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(Folytatás a 2. oldalon)

A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Pünkösd napján évek óta
hagyomány a kis zalai telepü-
lésen, hogy a falunap ünnepé-
lyes nyitányaként elõször a II.
világháborúban elhunyt csö-
deiekre emlékeznek a telepü-
lés központjában lévõ emlék-
mûnél.

polgár-
mester ünnepi beszédében el-

Reszneki Gyuláné

Az összefogás a legfõbb erénye Csödének

mondta: Csöde életében ki-
emelt szerepet játszik a falu-
nap, mint közösségi prog-
ram és ugyanilyen fontos je-
lentõséggel bír a helyiek szá-
mára a háborúban, a hazáért
halt hõsök emléke elõtti
tisztelgés.

kertészmér-
nök példaértékûnek nevezte,

Dr.Pálfi Dénes

hogy az alig több, mint 70 fõs
faluban csaknem 100-an voltak
a megemlékezésen, hiszen ez
is azt jelzi: nemcsak a hely-
ben élõk részérõl mutatkozik
igény az emlékezésre, de csa-
ládtagjaik és az elszármazot-
tak ugyancsak fontosnak tart-
ják azt.

Reszneki Gyuláné polgár-
mester lapunknak elmondta:
nagy örömükre szolgál, hogy
az ünnepségen egy helyben
élõ kisfiú mondhatott verset,
méghozzá egy Csödérõl írt köl-
teményt. Ez azért is fontos
számukra, mert a kis zalai

(Folytatás a 2. oldalon)

Reszneki Gyuláné mondott beszédet.

Június 14-én hagyományo-
san a sportpályán és környé-
kén rendezték a
falunapot, melyre már tizedik
alkalommal készültek a falube-
liek. Kora délután a bagodi gaz-
dák borai mérettek meg, majd
egy új szórakoztató sportág, a
buborékfoci mutatkozott be a
sportkedvelõknek. A szerve-
zõk a fiatalságot ugráló várral,

Bagodban

Falunap Bagodban

játékos és ügyességi versenyek-
kel, kézmûves foglalkozások-
kal várták, s bemutató kereté-
ben ismerkedtek a tûzoltóság
és a rendõrség munkájával.
Egészségsátorban prevenciós
szándékkel végeztek ingyenes
egészségügyi szûrõvizsgálato-
kat, a programon több tucat-
nyian vettek részt.

A gyerekek mûsora...
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(Folytatás az 1. oldalról)

faluban szinte alig él fiatal, a
lakosság többnyire nyugdíja-
sokból tevõdik össze.

A II. világháborúban 13
csödei lakos veszítette életét a
fronton. A tiszteletükre felállí-
tott emlékmûvet a helyiek mel-
lett a környezõ települések pol-
gármesterei is megkoszorúzták.

A megemlékezést követõen
a délutáni óráktól kezdetét ve-
hette a falunapi vigasság, ahol
elsõként lépett
színpadra. A Muzsika TV sztár-
jának produkcióját óriási vas-

Magyar Rózsa

tapssal és fergeteges hangu-
lattal jutalmazta a közönség.

Ugyancsak hatalmas sikere
volt a

és a
valamint a is.
Ahogy azt már a korábbi évek-
ben, a csödei falunapra rend-
szeresen járók megszokhatták,
az idén is több százan mulat-
tak egészen hajnalig a prog-
ramokon.

A csödei vigasságot ebben
az esztendõben a együt-
tes utcabáljával zárták.

Salla Néptáncegyüttes-
nek Jó Lacibetyárnak,

Pörgõs Ötösnek

Reflex

Zsuppán Beáta

Az összefogás a legfõbb erénye Csödének
(Folytatás az 1. oldalról)

Falunap Bagodban
– Az idei a tizedik falunap.

Programjainkon fõleg a helyiek-
re és a térségbeliekre alapo-
zunk, a kilátogatók az unoká-
kat, a gyerekeket szeretnék
látni, és nekik tapsolni. Falu-
napon így az óvodások és az
iskolások is fellépnek és a
„szomszédból” a Teskándi Szín-
játszókört is meghívtuk. A
szórakozási lehetõségek közé
megpróbáltuk visszacsalogatni
a népi játékokat. Amit lehet,
megpróbálunk helyben és in-
gyenesen megoldani, így a
légvárat is helyi vállalkozó üze-
melteti. Az iskola konyhája ki-
bõvült erre a napra, ahonnan
sok finomság került ki a for-

gatagba – foglalta össze
polgármester.

A fõzõverseny már kezde-
tek óta szerepel a program-
ban, a kondérokba az önkor-
mányzat csapatonként 5 kg
húst biztosít, a lényeg, hogy
senki se maradjon éhesen.
Idén 16 fõ jelentkezett, akik se-
gítõikkel csapatonként mini-
mum 20 emberre fõznek és a
konyhán is több mint 100 adag
étel készült. Nagy népszerûsé-
ge volt az egyik kondérból
illatozó csülkös pacalnak, me-
lyet fõzött. Se-
gítõivel már elõzõ nap meg-
tisztították a pacalt és két
órától szorgoskodtak a tûz
mellett:

Mo-
gyorósi József

Kozma József

– Korábban csülökpörkölt-
tel elsõ helyet értem el, majd
második és harmadik is vol-
tam. Két évet kihagytam, de
újra rábeszéltek a fiatalok a
fõzésre. Csülkös pacalt rendel-
tek, ami úgy néz ki, hogy si-
kerülhetett, mert elég jól fogy.
Kilenc kiló pacalt és négy kiló
csülköt fõztünk, tele volt a
kondér, több mint ötvenen et-
tek már belõle. Szeretek fõzni
és kijárok a közösségi rendez-
vényekre is. Otthon is szoktam
kéthetente fõzni, de a kutyá-
nak nem szokott jutni a mara-
dékból. Az az igazi elismerés,
ha gyorsan elfogy, amit fõztem
– mesélte vidáman Kozma József.

Koraeste a színpadi progra-
mokkal folytatódott a falunapi
forgatag, a kulturális mûsor-
ban a

és a
növendékeinek mûso-

rára telt meg a sátor. Egy órás

Fekete István Általános
Iskola Bagodi Napsugár
Óvoda

produkcióval lepték meg a
közönséget a Hevesi

színészei, majd
és , és

a bál zárta a programot.
A település fejlesztési lehe-

tõségei között már folyamat-
ban van a kerékpárút 105
milliós támogatási szerzõdésé-
nek aláírása, melyet szeptem-
ber 15-ig át is adnak a bringá-
soknak. 20 millió forintból ko-
ra õsszel a település egyik jár-
daszakasza is megújul, melyre
adósságkonszolidációban nem
részesült településként jogo-
sult Bagod. Szeretnék átadni a
nagyszabású napelemes rend-
szert, melynek 174 tábláját az
iskola, a konyha, az orvosi ren-
delõ és az önkormányzati hi-
vatal tetejére helyezik el.

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

Sándor
Színház Dö-
mötör Balázs Dominika

Forte

Pataki Balázs

Június 7-én, szombaton, a
kora reggeli órákban

lakosai összegyûltek, hogy
nekilássanak az új buszmeg-
álló megépítésének. Az építke-
zés a falu két kõmûvesének
vezetésével folyt, de a munká-
latokból jócskán kivette a ré-
szét Zalalövõ város polgár-
mestere, is.

Az új megállóhoz egy ko-
rábban az önkormányzat köz-
munkásai által lebontott régi
épület téglaanyagát használták
fel. A munkálatok egészen dél-
után négyig tartottak, addig a

Irsapusz-
ta

Pintér Antal

Új buszmegálló Irsapusztán
tetõszerkezeten kívül minden
elkészült, ennek elkészültét
egy késõbbi idõpontra halasz-
tották.

Míg a nap folyamán a falu
férfi tagjai a buszmegálló épí-
tésével voltak elfoglalva, a nõk
finom süteményekkel, és bog-
rácsban készült ebéddel já-
rultak hozzá az eseményekhez.
Irsapuszta nagyszerû példa ar-
ra, hogy a közösség összefo-
gásával mennyire gyorsan, és
akár jó hangulatban eltelve is
megoldhatók az ilyen nehéz-
nek tûnõ feladatok.

HarmonikÁcs Együttes

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

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A

megalakulását köve-
tõen

és
látott el ügyse-

gédi feladatokat, de idõközben
megváltozott a területe, így
most , és

polgárainak állam-
igazgatással kapcsolatos ügyei-
nek elintézésében segédkezik.

– Gyakorlatilag minden olyan
üggyel, ami a hivatal feladatai
közé tartozik.

Zala Megyei Kormány-
hivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatala

Kovács Krisztina Salom-
váron, Zalacsében Zala-
szentgyörgyön

Kiskutas Nagykutas
Zalaigrice

– Mivel foglalkozik az ügy-
segéd a hozzá tartozó tele-
püléseken?

– Hogyan emlékszik az
elsõ „külszolgálati” napokra?

Híd az ügyfelek és a hivatal között
– Nagy várakozással kezd-

tem a munkát. Nagyon hamar
meg lehet találni a közös han-
got az ügyfelekkel, ha látják a
segítõ szándékot.

– Az ápolási díj, hiszen most
van egy új csomagunk, ami
miatt sokan keresnek bennünket.

– Folyamatosan lett egyre
népszerûbb a tevékenységünk,
egyre többen keresnek fel ben-
nünket. Nagy segítség nekik,
ha helyben intézzük el az
ügyeiket. Másrészt nekünk is
tanulságos ez a szolgálat, hi-

– Mi most az ügyek között
a „sláger”?

– Érzékeli, hogy növeke-
dett az ügysegédek munkája
iránti érdeklõdés?

szen kellõ helyismeretre te-
szünk szert és szorosabb kap-

csolatot alakítunk ki az ügy-
felekkel.

Június elejével megkez-
dõdött a

tetõszerkezetének fel-
újítása.

jegyzõnõ elmondása alapján a
még a hetvenes években palá-
ból készült tetõ állapota na-
gyon megromlott az elmúlt
több, mint negyven év folya-
mán. Az önkormányzat dolgo-
zói évek óta kénytelenek vol-
tak a beázott falak között dol-
gozni, melyek egy-egy erõsebb
esõzés alkalmával sokszor any-
nyira átáztak, hogy vödrökben
kellett gyûjteni a befolyó esõ-

zalalövõi város-
háza

Gáspárné Tóth Zsuzsanna

Megújul a tetõ a városházán
vizet. A szigetelõanyagok tel-
jesen tönkrementek, továbbá a
lámpákba is belefolyt a víz,
ami az egész elektromos háló-
zatot veszélyeztette, ez akár az
épület bezárásához is vezet-
hetett volna.

A város vezetése többször
is fordult a vis major program-
hoz támogatásért, de a kapott
összeg nem volt elegendõ a
probléma megoldására, így a
képviselõ-testület megállapo-
dott, hogy önerõbõl kezdenek
hozzá a tetõ teljes cseréjéhez.

A munkálatok elvégzését
lehetõség szerint próbálták

Egy-két évtizeddel
ezelõtt még természe-
tes volt a társadalmi
munka, ami mindig sze-
mélyi indíttatású, anya-
gi érdekektõl mentes,
mások javát szolgáló
megmozdulásnak számí-
tott, napjainkban vi-
szont ezen munkák szá-
ma már jelentõsen meg-
csappant. Oka lehet a
felgyorsult világ, a meg-
változott érdek, a túl-
zott leterheltség, vagy
akár az érdektelenség
és a fásultság is.

Szerencsére
azon települések

közé tartozik, ahol az

Zala-
cséb

Példaértékû társadalmi munka Zalacsében
utóbbi idõben újra erõsödik
ez a vonal: egyre több ember
gondolja azt, hogy szükség van
összefogásra és tesz is a vál-
tozásért, megújulásért. Õk
nem csupán munkaként fog-
ják fel az alkotást: szívbõl és
meggyõzõdésbõl teszik ezt,
mivel szeretnék még szebbé,
élhetõbbé tenni a falut, mely-
nek lakói.

Oroszlánrészt vállaltak õk
korábban a korsze-
rûsítésében, parkosításában; a

udvarán álló
építésében, vala-

mint legutóbb a közösségi
ház teraszának megnagyob-
bításában is, mely munkála-
tok során az így megnövelt

játszótér

közösségi ház
kemence

kiülõ új tetõszerkezetet is
kapott.

Bár alapjaiban a közösségi
munkavégzés épp a mások
szempontjainak figyelembe
vétele és az önzetlenség miatt
nem vár köszönetet, úgy gon-
dolom, ha csak ezzel a pár
sorral is, de hálánkat kell, hogy
kifejezzük

és
Bízunk benne, hogy még

sok-sok munkában vesznek
részt közösen és mozgósító
erõként hatnak mindenkire.

Gyarmati Péternek,
Mónok Lászlónak, Horváth
Józsefnek, Kardos Istvánnak,
Császár Viktornak, Sabján At-
tilának, Erdei Csabának, Gál
Lászlónak Kovács Péternek.

Rajnai BarbaraAkikre mindig lehet számítani.

helyi, illetve környékbeli vállal-
kozókra bízni, a tetõ csere-
pezése hamarosan elkészül.

– Ráfér a hivatal épületére
a felújítás – mondta Gáspárné

Tóth Zsuzsanna. – A jövõben
az épület további, rosszabb ál-
lapotban lévõ részeinek fel-
újítására is folyamatosan sor
kerül majd.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



4 2014. júniusZalalövõ és Környéke

A pályázat meghirdetése és benyújtása a
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-

zat lebonyolítója a .

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki

– állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert fé-
rõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

– a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más ta-
nulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szük-
séges mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
– a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a fel-
vételrõl,

– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkor-
mányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás-
ról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
( ).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.

– A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt

az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt je-
lezni a pályázat kiírójának.

– A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

– Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

Zala Megyei Köz-

gyûlés

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

www.zala.hu

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. au-

gusztus 10.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.

6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
– a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A 2014.
június elsõ vasárnapján dél-
után négy órára a templomba
invitálta az érdeklõdõket. Az
énekkar vezetõjének,

az ötletét
megvalósítva, a sok-sok temp-
lomba illõ énekbõl egy szép
csokrot kötve, a hallgatóság és
a maguk örömére énekeltek.

A koncerten közremûkö-
dött a bagodi

énekkara, va-
lamint verset mondtak a kö-
vetkezõ tanulók:

Az énekkar tagjai közül
Pál apastol ko-

rintusiakhoz írt elsõ levelének
a legismertebb részletét, a Sze-
retet Himnuszát olvasta föl,
illetve család-
jának egy felmenõje által írt
versét tolmácsolta.

Bagodi Énekkar

Rádulyné
Hári Krisztinának

Fekete István
Általános Iskola

Kiss Réka,
Bencze Éva, Horváth Laura,
Ráduly Anna, Bakonyi Réka,
Luczu Levente.

Szõke Tamás

Takács Andrea

Templomi fellépés

Az énekkar tagjai a követ-
kezõ támogatóknak mondtak
ezúttal is köszönetet az önzet-
len segítségért:
plébános,

, a Bagodért Egyesület
vezetõje, kán-
tor,

, a bagodi egy-
házközség tagjai és az énekkar
családtagjai.

A jó hangulatú koncertet
követõen a templomkertben
felállított asztalok frissítõ ita-
lokkal és finom sütemények-
kel vártak mindenkit, melyek-
kel az énekkar tagjai vendégel-
ték meg a lelkes hallgatóságot.

John Lennon írta a követ-
kezõket, mely talán ezen a va-
sárnapon megvalósult a bago-
di templomban:

„Isten azért teremtette a
zenét, hogy szavak nélkül tud-
junk imádkozni.”

Farkas László
Petruskáné Kassai

Csilla
Molnár Lázár

Imre Dóra, Takács Máté,
Paksa Katalin, Boronyákné
Móricz Edina
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– Elnök úr, melyek a leg-
frissebb információk a me-
gyei tervezéssel kapcsolatban?

– Milyen fázisban tart Za-
la megyében e dokumentu-
mok készítése?

– Ezen dokumentumok elké-
szítése kapcsán mit emelne ki?

– A kormány 1334/2014.
(VI.6.) számú határozatával el-
fogadta az egyes operatív prog-
ramok tartalmát és továbbí-
totta végleges jóváhagyásra az
Európai Bizottsághoz, tehát az
uniós döntést követõen tekint-
hetõk véglegesnek az egyes
ágazati operatív programok.
Ugyanakkor azok jelenlegi tar-
talmának megfelelõen vala-
mennyi megyében párhuza-
mosan zajlik a területfejlesz-
tési dokumentumok készítése.

– A területfejlesztési kon-
cepció elfogadásáról már a ko-
rábbi beszélgetés során tájé-
koztattam az olvasókat. Jelen-
leg a következõ dokumentu-
mok tervezése, illetve elõkészí-
tése történik: Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Program, Za-
la Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programok-
hoz kapcsolódó részdokumen-
tum, valamint a Járási Projekt-
csomagok kidolgozása.

– A megyei önkormányza-
tok a 2014-2020-as uniós költ-
ségvetési ciklus forrásainak

Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
minél teljesebb körû elnyerése
érdekében készítik e dokumen-
tumokat, melyek társadalmasí-
tása a Zala Megyei Önkormány-
zat részérõl is ezekben a na-
pokban történik. A www.zala.hu
honlapon olvashatók a doku-
mentumok tervezetei, ame-
lyekkel kapcsolatban 2014.
augusztus 2-ig várjuk az észre-
vételeket.

– Amint a megyei önkor-
mányzat honlapján is látható, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan készült el a Za-
la Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram. Ezen dokumen-
tumban szerepel a két megyei
jogú város vezérprojektjeivel
együtt a legfontosabb TOP-ból
finanszírozható fejlesztések le-
hetséges köre. Ezen projekt-
csomagok a következõk: zalai
integrált gazdaságfejlesztési-,
zalai turizmusfejlesztési-, zalai
alternatív hálózati gazdaságfej-
lesztési-, zalai foglalkoztatási
együttmûködési-, és zalai kö-
zösségerõsítõ projektcsomag.

– A közgyûlési tárgyalás
elsõ és legfontosabb feltétele,

– Az egyes ágazati operatív
programok közül melyiket tart-
ja kiemelkedõen fontosnak?

– Mikor kerülhet a megyei
közgyûlés elé a területfejlesz-
tési programok végleges vál-
tozata?

hogy az Európai Bizottság által
kerüljön elfogadásra az ope-
ratív programok végleges vál-
tozata, hiszen a Zala Megyei
Önkormányzat a társadalma-
sítás folytatásának lezárását
szeptember elejére tervezi, így
akár még ebben az önkor-
mányzati ciklusban is elfogad-
ható lenne a megyei terület-

fejlesztési program. Az ÁROP
(ÁROP-1.2.11/A-2013 „Terület-
fejlesztési tevékenység támo-
gatása a konvergencia régiók-
ban lévõ megyei önkormány-
zatok számára”) pályázat alap-
ján ugyanis a területfejlesztési
dokumentumok elkészítésé-
nek határideje 2014. szeptem-
ber 30.

Manninger Jenõ – Még ebben az önkormányzati ciklusban el-
fogadható lenne a program.

Életének 88. évében el-
hunyt , aki
47 éven át vezette a

.
Mari néni tavaly vonult

vissza végleg a könyvtárosi fel-
adatoktól. Áldozatos munkáját
már évekkel ezelõtt elismerték
azzal, hogy elsõként kapta
meg a

Amellett, hogy a könyvtárat
mûködtette, nyugdíjas klubot
hozott létre, melybõl a késõb-
bi nõtt ki.

Laposa Andrásné
zala-

szentgyörgyi könyvtárat

Zalaszentgyörgyért
Díjat.

Margaréta Dalkör

Mari néni már az égi könyvtárat vezeti…
Mari néni 1966 óta a ház

körüli teendõk elvégzését kö-
vetõen minden héten kinyi-
totta a település könyvtárát.
Dolgozott postásként, énekelt
a templomi kórusban, átvé-
szelte fia és menye elvesz-
tését, s felnevelte unokáit,
akik dédunokákkal ajándékoz-
ták meg.

Mari néni június óta az égi
könyvtárat rendezi tovább, s az
ottani könyvek teszik majd
boldoggá…

Pb

Mari néni második családjával, a könyvekkel.
HIRDETÉSÉT feladhatja a

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A múlt hónap 23-án tartott
ülést képviselõ-
testülete, melynek keretében
számos, a falut érintõ, fejlesz-
tésrõl kellett dönteni – tájékoz-
tatott polgármester.

Mint ismeretes, azok az ön-
kormányzatok, amelyek nem
vettek részt adósságkonszoli-
dációban – vagyis jól gazdál-
kodtak és hitelük, tartozásuk
nem halmozódott fel –, az ál-
lamtól támogatást kaptak kü-
lönféle fejlesztésekre. Zalahás-
hágy a fegyelmezett és körülte-

Zalaháshágy

Büki József

A járdák egy szakasza megújul Zalaháshágyon

kintõ gazdálkodásának köszön-
hetõen mintegy 6 és fél millió
forinthoz jutott. Viszonylag rö-
vid idõn belül döntenünk kel-
lett arról, hogy a forrást milyen
beruházásra használjuk fel –
mondta a polgármester. Zala-
háshágyon a járdák rendbeté-
tele az egyik legégetõbb prob-
léma, amelyet orvosolnának a
több, mint 6 millió forintból.

Miután a rekonstrukcióra
szoruló járdaszakasz várható
építési költségeit felmérték és
több helyrõl árajánlatot kér-

tek, akkor vált reális ténnyé,
hogy a 6,5 millió forintból a fa-
lu templomától az önkormány-
zatig tartó járdaszakasz felújí-
tása történhet meg, ugyanis az
összeg erre lesz elegendõ. Ja-
vaslatot tettek emellett arra,
hogy a többi, megújításra szo-
ruló gyalogos szakaszt is te-
gyék egyben rendbe, hiszen
erre megvan a szükséges fede-
zete az önkormányzatnak. Ezt
a javaslatot a képviselõk több-
sége azonban nem támogatta
– hangsúlyozta Büki József.

A testület néhány tagja azt
is javasolta, hogy a járdaszaka-
szok aszfaltozása mellett az ár-
kok tisztítása is idõszerû len-
ne, ezért arra mindenképpen
szükséges áldozni. Ezt az el-
képzelést a képviselõk nagy ré-
sze ugyancsak leszavazta.

Zalaháshágy pályázatot adott
be az önkormányzat, a kultúr-
ház és a könyvtár közös épü-
letegyüttesének felújítására,
amely külsõ hõszigetelést és
nyílászárók cseréjét tartalma-

zott. Javaslat született arra, hogy
komplett megújítás lenne szük-
séges az érintett objektumra,
fõként a tetõszerkezet rendbe-
hozatalára. Ez számítások sze-
rint körülbelül 4 és fél millió
forintba került volna. Az ön-
kormányzatnak erre a fedezet
rendelkezésre állt, de ezt a be-
ruházást is elvetette a képvi-
selõ testület nagy része.

Az úgynevezett Kút utcai
vízelvezetõ árok rendbetételét
a testület ugyancsak elvetette.

Büki József sajnálatosnak
tartja, hogy a mezei utak és a
mezõgazdasági utak egy részét
felújították a közelmúltban, de
volt olyan szakasz, amit rögtön
az elsõ esõs idõszakban tönkre
is tettek, így azt újra meg kel-
lene újítani.

Zalaháshágyon jelenleg a
2014. július 12.-én sorra kerülõ
falunapra készülnek lázasan,
hiszen több száz vendéget
várnak a környezõ települé-
sekrõl is.

Zsuppán Beáta

Zalaháshágyon körültekintõen, fegyelmezetten gazdálkodott a
képviselõ-testület.

A
és az

június 7-én, pünkösd
szombatján délután 3 órától
várta a helyi kultúrház udvarán
a falu apró népét, hogy meg-
ünnepeljék a gyermeknapot.

saját készí-
tésû fajátékai próbára tették a
gyermekek ügyességét és tü-
relmét, a trambu-
linján pedig fáradhatatlanul
ugráltak, hancúroztak. Akik pi-
hentetõbb szórakozást akar-
tak, beszállhattak a felállított
kosaras körhintába is. Ha meg-
éheztek, olyan kakaós és lek-
város palacsintával, ropogós
kürtõskaláccsal csillapíthatták
éhségüket, melyet a helyi lá-
nyok, asszonyok készítettek.

5 órától a szervezõk közös
játékra hívták a gyerekeket,
melynek során lehetett bûvész-
kedni, táncolni, „kincset” gyûj-
teni. 6 órakor
és a helyi

hagyárosböröndi köz-
ségi önkormányzat ifjú-
sági klub

Simon István

Török-család

Lõrincz Kálmán
Pitypang Amatõr

„Ünnep van! Gyermeknap!”

Mûvészeti Társulat

Nárai Rebeka

Ács László

zenés mû-
sora szórakoztatta a közönsé-
get. A szabadban leterített szõ-
nyegre gyûltek a kicsik és fel-
nõttek egyaránt, s kezdõdhe-
tett a közös játék. A mûsor
megható eseménye volt Lõ-
rincz Kálmán és
közös produkciója, melynek
során olyan szeretettel beszél-
gettek egymással, mint nagy-
apó az unokájával. Kicsik és
nagyok számára is felejthetet-
len élmény marad, ahogy
együtt énekelték több dal ref-
rénjét. (Dióbél bácsi, Róka-
mondóka, Száll a szappanbu-
borék, Paff, a bûvös sárkány, stb.)

Az est hátralevõ részében
babgulyás várta a nagyérdemû
publikumot: beszélgetésekkel,
jó hangulatban zárult a nap. A
gyerekek ajándék lufikkal,
szép emlékekkel térhettek
haza.

Hagyárosbörönd

Jó hangulatban zajlott a gyermeknap.

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, 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!

Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA

67.900 Ft

122.990 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Pl.: ACER Aspire E3-111-285L 11,6"/Intel Celeron N2830
2,16GHz/4GB/500GB/rózsaszín/ezüst notebook

DELL Inspiron 3542 15,6"/Intel Core i3-4030U 1,9GHz/4GB/
500GB/NVIDIA GF 820M 2GB/DVD író notebook

79.999 Ft
Asus Transformer Book T100TA 10,1" 32GB + 500 Win8.1
szürke 2 év garancia 122.999 Ft

139.999 Ft
Samsung 32"UE32F4510A 100Hz SMART LED TV 89.999 Ft
LG 42" FullHD42LN575S 100Hz SMART LED TV 141.999 Ft
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A

tanévzáró értekezletén vette át
jubileumi oklevét

nyugalma-
zott tanítónõ.

A gyémántoklevél a diploma
megszerzését követõ 60. év múl-
tán illeti meg a pedagógusokat.
Lukács Gézáné 60 évvel ezelõtt
szerzett tanítói oklevelet. 1953-

Zalalövõi Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola

Lukács Gé-
záné, Stubics Ilona

60 éves jubileum!

1957-ig a tótszerdahelyi általá-
nos iskolában tanított, majd
1957-tõl nyugdíjazásáig, 1991-ig,
a zalalövõi iskola pedagógusa-
ként tanította írásra, olvasásra,
számolásra a legkisebbeket.

A tanévzárón
igazgató köszöntötte és adta

át a díszoklevelet Lukács Gézá-
nénak, sok mai zalalövõi lakos
„tanító nénijének”.

Gyarmati An-
tal

Lukács Gézáné a nevelõtestület körében.

2014. május 16-án ünnepé-
lyes keretek között köszöntötte

lakost
90. születésnapja alkalmából

Salomvár polgár-
mestere és aljegy-
zõ (képünkön).

Az ünnepségen részt vett fe-
lesége, és leányuk,

. Ezen az ünnepségen került
sor Magyarország
miniszterelnöke által aláírt em-
léklap átadására, melyen ez állt:
Ez az emléklap hivatott kifejezni

Kovács János salomvári
Ár-

vay Sándor
Kovács Ildikó

Annus néni
Anci

Orbán Viktor,

Szépkorú köszöntése Salomváron

szépkorú polgáraink iránti tisz-
teletünket és hálánkat. Ebbõl az
alkalomból kívánok Önnek jó
egészséget és további boldog
éveket.

Ezt követõen az önkormány-
zat nevében ajándékkosárral,
Annus nénit egy csokor virággal
köszöntötték. Meglepetésként a
család egy tortával kedveskedett.
Ezután kötetlen beszélgetésre
került sor, majd további jó egész-
séget kívánva ért véget János bá-
csi köszöntése.

Idén már kilencedik alka-
lommal rendezték meg június
27. és július 4. között a

(a programról követ-
kezõ számunkban is beszámo-
lunk – a szerk.), ahol a záró
kiállításon fogadták az ötéves
testvértelepülési kapcsolat ré-
vén polgármesterét
és küldöttségét. A kiállítást kö-
vetõen a két település képvise-
lete közös városnézésen és für-
dõzésen vesz részt Zalaegersze-
gen, majd Hévízen zenés vacso-
rával, ünnepséggel zárják a ju-
bileumi megemlékezést.

15 éves lesz a
fennálló testvértele-

pülési kapcsolat, amelyet a július
19.-én tartandó falunapon ün-
nepelnek meg. Szintén ekkor
tartják a

Zala-
szentgyörgyi Nemzetközi Mû-
vésztelepet

Oromhegyes

Marosszent-
györggyel

Zalaszentgyörgy Nép-

Testvértelepülési kapcsolatok
táncegyüttes

ifj. Horváth Károly Zala
Zenekar

Kovács Dezsõ
Pataki Balázs

fél éven át zajló
táncházának záróprogramját, ahol

és a
lép még színpadra.

– Pályázatot nyújtottunk be a
kerékpárút mellett létrehozandó
testvértelepülési park létesítésé-
re, melyet közösségi összefo-
gással szeretnénk megvalósítani.
Támogatást nyertünk az elsõ
világháborús emlékmû környe-
zetének felújítására, ahol a járdát
szeretnénk felújítani. A norvég
alapból egy tájházat, valamint
Gyulay László ötlete alapján egy
kultúrpajtát építenénk, és a
templomban tervben van a pad-
fûtés megvalósítása. Az elõzõ
éveknek megfelelõen idén is
neveztünk a Virágos Magyaror-
szágért versenyre – árulta el

polgármester.

A testvértelepülésen is sikere volt a Zalaszentgyörgy Néptánc-
együttesnek.

Hullott szarvasagancsot, trófeát
vásárolnék saját részre

-ig.2.500 Ft - 6.500 Ft/kg

Telefon:

06-30/532-6507, 06-30/849-4786.

Idõs, és nincs ereje a kert gondozására?
Távol lakik, és nem jut el Zalalövõre ingatlanja rendben

tartására?
Vagy csak elfoglalt, és megoldást keres a kertápolásra?

A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület
segít megoldani gondját!

Fûnyírás (fûnyíróval, damilossal, traktorral),
sövénynyírás, permetezés, egyéb kerti munkák

magánszemélyek részére,
alkalmi vagy folyamatos megbízással!

Gazdasági társaságok részére egyedi megállapodással!

Br. 600 Ft/óra + anyagköltség (pl.: üzemanyag,
vegyszer, damil)

2014-ben rendkívül kedvezõ áron!

További információ, munkafelvétel:
tel.: 30/621-31-45

vagy személyesen: Zalalövõi Általános Iskola, 8999
Zalalövõ Rákóczi u. 1.

varosszepito@zalalovo.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



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

A Zala megyei építõipar
helyzetérõl, a növekvõ lakás-
építésekrõl, valamint a Tandor
Ottó Mûemlékmentõ prog-
ramról beszélgettünk

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának
vezetõjével.

– 2013-ban rengeteg újdon-
ság nyert teret az építésigaz-
gatás területén, amely termé-
szetesen a Zala megyei ható-
ságok munkáját is érintette. A
járási hivatali rendszer kiala-
kítása során létrejöttek a me-
gyei építésügyi hivatalok mel-
lett a járási építésügyi hiva-
talok is. A közigazgatást érin-
tõen elsõként az építésigaz-
gatás területén vezették be a
teljes engedélyezési folyama-
tot elektronikusan támoga-
tó informatikai rendszert, az
ÉTDR-t. Ezt követte októbertõl
az elektronikus építési napló
beindítása, amellyel már nem
csak az engedélyezés, hanem a
kivitelezés folyamatának doku-
mentációja is elektronikus for-
mában történik. Ügyeiket és
adminisztrációs kötelezettsé-
geiket otthonról, a saját számí-
tógépükön keresztül bármikor
intézhetik, a folyamatokba bár-
mikor betekinthetnek, kont-
rollálhatják. Ezek az újdonsá-
gok európai viszonylatban is
egyedülállóak.

Lengl
Zoltánnal

– Hogyan alakult az épí-
tésügy Zala megyében az el-
múlt idõszakban?

– Több fórumon olvashat-
tuk, hogy jelentõsen nõtt a la-
kásépítési engedélyek száma
Zalában. Talán ezen változá-
soknak köszönhetõek ezek az
eredmények?

„Mentsük meg örökségünket!”
Interjú Lengl Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának vezetõjével

Lengl Zoltán: – Felkutatjuk a megye épített, környezeti értékeit.

– A KSH 2014. I. negyed-
évére kiadott gyorsjelentése
alapján, az egy évvel korábbi
alacsony bázishoz viszonyítva
20%-kal több, azaz 1654 új
engedélyt adtak ki, ami ugyan
a 2008. I. negyedévinek még
az egyötödét sem teszi ki, de
bizakodásra ad okot. Országos
viszonylatban az új lakásépí-
tések számának bõvülése Zala
megyében volt a legjelentõ-
sebb. A tavalyi adatokhoz vi-
szonyítva megyénkben több,
mint a duplájára emelkedett a
kiadott lakásépítési engedé-
lyek száma 2014. elsõ negyed-
évében, amelybe beletartozik
a lakó- és a nem lakóépületek
építése is.

– Annak érdekében, hogy
az új rendszer minél gördülé-
kenyebben mûködjön, az év
elején rendszeres és ingyenes
szakmai képzésekkel és gya-
korlati oktatással segítettük a
kivitelezõk feladatait, melyhez
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is segítséget nyúj-
tott. Mindent megtettünk an-
nak érdekében, hogy partner-
ként kezeljék az építésfelügye-
lõ kollégáimat. A tapasztalatok
szerint a megnyitott e-építési
naplók vezetésénél töreked-
nek a szabályosságra, összessé-
gében javuló tendenciát ta-
pasztalunk. Úgy érezzük, a ko-
rábban tapasztalt kezdeti ellen-
állást felváltotta a partnerség,
mind az építtetõi, mind a ki-
vitelezõi oldal részérõl

– Milyen tapasztalatokról
tud beszámolni az elektroni-
kus építési napló alkalma-
zásával kapcsolatban?

– A tavalyi átalakítás a fel-
adataikat is érintette.

– Igen, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013
januárjától alaptevékenységén
túl mûemlékekkel kapcsolatos
örökségvédelmi feladatokat is
ellát. Ez a terület az építés-
igazgatás egy nagyon speciális
területét érinti, amely nem
állhat meg kizárólag a hatósági
tevékenység elvégzésénél, ha-
nem plusz feladatokat is jelent
magam és a munkatársaim ré-
szére is. Zala megye kedvezõ
kulturális adottsága, a telepü-
lések építészeti képe országos
viszonylatban is kiemelkedõ
jelentõségû. A közel félezer or-
szágos védelem alatt álló mû-
emléki értéket képviselõ épít-
ményeink országosan Zala me-
gyét az erõs közép-mezõnybe
sorolják. A Zala megyei mûem-
lékek közel 20 %-a veszélyez-
tetett állapotban van, emiatt a
közvélemény figyelmének a
felhívása rendkívül fontos! A
veszélyeztetett mûemlékek fel-
kutatása és megmentésük elõ-
segítése jelentõs feladat. En-
nek érdekében hoztuk létre –
teljesen saját kezdeményezés-
ben – a Tandor Ottó Mûem-
lékmentõ Programot.

– A program lényege, hogy
a közvélemény és a lelkes he-
lyiek segítségével felkutatjuk a
megye épített, környezeti ér-
tékeit. Ezek állapotát rögzítjük
és dokumentáljuk hivatalunk
feladatellátásának elõsegítése
és védelmük indokoltságának
felülvizsgálata érdekében. To-
vábbá szeretnénk eljutni a fia-
talokhoz is, hogy a lehetõsé-

– Mit kell tudnunk a prog-
ramról? Kérem mutassa be!

geikhez mérten foglalkozza-
nak épített örökségünk védel-
mével. Ennek elsõ lépéseként
egyedülálló módon a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hiva-
tala rajz- és fotópályázatot hir-
detett általános és középisko-
lások számára.

– Azt gondolom, hogy sike-
rült eljutni hozzájuk. A ha-
gyományteremtõ szándékkal
életre hívott pályázatra min-
den elképzelésünket felülmúl-
va több, mint 150 komoly
munkával készült pályamû ér-
kezett. A fáradozásaikat érté-
kes díjjakkal jutalmaztuk, ame-
lyek között családi belépõk
szerepeltek a zalaegerszegi, a
zalakarosi és a lenti fürdõbe, a
márokföldi kalandparkba és a
keszthelyi Helikon kastélymú-
zeumba. Ezúton is szeretném
megköszönni a támogatók ön-
zetlen felajánlásait a díjakkal
kapcsolatban.

– Valóban, a pályamûvek
bemutatásának ötlete már a
kezdetekben felmerült. A kiál-
lításra legalkalmasabb hely-
színnek a megyeszékhely köz-
pontjában lévõ zalaegerszegi
kormányablak bizonyult. Az
ügyüket intézõ állampolgárok
számára mindenképpen üde
színfolt megyénk épített kör-
nyezeti értékeirõl készült alko-
tások megtekintése, melyre
mindenkinek lehetõsége van
2014. július 4-ig.

– Mennyire sikerült meg-
szólítani ezt a korosztályt ez-
zel a lehetõséggel?

– Említette, hogy a pálya-
mûvekbõl kiállítást is szer-
veztek.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A gyerekszobák beren-
dezése sokkal bonyolul-
tabb, mint azt sokan gon-
dolnák. Ez abból adódik,
hogy különbözõ életkor-
ban, különbözõ berende-
zésre és elrendezésre van
szükségük a gyerekeknek,
mert másként és másra
használják a szobájukat.

Ez azért fontos, mert az
Õ szobájukról van szó, nem
mindegy, hogy milyen kö-
rülmények között nõnek fel.

Lényegében három élet-
kor igényeihez kell igazod-
ni, 6 éves korig, a 6 és 12
közötti, végül a 12 év feletti.
Csak az tudja, hogy mekko-
rát változnak a gyerekek az
évek alatt, aki szülõként
meg is tapasztalja.

Tervezéskor még arra is
figyelünk, hogy mi érdekli
õket, mit tartanak fontos-
nak. Ilyenkor – a szülõkkel
együtt – nem lehet megállni
mosolygás nélkül, hogy
mennyire szárnyal a fantá-
ziájuk.

A nagyra törõ kívánsá-
gok között mindig akad
olyan, amit meg lehet való-
sítani. A többirõl a szülõk
történetei alapján jövünk rá,
hogy miért fontos szá-
mukra.

Múltkor egy apuka me-
sélte, hogy új telefont vett.
Reggel már egy félórát küz-
dött a telefonnal, hogy be-
kapcsolja, amikor odalépett
hozzá a kisfia és pillanatok
alatt megoldotta a problé-
mát. Az apa a döbbenttõl
percekig csak nézte a tele-
fonját, aztán meghallotta fia
szavait: Apa, ugye nem fe-
lejtetted el, hogy a hét vé-
gén megtanítasz biciklizni,
hogy végre én is úgy tudjak
tekerni, mint a nagyok…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mint a nagyok ...

Napjainkban egyre jobban a
figyelem középpontjába kerül-
nek a Föld egészére kiterjedõ
környezeti jelenségek. Miután
mindenki a saját bõrén érzi a
globális felmelegedés okozta je-
lenségeket, a levegõszennyezés
egészségkárosító hatását, a kör-
nyezetvédelemmel foglalkozó
szakemberek szavára is jobban
odafigyelnek.

Az általános iskolások szá-
mára kiírt versenyek is ennek
tükrében változtak. Egyre több
olyan vetélkedési lehetõség van,
ahol a tanulók a meglévõ is-
mereteiket mérik össze, vagy ép-
pen a feladatok megoldása köz-
ben jutnak értékes információ-
hoz. A most véget ért tanévben a
számos egyéb vetélkedõ mellett
a címû csapatver-
senyhez csatlakoztunk, melyet a

hirdetett meg. A

tanulói három
csapatban, kilenc fõvel indultak
a versenyen. A három írásbeli
forduló változatos, kreativitást,
kutatómunkát igénylõ feladatai-
nak megoldása során lehetett
kiérdemelni a regionális döntõn
való részvételt. A legjobb ered-
ményt a csapata
érte el, tagjai a 7. a osztály
tanulói

voltak.

Klímaõrjárat

Magyar Természetvédõk Szövet-
sége Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola

Zöld Fülûek

(Péter Petra, Grózinger
István, Györke Dávid)

Klímaõrjáraton a zalalövõi diákok

A Pannonhalmán megrende-
zett döntõre június 2-3-án került
sor. Az írásbeli fordulókban
jeleskedõ csapatok mérték össze
tudásukat. Az izgalmas, a környe-
zettudatos szemléletet felmérõ,
elõadókészséget is igénylõ fel-
adatok megoldása a mi iskolánk
tanulóinak sikerült legjobban.
Kiemelkedõ teljesítménnyel elsõ
helyezést értek el. Jutalmuk

számos ajándék mellet egyhetes
táborozás volt, amelyet Márok-
papiban (Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye) rendeznek nyáron.
Az ehhez hasonló vetélkedõk jó
lehetõséget biztosítanak az isko-
lai tananyag elmélyítésére, a ta-
nulók környezettudatos szemlé-
letének kialakítására.

felkészítõ tanár
Némethné Jakab Ilona

A gyõztes csapat.

Az eddigi években számos
programot tartottak a térségben
július, augusztus hónapokban, s
minden szempontot figyelembe
véve is nehéz volt ebben az
idõszakban kijelölni a falunap
idõpontját. rend-
re július végén szokták a prog-
ramot tartani, azonban a fenti
okok miatt idén június 21-én,
szombaton rendezték az évrõl
évre népszerû programot.

– A kistérségi találkozón ta-
pasztalt kedvezõ fogadtatás óta a
falunapi kulturális mûsorra min-
den évben a térség mûvészeti

Zalaboldogfán

Falunap Zalaboldogfán
Elkészült a közösségi épület

csoportjait, hagyományõrzõ egye-
sületeit hívjuk meg. Így a falu-
nap térségi találkozónak is te-
kinthetõ, ahol a fellépõk is örül-
nek egymás produkciójának. A
mi tánccsoportunk idén házi-
gazda szerepet tölt be, mellettük
a férfiak futball házibajnokságot
szerveztek, ahol öt csapat között
a Benyomás SE végzett az élen.
Minden falunapon igyekszünk
valami újítással, fejlesztéssel meg-
lepni a lakosságot, két hét múlva
elkészül a multifunkcionális kö-
zösségi épületünk, mely az idei
év ajándéka. Júliusban már so-

kan elmennek nyaralni, így
ilyenkor többen részt tudnak
venni a programokon, ezért jö-
võre is ebben az idõpontban
tartjuk a falunapot – összegzett

polgármester.
A programok délután elõ-

ször a gyermekeket csalogatták
ki a szabadidõközpontba, ahol
ugrálóvár, trambulin és kézmû-
ves foglalkozás várta az aprósá-
gokat. A kulturális programokra
természetesen megtelt a rendez-
vénysátor, ahol a

, a
, a , a

bödei , a
, a

és a
megyeszékhelyi

táncosai léptek színpadra.
Közben a levegõben a fõzõver-
senyen résztvevõ 7 csapat étkei-
nek illata lengte be a levegõt, a
versenyzõk mind kiürült kon-
dérral mentek haza.

– Reggeltõl készültünk a ver-
sengésre, a fõzésnek 1 órakor áll-
tunk neki. Szarvasborjúból készít-
jük az ételt, az állatot este lõttük
és éjjel végeztünk kizsigereléssel,
a húsok felaprításával. A faluna-
pon mindig fõzünk, tavalyelõtt
az elsõ helyen végeztünk. A kon-
dér mindig kiürül, idén 50-55 fõ
lakott jól vele – avatott be a rész-
letekbe , aki a

felajánlásá-
ból fõzött ínycsiklandó pörköltet.

A tartalmas falunapot elõbb
koncert, majd a

bálja zárta.
A www.zalatajkiado.hu kép-

galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Luter Péter

Zalaszentgyör-
gyi Néptánccsoport Csébi
Csajok Bagodi Énekkar

Bötye Csoport Nagy-
kutasi Népdalkör Zalalövõ-
Bagod Zumba Csoport

Press Dance
TSE

Ámon Ferenc Szép
Zala Vadásztársaság

Hungarica
Forte együttes

Pataki Balázs

Látványos mûsorral szórakoztatott a Press Dance.
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Szidják egyesek manapság
a kormányt a focistadionok
építése miatt, de ebben a té-
mában most nem érdemes el-
mélyedni, külön fejezetet ér-
demel.

Mert kell egy pálya!
A bagodi példa

Szinte biztos, hogy nem
kelt akkora feltûnést ez a téma,
mint például a zalaegerszegi
városi labdarúgó-stadion kü-
szöbön álló rekonstrukciója.
Pedig legalább olyan fontos a

maga nemében. Június 11.-én
– különösebb felhajtás nélkül
– átadták a felújí-
tott 400 méteres futópályát.

A faluban ezek szerint tud-
ják, hogy az atlétika alapspor-
tág, akárcsak az úszás, vagy a
torna. Ráadásul a helyi

nép-
szerû is ez a kemény, de szép
sportág. S ezt a helyi önkor-
mányzat is tudja. S cselekedett is.

Egy Leader-pályázat kereté-
ben 18,3 millió forintot nyert
az önkormányzat. Ehhez saját
erõbõl hozzátett 4,94 millió
forintot, így közel 23,5 millió-
ból – a

kivitelezésében – teljesen
megújult a 400 méteres futó-

Bagodban

Fekete
István Általános Iskolában

Stadion-Sép Kft. Kom-
ló

pálya, s készült egy távolugró -
gödör és nekifutó.

polgár-
mester és
iskolaigazgató rövid beszéde
után plébános
megáldotta a pályát, amit azon-
nal – háziverseny keretében –
birtokba is vettek a diákok.

Atlétikai pályát avattak te-
hát Zala megyében. Nem a
megyeszékhelyen, nem a me-
gye valamelyik városában, ha-
nem az ezernél valamivel több
lelket számláló Bagodban. Egy
faluban…

Számomra ez volt ennek a
napnak a legszimpatikusabb
eseménye.

Mogyorósi József
Péterné Fatér Edit

Farkas László

E.E.

Az elsõ rajt az új futópályán.

Mint minden évben, május-
ban „Sulinapok” rendezvény-
sorozat zajlott a

Nyitórendezvénye az ünnepé-
lyes, kulturális bemutató, mely-
re az iskolát támogató cégek
képviselõi, beiskolázási terüle-
tünk polgármesterei, óvodave-
zetõi, az iskola nyugdíjasai,
szülõi szervezet vezetõje vala-
mint az intézményi tanács el-
nöke kapott meghívót. Mint az
elõzõ években, a diákok mel-
lett az idén is fellépett a

. Az ünnepség
után fehér asztal melletti be-
szélgetésre került sor meghí-
vott vendégeinkkel.

A program sportversenyek-
kel folytatódott, melyek vég-

bagodi Fekete
István Általános Iskolában.

Bagodi Énekkar

Sulinapok Bagodban

eredményére diákjainknak az
idén tippelni is lehetett. Ha
valaki eltalálta a végered-
ményt, jutalmat kapott. Így
sokkal izgalmasabbá váltak a
nézõseregnek is a mérkõzések.
A programban szerepelt még a
bagodi lovas-park látogatása is.
Az alsó tagozatnak élõ népze-
nei táncház, a felsõnek tájé-
kozódási- és játékos akadály-
verseny volt az idei program.
Az állomásokon többek között,
íjászat, sodrófa dobó - gumi-
csizma rúgó verseny, együtt-
mûködést kívánó ügyességi já-
tékok várták a csapatokat. A
szülõi munkaközösség min-
den diákot jégkrémmel jutal-
mazott.

-p-

A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület felvételt hirdet
zalalövõi és környékbeli 25 év alatti (diplomás fiatal esetén 30 év

alatti) fiataloknak egyesületi ügyintézõ munkakörbe!

Az állás betölthetõ 2014. július 1-jétõl.

Alkalmazási kritériumok:

• 25. életévüket, felsõfokú végzettség esetén 30. életévüket
nem töltötték be, a bevonás idõpontjában;

• egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támo-
gatásban nem részesülnek;

• munkaerõ-piaci programban nem vesznek részt;
• megfelelnek a 800/2008/ EK rendelet 2 cikk 18 szakasz

hátrányos helyzetû munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:
o nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést

(ISCED3)
vagy

o középfokú vagy felsõfokú végzettség esetén a projektbe
bevonását megelõzõ 6 hónapban nem álltak rendszeres fizetett
alkalmazásban;
• a munkába állást megelõzõ 6 hónapban – jogviszonytól
függetlenül – legfeljebb két hónapig álltak fizetett alkalmazásban és
a bevonás idõpontjában legalább 30 napja munkanélküli.

A foglalkoztatás minimális idõtartama: 12 hónap

Jelentkezési határidõ: 2014. július 10.

Jelentkezés módja: személyesen, mailben, telefonon az alábbi
elérhetõségeken, önéletrajzzal, iskolai végzettséget igazoló

dokumentumokkal.

Jelentkezés, további információ:
Gyarmati Antal (30/621-31-45, gyarmati@zalalovo.hu)

Zalalövõ Városszépítõ és
Környezetvédõ Egyesület
8999 Zalalövõ Szabadság tér 1
varosszepito@zalalovo.hu

Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület
A fiatalok helyben maradásáért Zalalövõn!
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0462

MUNKALEHETÕSÉG FIATALOKNAK!
„A fiatalok helyben maradásáért Zalalövõn!”
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A
júniusban két versenyen

is részt vettek. A Balaton Kupa
tapolcai versenyén

érte el a legjobb ered-
ményt, bronzérmes lett az ifjú-
sági kategóriában. Az országos
repülõmodell versenyen is ki-
válóan szerepeltek verseny-
zõik egyéniben, melynek kö-
vetkezménye a csapatban elért
2. helyezés.

Ifjúsági korcso-
portban: 3. Molnár Ákos, 4.

zalalövõi repülõmodel-
lezõk

Molnár
Ákos

Balaton Kupa F1K CO2
kategóriában.

A Zalalövõi Modellezõ Klub sikerei

Maurer Kristóf, 5. Kovács Má-
tyás, 6. Maurer Bence, 7. Gom-
bás Áron.

F1K felnõtt kategóriában:
4. Németh Bertold, 5. Lenk
László, 6. Laki Richárd.

6. Maurer Bence, 7.
Gombás Áron, 8. Kovács Má-
tyás, 9. Maurer Kristóf .

2. Zalalövõi Modellezõ
Klub (Maurer Bence, Gombás
Áron, Kovács Mátyás).

Országos serdülõ repülõ-
modell verseny. Kiskunfélegy-
háza:

Országos csapatverseny-
ben:

A bronzérmes Molnár Ákos
(balról).

Az országos versenyen a zalai
fiatalok.

Idén is jó szereplést tudhat
magáénak a

U19-es csapata, amely az
egymást követõ negyedik év-
ben is a dobogón végzett. A
megyei II. osztály Északi-cso-
portjában vitézkedõ utánpót-
lás-csapat õsszel villámrajtot
vett, a hetedik fordulóban ve-
retlenül az elsõ helyen állt.

– Tavaly nyáron bajnoki cí-
met ünnepelhettünk, de a
holtszezonban mindig vannak
változások a csapatban. Az el-
múlt évek eredményeit figye-
lembe véve elõzetesen min-
denképp a dobogós helyezés
volt a célkitûzésünk. A szezon
eleje jól indult, aztán külön-
bözõ okok miatt csak a hete-
dik helyen tudtuk zárni az
õszt. A tavasz nagyon jól si-
került, kétszer kaptunk csak
ki, így visszaléptünk a dobo-
góra. Létszámhiány miatt a fel-
nõtt csapathoz is kellett játé-
kosokat adnunk, mellette több
sérülés és a kapusposzt megol-
dása is problémát okozott.
Mindezek mellett sikerült bronz-
érmes helyen végezni – ma-
gyarázta , az
egyesület szakosztályvezetõje.

Az utánpótlás eredménye-
ket látva a tehetséges játéko-

Zalaszentgyörgy
SE

Császár Lajos

Bronzérmesek a zalaszentgyörgyi ifisták
sok idõvel a felnõtt csapatot is
erõsíthetik, azonban a 120 ta-
lálatot szerzõ együttes futbal-
listái közül többen külföldön
dolgoznak, vagy edzésekrõl va-
ló hiányzások miatt nem szá-
míthatnak rájuk az elsõ csapat-
nál. A felnõttekhez az elmúlt
évek teljesítménye alapján

került fel, aki
minden edzésen részt vett, és
meghatározó játékosként csak
két mérkõzést hagyott ki.

– A bajnokságban legjobb
mérkõzést az ezüstérmet szer-
zõ Páterdomb ellen játszottuk,
amikor itthon nagyon jól ját-
szottunk és nyertünk 3-0-ra. Ez
a gyõzelem nagyon kellett a
harmadik helyhez, hiszen idén
is nagy harcot vívtunk a jobb
helyezésért a Police-Ola csapa-
tával. A második félévet annak
ellenére sikerült jól zárni,
hogy létszámhiány miatt az
aktív futballt már abbahagyó
játékosoknak (köztük nekem)
is pályára kellett lépniük –
foglalta össze Császár Lajos.

A góllövõlistán holtver-
senyben a második helyen
végzett , aki 28
mérkõzésén 31 gólt szerzett.
Nyáron többször is lesz lehe-
tõségük együtt edzeni a játé-

Penczák Márk

Béres Gergely

kosoknak, akik mellé szeretné-
nek fiatal tehetségeket igazol-
ni és továbbra is az élmezõny-
ben kívánják tartani az együt-

test. A bronzérmet a faluna-
pon, azaz július 19-én veszik át
az U19-es csapat tagjai.

Pataki Balázs

A Zalaszentgyörgyi SE bronzérmes U19-es csapata (a képrõl
hiányzik az elsõ csapatban szereplõ Bödör Gyula és Bödör
Benjamin).

2014. június 15-én, két he-
tet csúszva került megrende-
zésre a

A gyermekek, szülõk köré-
ben méltán népszerû rendez-
vény nagyszámú résztvevõt
vonzott. Az ügyességi, logikai
játékok, sportolási és egyéb
szórakozási lehetõségek gaz-
dag kínálata biztosította a fel-
hõtlen, egész délutánt betöltõ
kikapcsolódást.

Az iskolában, iskolaudva-
ron a gyerekek többek közt
kipróbálhatták a légvárat, ro-
deo bikát, óriáscsúszdát, a
trambulint és számos vetélke-
dõn próbálhatták ki magukat.
Ügyességüket az „Egy perc és
nyersz” televíziós vetélkedõ
feladataival tehették próbára, a
legjobbak korosztályonként
díjazásban részesültek. A park-
ban a kézmûves foglalkozások,
zsákbamacska, arcfestés, fodrá-
szat és még megannyi más le-

Zalalövõn Szivárvány
Gyermeknap.

Szivárvány gyermeknap
hetõség közül lehetett vá-
logatni.

Sok résztvevõ bizonyította bá-
torságát azzal, hogy részt vett
az egészségügyi vizsgálatokon
(pl.: vérnyomás, vércukor-mérés).

A színpadon fellépett a
, a

csoportjai, vala-
mint a

.
Köszönetet mondunk a Szi-

várvány Gyermeknap sikeres
lebonyolítása érdekében vég-
zett tevékenységéért a szülõk-
nek, a Zalalövõi Közös Önkor-
mányzati Hivatal, a Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, a Salla Mû-
velõdési Központ és Könyvtár,
a Zalamenti és Õrségi Alap-
szolgáltatási Intézmény mun-
katársainak, valamint minden-
kinek, aki munkájával hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez.

Ka-
kaó zenekar Zalalövõi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola

Galaxy Rock'n Roll
Klub Zalalövõi Csoportja

szervezõk

A Kakaó zenekar rajongói körében.



12 2014. júniusZalalövõ és Környéke

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Személyi kölcsönök 65 000 Ft/hó jövedelemtõl 75 éves életkorig,
rokkantnyugdíjasnak is. Készpénzes fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
Jelzáloghitelek induló banki költségek nélkül! Értékbecslési és közjegyzõi díj: 0 Ft!

akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét kiváltó hitelünkkel.
Vállalkozói hitelek, könnyített hitelbírálattal, ingatlan fedezetre, kezdõ
vállalkozások részére is!

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Fél a kocsi elé kiugró vadaktól? Kötelezõ gépjármû biztosításhoz vadkár kiegészítõ!

Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, közvetítõi jutalék nélkül is!

Csökkentse

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

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, www.ingatlanhirdeto.com

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ : 1 500 Ft

Családi belépõk:
(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

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:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

Dolomitok-Garda-tó-Trieszti-öböl

ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

NÉMETORSZÁG csodái

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

TOSZKÁNA bûvöletében:
MODENA-PARMA-FIRENZE

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Júl. 23-27. 62.900 Ft/fõ

Aug. 1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug. 5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 3-7. 52.300 Ft/fõ

Szept. 10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 10-14. 77.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

Szept.17-21. 74.500 Ft/fõ

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


