követõen. Jelenleg is dolgo-
zunk a szczeceni (Lengyelor-
szág) székhelyû társulás jövõ-
beni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatás-
tanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amely-
nek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tény-
leges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bi-
zottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.

– Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország Kormánya az Euró-
pai Unióval egyetértésben erõ-
síteni kívánja a gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók kö-
zötti együttmûködés elõmozdí-
tása érdekében létrejövõ euró-
pai területi társulások mûkö-
désében való részvételhez. A Za-
la Megyei Önkormányzat „CETC-
EGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartás-
ba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képvi-
selt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Terü-
leti Társulások 2014. évi támo-
gatására” meghirdetett pályáza-
ti felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kezel) a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezé-
sére a 2014. június 1 - 2015. má-
jus 31. közötti idõszakra.

– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Euró-
pai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közle-
kedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?

– Vannak-e már kézzel fog-
ható eredményei a közös mun-
kának?

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt ke-
retében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruk-
túra kompatibilitása fejlesztésé-
nek lehetõségei – az M9 gyors-
forgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésé-
ben” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú eu-
rópai fõút Zala megyei szakaszá-
nak gyors megépítése révén el-
érhetõ elõnyöket ipari, foglal-
koztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi szempont-
ból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen na-
pirendjére tûzi az M9 gyorsfor-
galmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájé-
koztatót. Az elõterjesztés hatá-
rozati javaslatában az M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyom-
vonala vonatkozásában szüksé-
ges valamennyi tervezési mun-
ka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklus-
ban gondoskodjon a teljes nyom-
vonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének lekö-
szönõ svéd elnöke.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és

munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére

Zalalövõ és Környéke
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Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

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!

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

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!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

89.999 Ft
LENOVO G510 15,6"/Intel Core i3-4000M 2,4GHz/4GB/
500GB/R5 M230-2G/DVD író/fekete notebook 129.999 Ft

147.999 Ft
A konyha dísze:Indesit RAA-28NX felülfagyasztós hûtõszekrény 72.999 Ft
Philips 32" HDReady 32PHH4309/88 100 Hz LED TV 67.999 Ft

Pl.: Acer Aspire ES1-512-C7UP 15,6"/Intel Cel. N2840 2,16GHz
/2GB/500GB/DVD író/Win8 Bing/fekete notebook

Toshiba Satellite L50-B-1DL/15.6"/Intel Core i3-4005U/4GB/
1000GB/AMD Radeon R7 M260 fekete notebook

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció!

Egy éve fogalmazódott meg
a gondolat, melyet késõbb tet-
tek is követtek. és

fiatalokból meg-
alakult az . Ha a nevet
elemezzük, akkor a srácok
nem kiléptek valahonnan, ha-
nem kiléptek a számukra vá-
gyott helyre, a színpadra. Elsõ
rövid bemutatkozásukra tavaly
nyáron került sor,
majd a zalacsébi falunapon
léptek színpadra nagyobb kö-
zönség elõtt. Az EXIT 5+1 tag-
ból áll. énekes-
ként és basszusgitárosként,

gitárosként és éne-

Zalacsébi
környékbeli

EXIT

Káváson

Cséber Fanni

Büki Noel

Kiléptek a (rock)zenei színpadra
Fiatalok alkotják az EXIT zenekart

kesként, dobos-
ként, billen-
tyûsként, gitá-
rosként alakította meg az
együttest, akikhez rendszeres
énekes vendégként csatlako-
zott . Azóta már
tíz koncertnyi tapasztalat van a
csapat mögött. A srácok még
javában az iskolás éveiket „ta-
possák”, így a szülõk, fõként

és
egyengetik õket a zenei

pályán.
– A srácok eddig egyelõre a

környéken, Zalacsében, Kává-
son, Salomváron, Zalalövõn

Bokor Zoltán
Bánáti Benedek

Nyári Marcell

Cséber Csenge

Bokor György Cséber Jó-
zsef

léptek fel. A csapat java még
általános iskolás, Noel és Marci
pedig már középiskolába jár-
nak. A szülõk segítsége most
még elengedhetetlen: Bokor
Gyuriéknál próbálunk és az õ
egykori együttesük neve megy
tovább a fiatalok bandájával is -
osztotta meg velünk Cséber
József az együttes egyik min-
denese, a lányok apukája.

A csapat repertoárja több-
nyire magyar dalokból áll és
két angol nyelvû sláger is he-
lyet kapott a nehezen kivá-
lasztott játszási listán. Az isko-
lai elfoglaltság mellett hétköz-
nap nincs idõ együtt próbálni,
de a tagok egyénileg és va-
sárnaponként közösen is gya-
korolnak.

– Ezek még az elsõ szárny-
csapások. Hogy mit érhet el a
csapat, az a jövõ titka, de az
biztos, hogy rockzenei vona-
lon szeretnének továbbhalad-
ni. A srácokkal picit belenyú-

lunk a dalokba és próbáljuk
õket egy kicsit egyedivé tenni.
A legfontosabb, hogy jól szól-
jon, a legutolsó szempont,
hogy lemásoljuk az eredetit.
Egyes számokat amolyan un-
plugged, azaz egy hangszerrel
kísérve adunk elõ, ami az
emberek figyelmét is jobban
felkelti – tette hozzá a „me-
nedzser”.

Az együttesnek eddig 40
perces mûsora állt össze, a
hallgatóság jól fogadja a tinik
által elõadott tiszta hangokat.
A zalacsébi, kávási, salomvári
és zalalövõi fiatalok hazai pá-
lyán már bemutatkoztak, a kö-
vetkezõ lépcsõfok az ismeret-
len közönség elõtti fellépése
lesz a bandának. A koncertek
elõtt még megvan az a bizo-
nyos lámpaláz, ami õszintévé
teszi elõadásukat és idõvel az
izgalmat a magabiztosság váltja
majd fel.

Pataki Balázs

Tizenegyedik koncertjére készül az EXIT.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj KiadóA Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
következõ összejövetelének idõpontja és helyszíne:

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

2015. március 27. (péntek) 15 óra

PATAKAI KLUB
8999 Zalalövõ, Kossuth u.
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A
és a

idén is megrendezte
az Idõsek Napját a falu mûve-
lõdési házában. Február 7-én,
szombaton délután fél 5-kor
vette kezdetét az ünnepség.
Elõször polgár-
mester köszöntötte a megje-
lent mintegy 40 idõs falubelit.
Kérte õket, hogy élettapaszta-
lataikat, tudásukat ezután is ad-
ják át az ifjabb nemzedékeknek.

Ezután a helyi óvodás és
iskolás gyermekek és szülõk
mûsora következett,

rendezésében,
és

szereplésével, akik megle-
petésként a végén elõadtak
egy zenei részletet a Rómeó és
Júlia c. filmbõl is. A mûsorköz-
lõ szerepét és
Lõrincz Kálmán vállalták:
hangulatos versek, dalok hang-
zottak el. A gyermekek tánca
nagy sikert aratott a vendég-
sereg körében.

hagyárosböröndi közsé-
gi önkormányzat kultúr-
csoport

Török Zoltán

Tompa
Ágnes Lõrincz
Kálmán Kardos Endre (Bo-
zi)

Molnár Zsófia

Derûs szívvel megöregedni...
Ezt követõen az idõsek kép-

viseletében
mondott köszönetet a prog-
ram szereplõinek és szervezõi-
nek, majd egy egy rövid tan-
mesével fordult a gyerekekhez.

elmondta a
Kezek címû verset, majd el-
hangzott Sík Sándor ismert
költeménye is: „A legnagyobb
mûvészet tudod, mi? Derûs
szívvel megöregedni.”

szociális
gondozó ugyancsak üdvözölte
a vendégeket, majd elfogyasz-
tották a pörköltbõl, köretbõl
és pogácsából álló vacsorát.

Utána néhány, a
60-as évekbõl való dalt adott
elõ. Este a HarmonikÁcs együt-
tes magyar nóta mûsora követ-
kezett, a nyugdíjas közönség
aktív közremûködésével, akik
lelkesen énekelték a közismert
nótákat. A „végsõ következte-
tés” ez volt: jövõ februárban
találkozunk ugyanitt!

Baki Kálmánné

Hadászi Sándorné

Bödör Gyuláné

Ács László

Ács László

A legkisebbek is mûsort adtak.

Fotó: Simon AnnamáriaFotó: Simon Annamária

– 2014-ben nem lett köny-
nyebb a kistelepülési önkor-
mányzatok mûködése. Jelen-
tõs állami normatíva megvoná-
sok miatt csak a túlélés volt a
legfõbb célunk. A lakosság
ügyintézése a Zalaszentgyör-
gyi Közös Hivatalba és a Zala-
egerszegi Járási Hivatalba való
ingázással több idõt vesz
igénybe, s bonyolultabbá is
vált. Az önkormányzatoknak
csökkent az önrendelkezési
joguk. Az ésszerû és takarékos
gazdálkodás ellenére le kellett
mondanunk a szükséges beru-
házásokról, fejlesztésekrõl azért,
hogy a település és az önkor-
mányzat mûködése biztosítva
legyen – mondta lapunknak

pol-
gármestere, majd így folytatta:

– A 2015-ös költségvetés
összeállításánál sajnos újabb
elvonásokkal szembesültünk.
Az önkormányzat hatásköre to-
vább csökkent, például kike-
rült a szociális támogatás ösz-
szege, de a rászorultak ellátása,
segítése helyben maradt, ami-
nek a finanszírozása nincs biz-
tosítva. A kormány javaslata,
hogy újabb helyi adók kiveté-
sével pótoljuk a hiányzó (el-
vett) támogatást! A zalaboldog-
fai önkormányzat – ismerve a

Luter Péter, Zalaboldogfa

Költségvetés után, tavaszi nagytakarítás elõtt Zalaboldogfán

családok nehéz körülményeit
– nem szándékozik újabb
adókkal terhelni a lakosságot.
A 2015-ös költségvetés elfoga-
dásánál a képviselõ-testület
figyelembe vette a kialakult
helyzetet, ezért a mûködés sta-
bilitása mellett csak a legfon-
tosabb feladatok elvégzését
tûzte ki célul. Nagyobb és
költséges beruházásokra nem
tervezett. De kiemelt szerepet
kapott a meglévõ értékek, mû-
emlékek, a falu történelmét
megõrzõ építmények meg-
mentése, megóvása, lehetõség
szerint pályázati úton történõ
felújítása. Ennek keretében az
egyházi épített örökség védel-
mére pályázatot adott be az
egyházközség a zalaboldogfai
Kisboldogasszony templom
felújítására, amelynek az önré-
széhez az egyházközségi tagok
gyûjtést kezdeményeztek, ami-
nek köszönhetõ, hogy jelentõs
összeg került a számlára. A
helyiek és az elszármazottak is
erõn felül adakoztak. Sikeres
pályázat esetés a hiányzó
összeget az önkormányzat biz-
tosítani fogja. Idõközben sür-
gõssé vált a harang felújítása.
Hogy a templom renoválására
elkülönített összeghez ne kell-
jen hozzá nyúlni, ezért az ön-
kormányzat a harang felújítá-
sának költségeit finanszírozza.

Luter Péter elmondta, hogy
fontosnak tartják az úthálóza-
tuk karbantartását és a meg-
rongálódott szakaszok felújí-
tását. A településen jelenleg
is folynak a vízközmû re-
konstrukciós munkák. Amíg
a munkálatok tartanak, és a
helyreállítások nem történnek
meg, addig az önkormányzat
sem tudja elkezdeni a felújí-
tásokat.

Zalaboldogfa képviselõ-tes-
tülete nagy hangsúlyt fektet és
továbbra is kiemelt figyelmet
szentel a környezet védelmére,
a tiszta és szép falukép meg-
tartására. Ezúton is felkérik a
tulajdonosok és a lakosság fi-
gyelmét, hogy portáikat, ingat-
lanjaikat gondozzák, tartsák
tisztán. Az összegyûlt szemetet
megfelelõ kukákban, szelektív
hulladéktárolókban helyezzék
el. A környezet és a természet
védelme érdekében kérnek
mindenkit, hogy a falu határá-
ban ne alakítsanak ki illegális
szemétlerakókat, mert szigo-
rúan fellépnek a szemetelõk és

a szabályt megszegõk ellen,
súlyos pénzbírság lesz a kö-
vetkezménye.

Tavasszal az önkormányzat
lomtalanítást kezdeményez, ez-
zel is segíti a tavaszi nagyta-
karításnál felhalmozódott sze-
mét és holmik elszállítását.
Továbbra is folytatják faluszé-
pítõ programjukat parkosítás-
sal, facsemeték ültetésével.
Már elkészült a tûzoltó ko-
csinak a pavilon, a falut is-
mertetõ tábla, játszótér kiala-
kítással. Tervben van a szo-
borkertben az 1848-as szabad-
ságharcosoknak felállított em-
lékmû avatása.

Pályázatot adtak be a templom felújítására.

A térségi
lapjaihoz
keres a megye minden

részébõl.
Érdeklõdni lehet:

30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj Kiadó

tudósítókat

Tudósítókat keresünk!
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy vég-
re kimozdulhasson az ott-
honából és élvezhesse a nap-
sütést. Valaki viszont azért,
hogy végre friss zöld saláta
kerüljön az asztalra a kony-
hakertbõl, mert annak van
csak íze igazán. Ezt nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást. Bár kézenfekvõnek tûn-
het a több ezer kilométerrõl
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de annyi mindent hal-
lani ezekrõl, hogy megpró-
báljuk kihúzni ezt a pár he-
tet ezek nélkül. A múlt hé-
ten én is az esti vacsorához
vadásztam alapanyagokat,
amikor összefutottam Ági-
val. Ügyfelünk volt, konyhát
terveztünk és gyártottunk
neki. Ezért tudom, hogy õ is
szeret fõzni. Egybõl elkez-
dett együtt érzõen moso-
lyogni, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel

fel akarom dobni a vacsorát.
Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Laci nem örül,
ha ki tudja honnan szárma-
zó, szerinte ízetlen zöldség-
gel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, mikor idénye
van. Ezért nézett egy kicsit
szúrósan. Majd mikor vajon
megpároltam, nagyon fi-
nom lett, ezért õ is örült
neki.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Február 14-én, szombaton
került sor az óvodás és iskolás
gyermekek szokásos farsangi jel-
mezbáljára a
kultúrházban, az ifjúsági klub és
a községi önkormányzat rende-
zésében.

Délután folyamatosan érkez-
tek a legkülönbözõbb, feltûnõ

hagyárosböröndi

Gyermekfarsang Hagyárosböröndön jelmezekbe öltözött gyermekek
és felnõttek a nagyterembe, ahol
a szülõk által hozott sütemé-
nyeket, fánkokat és italokat lehe-
tett fogyasztani. Kisvártatva sor
került a jelmezes felvonulásra is:
a maskarák közt akadtak boszor-
kányok, tündér, pókemberek,
Pinokkió, macska, Miki egér, ka-
ticabogár, búvár, diszkókirálynõ,
hercegnõk, denevér és mások.

Ezután és
veze-

tésével különbözõ játékos verse-
nyeken mérhették össze tudásu-
kat a résztvevõk. A kiesett ver-
senyzõk vigaszdíjat kaptak. A far-
sangi zenebona jó hangulatban,
este 8 órára ért véget.

Horváth Eszter Si-
monné Vincze Zsuzsanna

Ács László

Tavaly még
tartották a zalai Magbörzét, idén

költözött a rendezvény,
ahová a környékbeli települések
mellett dunántúli városokból is
érkeztek érdeklõdõk. Az idei
program gyakorlati tanácsadás-
sal is kibõvült, amit az egyik
helyi kertben tartottak meg.

– Ez a második ilyen rendez-
vényünk, amelynek a lényege,
hogy mindenkinek legyen leg-
alább egy balkonládányi saját
zöldsége, növénykéje. Így jött a
gondolat, hogy ezeket a szabad-
beporzású tájjellegû magokat
egymás között elcserélhessük és
ne hibrid vetõanyagot használ-
junk. Mindenki a saját földjérõl
megmaradt magokat hozza el
ide és mindenféle ellenszolgál-
tatás nélkül adja át a tanácsaival
olyanoknak, akiknek olyan még
nincs. Jövõ tavasszal a harmadik
rendezvényen remélhetõleg a
most kertészkedést elkezdõk is
hoznak már vissza magokat –
árulta el szervezõ.

Zalaegerszegen

Kávásra

Lippa Judit

Egyiknek felesleges, másiknak kincset ér
Káváson tartották a második Magbörzét

Az elsõ elõadást
, a

elnöke tartotta, aki
képekkel szemléltetve osztotta
meg több éves saját tapasztalatát
a hallgatósággal. Kiemelte, hogy
a megfelelõen gondozott talaj-
ban lehet termelni, aminek meg-
felelõségét jelzõnövényként a
gombák is mutatják. A magok-
ból kifejlõdõ növény virágának
beporzásához elengedhetetlen a
méhek munkája, az õ életükrõl,
illetve ehhez kapcsolódó termé-
szetvédelmi kérdésekrõl, gene-
tikailag módosított növényekrõl
tartott elõadást

orfalui méhész:
– Méhészettel foglalkozunk,

illetve gyógynövénytúrákat veze-
tünk, három és fél hektáron gaz-
dálkodunk. Gyógynövényes tea-
keverékeket készítünk, a megter-
melt gyümölcsökbõl lekvárokat
fõzünk, melyekben a méz az
ízesítõ és tartósítószer. A virágos
növények hetven százaléka rova-
ros megporzást igényel, mely-

Darázsi
Zsolt Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány

Galambos Gyu-
la

nek harminc százalékát a méhek
végzik. Nem tartom normális
dolognak a növénytermesztéssel
kapcsolatos felfokozott tempót,
hogy januárban friss zöldségbõl
fõznek lecsót, a kivivel együtt
lehet epret is kapni. Ezeket a
gyümölcsöket megutaztatják a
világban és télen nem csak a
narancs az egyetlen vitaminfor-
rás. Lehet fogyasztani finom ká-
posztát, céklát, virágport, utób-
biban az össze zsírban oldódó
vitamin megtalálható. – foglalta
össze a Magbörze õrségi méhé-
szeti elõadója, akinél lehetõség
van üvegkaptárban is megte-
kinteni a méheket.
a mézes és gyógyfüves készít-
mények gyógyító hatásáról tar-
tott elõadást.

Többen elsõ alkalommal vet-
tek részt a rendezvényen, így az
Alsónemesapátiból érkezõ

aki gyûjt otthon is
magokat és jövõre tervezi, hogy
õ is elhozza a felesleget. A kíná-
latból futó zöldbabbal, fehérbab-
bal, nyári retekkel, pattogatható
kukoricával, virágmagokkal és
bioburgonyával tért haza.

sokaknak adott hasznos
tanácsot, szemmel láthatóan él-
vezte, hogy segíthet másoknak a
számára feleslegessé vált ma-
gokkal:

– Három éve lakom Zalában,
Bucsután. Itt kezdtem el komo-
lyabban foglalkozni a kertészke-
déssel. Nagyon szeretem a
gyógy- és fûszernövényeket és
most kezdtem el régi fajtájú zalai
növényeket gyûjteni. Izsópot, or-
vosi zsályát, oregánót, pemete-
füvet, körömvirágot, rézvirágot
is hoztam. Nagyon szeretem a
magokat gyûjteni, amivel na-
gyon sok munka is van. Mindig a
megfelelõ idõben kell leszedni a
magokat, amiket szárítani, válo-
gatni kell. Elkezdtem a fûszer-
növény és paradicsom magjai-
mat bekódolni, mert már annyi
van belõlük. Negyvenféle paradi-
csomom van, de az ültetés után
lehet, hogy kiderül néhányról,
hogy azonosak.

Gyenes Csilla

Ko-
vács Katalin,

Sánta
Izabella

Pataki Balázs

Többen tértek haza újdonságokkal.
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Mármint a gyûjtõszenvedély.
Elhûlve látjuk a médiában a

kóros gyûjtögetõket, és arra
gondolunk, ha eddig nem ka-
pott el bennünket a hobbik-
nak ez a formája, milyen jó,
mert hátha olyan mint a do-
hányzás: ha ráérzünk az „ízé-
re”, könnyen a rabjává válha-
tunk.

A
beszélgetünk errõl, akinek az
elsõ világháborúban készült
116 darabos fotógyûjteményé-
bõl nagy érdeklõdésre számot
tartó kiállítás nyílt a

Egy bécsi bolhapiacon
került ez a kincs Tóth Zoltán
tulajdonába.

kér-
dezték, hogy meddig tekint-
hetõ meg a tárlat, mert feltét-
lenül eljönnének megnézni. A
zalaegerszegi

igaz-
gatójától, tudtuk

zalalövõi Tóth Zoltánnal

„Salla”
Mûvelõdési Központ és Könyv-
tárban.

Nagykanizsáról,
Zalaegerszegrõl, Lentibõl

Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár

Kiss Gábortól

Áldás vagy átok?

meg, hogy ez védett anyag,
nemzeti ereklye.

– No, akkor ez most egy
erõs érv amellett, hogy a gyûj-
tõszenvedély nagyon sokat
adhat az embernek.

– Igen, de az „Áldás vagy
átok?” kérdésedre a válaszom:
is-is. Tudni kell kezelni. Én tu-
dom. Igazság szerint engem
zömében a történelemmel
kapcsolatos dolgok érdekel-
nek. Zalalövõn a föld alatt min-
denütt leletek lapulnak, s én
már kisgyermekként jártam
római pénzt keresni.

– Persze. A Zalában, esõ
után vízmosásokban, minden-
fele. Egyszer viszont ezzel a
meteorit darabbal tértem haza.

– Térképek, régi képek,
zsuppos pincék kézzel készí-
tett zárai… Mindent megõrzök.
Itt van az adásvételi szerzõ-
dése annak a zsuppos háznak,
ami a területünkön állt, de
lebontották és Zalaegerszegre
vitték a skanzenbe.

Közben a kezembe nyomja,
s én lapozgatom a

régi-régi számait.

– próbálom
a szájába adni az alternatív
választ.

– Egyik sem. Elfogadja.
Ilyen vagyok.

– És találtál?

– Milyen kincseid vannak
még?

Zalalövõi
Hírmondó

– Aztán mi van, ha a
gyûjtéshez már nincs elég idõ,
energia, pénz, hely? S mit szól
hozzá a feleséged? Dünnyög,
hogy képes vagy elmenni Bé-
csig, és nem vagy itthon ami-
kor egy szöget kellene bever-
ni a falba, vagy nyugtázza,
hogy legalább addig sem
vagy láb alatt, s zavartalanul
tud takarítani?

Szerencsés ember! Mennyi
örömöt venne el az örökös
házsártoskodás, zsémbelõdés.
De térjünk a lényegre, hiszen
még csak töredékénél tartunk
a látnivalóknak!

– Nézd ezt a prospektust! A
forgalomból kivont pénzek
utánnyomatait lehet megren-
delni, de nekem nem kell,
megvan az összes eredeti.

– Igen. Én szeretek itt élni.
Itt bármerre lépek, az õseim
lábnyomába lépek. Házam bár-
hol lehetne, de hazám csak itt.

(Simán megérdemelne egy
„I love Zalalövõ” pólót, és ve-
zethetne Zalalövõ Fan Klubot!)

Humorizálás helyett valójá-
ban az az igazság, hogy meg-
hatódom...

– Ténylegesen már nem én
vagyok ebben a családban az
igazi gyûjtõ, hanem a fiam,

– s már mutatja
is a Katonaújság egyik példá-
nyát, amiben legalább négy
kép látható a fia gyûjtésébõl.

Tehát kedves olvasó: Lehet
áldás, és lehet átok is a gyûj-
tõszenvedély, öröklõdhet is, s
miután otthon azon kapom
magam, hogy nézegetem, válo-
gatom azokat a forgalomból
kivont, vagy külföldi útról
megmaradt pénzeket, melye-
ket egy nagy befõttes üvegben
õrzök, az a gyanúm, hogy fer-
tõz is!

– Látom, olyan tárgyakat
is gyûjtesz, amin Zalalövõ
látható.

Tóth Krisztián

Vogl Mária

Tóth Zoltán: – Már kisgyer-
mekként jártam római pénzt
keresni.

Márciustól változik a szo-
ciális ellátórendszer. A kor-
mányzat törekvése, hogy mi-
nél több ember jusson mun-
kához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzot-
tabban segíteni a korszerûbb
rendszer.

Március elsejétõl az ön-
kormányzatok maguk dönt-
hetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határoz-
hatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támo-
gatást: a jövedelemkompen-
zációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.

A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás (FHT) meg-
marad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette beve-
zetésre kerül az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1-
tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:

(alapössze-

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),

(ala-
nyi és normatív formák),

A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a fel-
sorolt többi ellátást az eddi-
giekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint

, a közös
, a

valamint
is

benyújthatók. A március else-
jétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hi-
vatalhoz továbbításra kerül-
nek, az állampolgároknak ez-
zel kapcsolatban egyéb teen-
dõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok nem
változnak. Az ellátások folyó-
sítása a továbbiakban bank-
számlára, vagy lakcímre tör-
ténõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztár-
ból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a tele-
püléseken járási ügyfélszolgá-
latot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

illetékes te-
lepülési önkormányzat
polgármesteri hivatalá-
nál önkormányza-
ti hivataloknál kor-
mányablakoknál, a járási
hivataloknál, a te-
lepülési ügysegédeknél

Változik a segélyezési rendszer
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2013-ban, a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet által indult útjá-
ra az a programsorozat, amely
a paraszti népi kultúra tárgyi
értékeit hivatott feltárni, ápol-
ni és megismertetni azokat a
mai korosztállyal. E felhívás kí-
nálta lehetõséggel számos me-
gyében éltek, köztük a

is, amely a szakmai tartal-
mat biztosította a kezdeménye-
zés megvalósításához.

hímzõ népi ipar-
mûvész vezetésével pár hónap-
ja is összegyûltek a
lányok, asszonyok, hogy a szak-
ember nyújtotta segítséggel ta-
nulják, gyakorolják e szép, ér-
téket közvetítõ kézmûves
tevékenység alapjait és forté-
lyait.

– Novemberben az akkori
polgármester, Fekete Heribert
László nagy örömmel fogadta
és támogatta e lehetõséget,
melyhez a helyszín biztosítását
kértük. A falu közösségi házá-
ban a 60 órás alkotómunka ek-
kor 12 fõvel indult el, minden
hét csütörtökén, egyebek közt
közösségteremtõ céllal, mun-
katerv alapján. Az anyag- és
egyéb költségeket a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet biztosítot-
ta. A hímzések során a szín és
az öltéstechnika dominál, amely
lehet szabadrajzú, szálhoz kö-
tött, részint háziszõttes anyag-
ra dolgozva mindezt. Három
különbözõ tájegység hímzésvi-
lágát ismerik meg a hónapok
során az érdeklõdõk, így a me-
zõségi(erdélyi), zalai fehér és a

Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let

Domján
Zsuzsanna

Káváson

„Újra öltünk és örökítünk”
Közösségteremtõ erõ Káváson is

komádi hímzéseket. E tájegysé-
geket térképen elhelyezve, né-
mi történelmi és néprajzi átte-
kintés formájában szemlélte-
tem az asszonyoknak. A kéré-
sem az volt, hogy mindenki
olyan munkát vállaljon fel, me-
lyet a mindennapok során tud
használni. Az asszonyok na-
gyon lelkesek, hiszen nem
csak a foglalkozások alkal-
mával, de otthon is folytatják
az itt elkezdett motívumok var-
rását – tájékoztatott bennün-
ket Domján Zsuzsanna, a XV.
Országos Népmûvészeti Kiállí-
tás pályázatának eredménye-
ként Arany Oklevéllel kitünte-
tett népi iparmûvész.

A szakkörvezetõ kérésének
megfelelõen ily módon készül-
nek a hosszú téli esték alatt a
terítõk, futók, telefon- és ima-
könyvtartók, párnahuzatok és
kötények, különbözõ öltés-
technikákat, elõnyomást magá-
ba foglalva. A míves munkák-
ból lapunk számára is készült
egy kis kiállítás, melyben
helyet kapott a közös hímzés
eredményeként megvalósult me-
zõségi motívumú terítõ is,
amely a közösségi ház termé-
ben lévõ asztalt díszíti majd.

– Jó ide eljönni minden
csütörtökön, mert szeretek ké-
zimunkázni, és társaságban is
vagyok egyben. Amiket készí-
tek, a fiataloknak szánom – hal-
lottuk a lelkes szavakat

Iskolás kislánytól hetven-
éves korig alkotta kis csoport
tagjai egyhangúan méltatták a

Hor-
váth Lajosnétól.

Domján Zsuzsanna segítõkész-
ségét, figyelmességét, széleskö-
rû szakmai támogatását, amely-
nek eredményeként számos
szép alkotás gazdagítja már a
kávási alkotótóközösség tulaj-
donát.

A tavaszi hónapokba nyúló
szakkör hímzéseivel, kiállítás ke-
retén belül ismerkedhet majd
meg a néprajzi értékek sokaságát
õrzõ és ápoló kis település
lakossága.

Török Irén

A szakkörvezetõ szakmai tanácsokkal látja el az asszonyokat.

Január végén a
megtartotta harma-

dik irodalmi összejövetelét.
A növekvõ érdeklõdést mu-

tatja, hogy az elsõ alkalom-
hoz képest majd ötször any-
nyian voltak kíváncsiak a mû-
sorra. Aki eljött, felejthetet-
len élményekkel gazdagodott.

Az esten élet-
útja, munkássága volt a fõ
téma.

Arany János 1817. márci-
us. 2.-án született Nagysza-
lontán, és 1882. október. 22.-
én hunyt el Budapesten. A
Kisfaludy Társaság igazgatója,
a Magyar Tudományos Aka-
démia fõtitkára is volt. Igazán
ismertté az 1846-ban készült

Bagodért
Egyesület

Arany János

Toldi tette. Mûvei közt szere-
pelnek elbeszélõ költemé-
nyek, lírai költészet és balla-
dák is, melyek közül a Walesi
bárdok és a gyönyörû Mátyás
anyja címû mû hangzott el. A
falu lakói ének és citeraszó
mellett múlatták az idõt.

Saját verseit osztotta meg
a résztvevõkkel

. Majd ,
aki kezdetektõl lelkes résztve-
võje és szereplõje az esték-
nek, ismét több versét olvas-
ta fel, sokunk örömére. .

A Bagodért Egyesület
március 21-én a Faluházban
húsvéti kiállítást rendez, erre
mindenkit szeretettel várnak!

Havas Tiborné

Csukás Mag-
dolna Pogácsás István

Bagodi kulturális esték

A Zalalövõi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2015. január
1-jétõl 5 település (Zalalövõ,
Csöde, Keménfa, Zalacséb, Za-
laháshágy) vonatkozásában lát-
ja el feladatait. Salomvár Köz-
ség Önkormányzat Képviselõ-
testülete úgy döntött, hogy a
fenti idõponttól a Teskándi
Közös Önkormányzati Hivatal-
hoz csatlakozik. A Képviselõ-
testület döntését pénzügyi ok-
okra való hivatkozással hozta
meg, mivel a Teskándi Közös
Önkormányzati Hivatal mûkö-
déséhez egyelõre a normatíván
felül még nem kell anyagi hoz-
zájárulást adni. Az elõzõ szám-
ban megjelent cikkre reagálva,
többek között a szakmai mun-
ka irányítására hivatkozva, sze-
retném elmondani, hogy a Sa-
lomvári Kirendeltség szakmai
irányítását és felügyeletét napi
szinten teljesítettük. Ezt bizo-

Reagálás cikkünkre
nyítja az is, hogy az egyik ki-
rendeltséghez tartozó pénz-
ügyi munkatárs feladatait Zala-
lövõn végezte, így folyamato-
san segítettük munkavégzését,
valamint a kirendeltségen dol-
gozó kolléganõ is rendszere-
sen kapott szakmai támoga-
tást. A Teskándi Hivatalhoz
való csatlakozással kapcsolatos
megállapodás megírásában is
segítséget adtunk, hiszen fon-
tosnak tartottuk, hogy Salom-
vár település a neki legjobb
feltételekkel csatlakozzon egy
másik hivatalhoz.

Az említett cikkben leírtak
ellenére jó munkát kívánok Sa-
lomvár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének és a ki-
rendeltség dolgozóinak.

Zalalövõ, 2015. február 17.

jegyzõ

Gáspárné Tóth
Zsuzsanna
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CASHBANK.HU

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

•

•
•

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA

ÁRGARANCIA!

C
A

SC
O, KG

FB

Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
fizeti biztosításának díját egy évig!

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Kinga Loreal SzépségszalonKinga Loreal Szépségszalon
„Frissen végzett vagy tapasztalatlan fodrászok, kozmetikus

jelentkezését várjuk,
akik még szeretnének elsajátítani egy kis tudást.”

Üzletünkben minden megtalálható ami a szépülést illeti!
Kozmetika, fodrászat, körömápolás!

Anyagaink L'Oréal, CND, Fito Fruit, Rosa Graf

Érdeklõdni az üzletben vagy a
06305072970 telefonon a további részletekrõl!

Az akció a megjelenéstõl 2015. március 22-ig vagy a készlet erejéig érvényes!


