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Épül a Zalalövõt elkerülõ út
Ez Zala megye legnagyobb fejlesztése jelenleg
Jó ütemben halad a Zalalövõt elkerülõ út építése. A
beruházás tavaly március óta
zajlik. A földmunkák 40 százalékával végeztek, a látványosabb teendõk – mint az aszfaltozás – ezután következnek. A
nyomvonalon két jelentõs mûtárgy épül. Az egyik egy nyolcnyílású, többtámaszú acélgerenda híd, ami 600 méter
hosszú lesz és a Zala folyó,
illetve a magyar-szlovén vasútvonal fölött ível majd át. A
másik felüljárót 60 méter
hosszan a Zalalövõ - Körmend
vasútvonal és Zalapatakai patak keresztezésében alakítják
ki. A területen jelenleg 70 ember dolgozik. A kivitelezõk
tartják a határidõket.
– A technológiai elvárásokat maradéktalanul teljesítjük.
Az eddig kitûzött célokat si-

600 m hosszú acélhíd épül az elkerülõ úton.
került teljesíteni a tavalyi nagy
esõzések mellett. A beruházás bejezéséig még másfél év
van hátra, az akadályokat elhárítottuk, így a kivitelezés
(Folytatás a 2. oldalon)

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2015. május 16., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

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

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Japán ENEOS kenõanyagok kaphatók
bevezetõ áron +20% kedvezménnyel.
A kedvezmény 2015. június 30-ig vehetõ igénybe, más kedvezménnyel nem vonható össze.

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

További kedvezmények
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Épül a Zalalövõt elkerülõ út
Ez Zala megye legnagyobb fejlesztése jelenleg

tet érõ por- és zajterhelést is. A
kivitelezést a KÖZGÉP Zrt.
végzi közel 14 milliárd forintból. A projekt az Új Széchenyi Terv részeként a Közlekedés Operatív Program

(KÖZOP) keretében uniós
források felhasználásával valósul meg. A 13 kilométeres szakasz várhatóan 2016 õszére
készül el.
- mzs -

Táncverseny Zalalövõn
Vigh László (balról) és Sörös Róbert az elkerülõ út építésérõl
beszélget.
ne. Úgy tûnik, ezt nem akadá(Folytatás az 1. oldalról)
ütemezetten, rendben fog ha- lyozza semmi sem, 60 ember
ladni a jövõben is. A fejlesztés közel 30 géppel dolgozik a
miatt elzárt vagy kettészelt területen. Azt tapasztaltam,
mezõgazdasági és erdõterüle- hogy megfelelõ ütemben hatekre bekötõ utakat építünk. ladnak a munkálatokkal. Ez
Emellett – 2,5 kilométeren – a Zala megye jelenlegi legna86-os fõút burkolatát is helyre- gyobb fejlesztése, ezért is fonállítjuk – tájékoztatta Sörös tos, hogy idõre elkészüljön. A
Róbert, a KÖZGÉP Zrt. pro- projekt megvalósulásával az új
jektmenedzsere április 17-én a elkerülõ út forgalma a jelenlegi rendkívül leromlott és
média képviselõit.
A munkálatokat megtekin- balesetveszélyes burkolatú beltette Vigh László. Az ország- területi szakaszok helyett bizgyûlési képviselõ a látottakkal tonságosabbá és gyorsabbá válik. A 2x1 sávos elkerülõn
elégedett volt.
– Több száz kamion robog 90km/h sebességgel lehet
át naponta Zalalövõn. A meg- majd közlekedni – hangsúlyoznövekedett forgalmat a lakók ta Vigh László. Az országgyûegyre kevésbé tolerálták az el- lési képviselõ hozzáfûzte: a
múlt években. Az elkerülõ út városban az átmenõ gépjármûmegépítésével régi álmuk válik forgalom jelentõsen lecsökken
valóra. Ezért szeretném, ha a majd, minimalizálva a torlóberuházás határidõre elkészül- dásokat, valamint a környeze-

Idén kilencedik alkalommal került megrendezésre a
Salla Kupa, mely a NyugatDunántúli Akrobatikus Rock'n
Roll Táncverseny keretében kapott helyet a zalalövõi „Salla”
Mûvelõdési Központban. A
versenyen az óvodásoktól a
junior kategóriáig mintegy
kétszáz táncos képviseltette magát, négy megye területérõl.
Április 18-án, szombaton
már a reggeli órákban szállingóztak a versenyzõk a mûvelõdési Házba. 9 óra után sûrûsödött a tömeg, s kíváncsi szemek méregették a színpadot,
ahol 10 órától kezdetét vette a
megmérettetés. A nézõtér
megtelt szurkoló hozzátartozókkal, érdeklõdõkkel, míg a
táncosok az elõcsarnokban
végezték az utolsó simításokat
gyakorlataikon, mielõtt éles-

ben a színpadon bizonyítanának. A zene és a nyüzsgés
hozta a hangulatot, ami az
ilyen versenyek velejárója.
Molnár Nóra társrendezõ, a
Galaxy Akrobatikus Rock And
Roll Club képviseletében is
hangsúlyozta e versenyek fontosságát, melyben a rock and
roll táncosok betekintést kapnak az országos és nemzetközi
versenyek légkörébe.
A Salla Kupa idén páros,
trió és formációs kategóriában
indította a versenyzõket. A Vas
megyei táncosok kimagasló
éremgyûjtésén túl, trió kategóriában elsõ helyet ért el a
Galaxy RRC zalalövõi csapata,
Gál Liza, Hajdú Mirella és
Kozics Viktória szereplésével.
Gratulálunk a lányoknak és
köszönjük mindenkinek az
együttmûködést!
(kes)

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

A gyõztesek: Gál Liza, Hajdú Mirella és Kozics Viktória.

www.zalatajkiado.hu
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A zalaszentgyörgyi értéktár
A Földmûvelõdésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása célirányzatból megvalósuló, a Zala Megyei Önkormányzat „Értéktárak népszerûsítése,
helyi értékek feltárása” projektjének keretében április 16án konferenciát tartottak Zalaszentgyörgyön.
A vendégeket Kovács Dezsõ,
a falu polgármestere köszöntötte, aki többek között Zalaszentgyörgy értékeirõl is szólt.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntõjében kiemelte a helyi
értékek jelentõségét.
Konczér Katalin, a Zala
Megyei Értéktár Bizottság elnöke a Zala Megyei Értéktárak
fontosságáról szólt, majd bemutatta a megyei projektet.
A konferencián több szakember tartott elõadást az értéktárakhoz kapcsolódó lehetõségekrõl, s a különbözõ operatív programokról.

www.zalalovo.hu/salla-comp

Pácsonyi Imre kiemelte a helyi értékek jelentõségét.
Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
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 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: Acer Aspire ES1-512-C7UP 15,6"/Intel Cel. N2840 2,16GHz
89.999 Ft
/2GB/500GB/DVD író/Win8 Bing/fekete notebook
LENOVO G510 15,6"/Intel Core i3-4000M 2,4GHz/4GB/
500GB/R5 M230-2G/DVD író/fekete notebook
129.999 Ft
Toshiba Satellite L50-B-1DL/15.6"/Intel Core i3-4005U/4GB/
147.999 Ft
1000GB/AMD Radeon R7 M260 fekete notebook
A konyha dísze:Indesit RAA-28NX felülfagyasztós hûtõszekrény 72.999 Ft
Philips 32" HDReady 32PHH4309/88 100 Hz LED TV
67.999 Ft

Kovács Dezsõ a falu értékeirõl adott tájékoztatást.

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

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

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Hónaptól hónapig…

Mini helytörténeti kiállítás várta a résztvevõket.
közéleti havilap

XIV. évfolyam 2012. április

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Családon belül adták egymásnak a stafétát
Eke László Kávás új polgármestere
Káváson az Eke-családon
belül Eke Lászlóné az elsõ két
ciklusban képviselõként vett
részt az önkormányzati munkában. 2002-ben férje, Eke László váltotta a testületben, akit
2006-ban és 2014 októberében
is újraválasztottak. Sógora, Szabó László 1990 és 1998 között
volt a település polgármestere.
Fekete Heribert László év eleji
lemondását követõen április
12-én tartották Káváson az idõközi polgármester-választást,
ahol egyedüliként Eke László
indult, így nem volt kérdéses a
megválasztása.
– Volt-e korábban ambíciója a polgármesterségre?
– Korábban másfél évig
már voltam alpolgármester, a
közösségi életben pedig már
17 éves korom óta aktív vagyok. Fiatalként részt vettem
az akkori mozgalmakban, aztán jött a sport. 52 éves koromig fociztam, mindkét focicsapatnak voltam edzõje Káváson.
14 év edzõsködés alatt négyszer voltunk bajnokok. Sokat
dolgoztunk a faluban és természetesen vannak az embernek
elképzelései Kávással, így lettem annak idején képviselõ is.
A kõolajfinomítóban egy mûszerész csoport vezetõjeként
dolgozom, így az ottani munkával kellett összeegyeztetnem
a közösségi életet és most már
a polgármesterséget is. A jelöltség vállalása elõtt így átgondoltam, hogy tudok-e az önkormányzati munkában olyan segítõtársakra találni, akikkel
meg lehet osztani a feladatokat. Sokan felajánlották segítségüket. Egészségi állapota miatt december elejétõl Fekete
Heribert László kevesebbet tudott vállalni, így a képviselõtestületben már akkor felosztottuk a feladatokat. Vaski
Csaba alpolgármester vezetésével végeztük el az évzárást és
az új év tervezését. Fekete
Heribert László január 5-én
lemondott, így utána kezdõdtek a beszélgetések, hogy ki
vállalná a polgármesterséget.
Megbeszéltem otthon a családdal, s a barátokkal is, így
belevágtam. Biztosan több feladatom lesz, és teljesen más a
felelõsség is. Egy 250 lakosú
településen lévõ teendõket jó
szervezéssel el lehet látni
munka mellett is.
– Miként változott a testület összetétele?
– Az õszi választáson a testületbe be nem kerülõk közül
sorrendben Filipovits Antal
kapta a legtöbb szavazatot, így
õ került a helyemre. Az esküt
április 20-án tettük le, az alpol-

Eke László a sport területén már több elismerést kivívott, most
a települést viheti sikerre.
gármesteri feladatokat továbbra is Vaski Csaba látja el. Nem
lepett meg a dolog, hogy nem
indult más, mivel ennek a közfeladatnak nincs akkora értéke, elismerése. Az emberek ismernek, elfogadnak, támogatnak.
– Milyen a közösségi élet
Káváson?
– Ha megfelelõ célok vannak, akkor nem nehéz Káváson megszólítani az embereket. Jó példa, hogy közösségi
összefogással, 30 gazdával álltunk neki a hegyekben a vadak
elleni kertelésnek. Télen dalházas programot szerveztünk,
a napokban sikeresen zárult a
hímzõ szakkörünk. A meglévõ
programokat mindenképp szeretnénk folytatni, és mellé újakat indítani. Igény lenne a népi mesterségek, így a kosárfonás, seprûkötés tanítására is.
Nálunk nincs kocsma, így keresik az emberek az ilyen lehetõségeket, hogy összejöhessenek. Bakos Márti kulturális
közfoglalkoztatottként szervezi a jövõbeni programokat, hagyományteremtõ rendezvényeket. A labdarúgást két éve
hagytam abba, a sportegyesületben még pályagondnokként
segítettem, de most már nem
lesz rá idõm…
- Mik a tervek, milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani?
– Szûkös a költségvetésünk, így a feladataink végzéséhez a testületben ezután
sem fogunk tiszteletdíjat felvenni. Ami most a legfontosabb feladatnak tûnik, az a település nevezetességeinek tartott tájházak felújítása. A zsúpos tetõszerkezet tönkrement,
beázik, féltjük az épületet.
Jelenleg a tulajdonviszony tisztázása késlelteti a felújítás nyári kezdetét. Elindítottuk a szõ-

lõhegyekben lévõ 32-34 boronapince környékének rendbetételét, a Borona Tanösvény
mentén lévõ birtokok megszépüléséhez is minden segítséget magadunk a gazdáknak.
Most nyertünk vis maior pályázatot a Szabó-hegyre felvezetõ önkormányzati út rendbetételére. A lakóhelyek mellett
mindenhol aszfaltos utat, vízelvezetõ árkot szeretnénk,
melyre talán a jól gazdálkodó
községeknek megítélt támogatásból nyerhetünk forrást. A 12
éves buszunk helyére új falugondnoki autó beszerzésére
pályázunk. A terveink között
szerepel a Kulcsosház tetõszerkezetének felújítása, tetõtérrel,
zuhanyzókkal való bõvítése.
Pataki Balázs

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházásai
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósul a Zala
Megyei Kormányhivatal három épületének épületenergetikai korszerûsítése. A KEOP-2012-5.6.0 kódszámú pályázaton elnyert összeg 574.509.099 forint.
A projekt segítségével a Zala Megyei Kormányhivatal három
épületének épületenergetikai korszerûsítése valósul meg.
Az egyik épület a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10. szám
alatt található Megyeháza épülete.
A távhõvel fûtött épület hõszigetelése, nyílászáró korszerûsítése,
világítás korszerûsítése, termosztatikus radiátorszelepek beépítése mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése érdekében tetõre szerelt napelemek segítségével villamosenergia termelés is történik.
A Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt az épület hõszigetelése, nyílászárók korszerûsítése és világításkorszerûsítés, a
fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik. A nem
megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentése érdekében napkollektoros használati meleg víz termelés és napelemes villamosenergia termelés is megvalósul.
Az épület gépészeti rendszere új kazánok beüzemelésével lesz
fejlesztve.
A harmadik helyszín a Nagykanizsai Járási Hivatal épülete, a
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt, ahol homlokzati
nyílászárók cseréje, homlokzati hõszigetelés, lapostetõ hõ-és
vízszigetelése, napelemek elhelyezése, a fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik.
Kedvezményezett:
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.
Tel.: 92/500-700, Fax: 92/507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.zalakozig.hu

2015. április

5

Zalalövõ és Környéke

Humorba fojtva Borverseny Zalalövõn
Rajz: Farkas László

Ellenzéki szerkesztõségben

– Azt írják, hogy még emelkedett is a forgalom a vasárnapi zárva tartás óta. Pedig leírtuk ezerszer, hogy tízezreket
fognak kirúgni...!

A szokás hatalma

Munkában a zsûri.
Március utolsó hétvégéjén
rendezte hagyományos borminõsítõ versenyét a Zalalövõi
Borbarát Kör Egyesület. A versenyre 30 mintát adtak le a
helyi és környékbeli szõlõsgazdák, 17 fehéret és 13 vöröset.
Az elõzõ években 50 - 60 minta szokott érkezni a minõsítésre, viszont a tavalyi év rossz
idõjárása és gyenge minõségû
termése következtében a gazdák nem jöttek el a versenyre,
nem hozták el boraikat.
A mintákat négytagú zsûri
bírálta el, Sabján Károly elnök
mellett Marton Enikõ, Kovács
Ottó és Nyári Pál voltak a
bizottság tagjai.

Az értékelés során 7 bor
érdemelt arany minõsítést (3
fehér, 4 vörös), 10 minta ezüstöt (5-5 fehér és vörös) 10
minta pedig bronz (6 fehér és
4 vörös) díjazást kapott. Három esetben az értékelt borminta oklevél minõsítésben
részesült. Az arany minõsítést kapott fehérborok között nem volt helyi gazda bora, a vörösek esetében a zalalövõi Németh Ferenc és Galambos László bora kapott
aranyat.
A „Város bora” címet ez évben Németh Ferenc 2014-es
évjáratú kékfrankos nedûje érdemelte ki.

Minõségi hússertések (nem táposak) hasítva
Ár: 500 Ft/kg
– Szereztem ezt a selejt bevásárlókocsit. Vasárnap
délelõtt majd kimegyünk a családdal egy jót tologatni a
zöldbe...

Ok és okozat

és étkezési burgonya 60 Ft/kg
Zalaszentivánon eladó.
Érd.: 30/478-6485, 92/393-577
A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények
(lakodalmak, közgyûlések,
bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.
Érdeklõdni: az iskola titkárságán vagy
a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Hirdetésszervezõket
– Tisztelendõ uram, tudna adni egy zacskó tarhonyát
hétfõig? Ha már a maguk kádéenpései bezáratták a
boltokat!...

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Költészet Napja
Rajz- és mondaíró verseny
A hagyományokhoz híven a
zalalövõi „Salla” Mûvelõdési
Központ és Könyvtár idén is
megtartotta Költészet-napi ünnepségét. Április 10-én, pénteken kihirdetésre került az általános iskolások számára rendezett rajz,- és mondaíró verseny végeredménye. Mondákat
a megyei felsõ tagozatosok tollából, rajzokat Zalalövõ és környéke alsósaitól vártak a szervezõk. Az ünnepséget Gyarmatiné Erdei Elvira, a helyi
általános iskola igazgatóhelyettesének köszöntõje nyitotta, melyet a díjak átadása követett.
A mondaíró verseny harmadik helyezettje a zalalövõi
Szabó Brigitta, míg második a
Zalaapátiban tanuló Fehér Donát lett. A díjnyertes szintén
zalaapáti Besze Brigitta mondáját Kállai Sándor könyvtáros olvasta fel a közönség
elõtt. A rajzpályázatra bekül-

dött pályamûvekbõl a mûvelõdési központ emeletén rendeztek kiállítást, köztük a dobogós
rajzokkal. Az alkotásokat tetszés szerinti technikával készíthették a tanulók, így a
ceruzarajzok mellett zsírkréta,festék,- és filcmunkák is
születtek. Az eredetiséget, és
ötletet értékelve, elsõ helyezett lett Kósik Bernadett, salomvári diák montázstechnikája. Második helyen a szintúgy
salomvári tanuló, Tóth Emese
munkája végzett. A dobogó
harmadik fokát Horváth Hajnalka, a helyi általános iskola
tanulója szerezte meg. A versenyzõknek és felkészítõknek
ezúton is gratulálunk.
Másnap, április 11-én, az
Irodalmi Szalon keretében
Kállai Sándor, a Mûvelõdési
Központ könyvtárosa tartott
elõadást a Költészet Napja
alkalmából, „Líra négy tollvonásban” címmel. A drámára ha-

A megnyitón Gyarmatiné Eredi Elvira mondott köszöntõt.
jazó passzus, három híres-hírhedt költõ magán(y)életét keltette életre a negyedik, végsõ
tollvonás, a közönség részére.
Hisz, ahogy Ady Endre, József
Attila és Kosztolányi Dezsõ

mindennapjaiból szemezgettünk, kirítt, hogy a mûvész
ambiciózus tehetsége nem feltétlen talál megértésre a nyilvánosság elõtt.
(kes)

www.zalatajkiado.hu

Ha csendre és nyugalomra vágyik, ha elege van a város zajából, költözzön
Zalaboldogfára!
Építési telkek akciós áron eladók
Zalaboldogfa Zalaegerszegtõl 6
km-re, csodálatos táj ölelésében,
csendes, nyugodt környezetben fogadja a letelepülni szándékozókat.

Zalaboldogfa Önkormányzata 1100-1300 m2 nagyság közötti, összközmûves építési telkeket kínál eladásra.
Az építési telkek azonnal beépíthetõk, de beépítési kötelezettség nem terheli õket.
Vállalkozóknak, cégeknek, üzemeknek külön kedvezmény, hogy nincs iparûzési adó, építményadó, ezért akár befektetésnek
is kiválóak.
Rendkívüli kedvezményes ár: 1,9 millió forint.
Érdeklõdni lehet személyesen a Zalaboldogfai Önkormányzatnál.
Hétfõ - kedd 800-1200-ig, vagy telefonon a 06-30/670-8609-es számon.
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Szakkörzáró Káváson

mxm lakberendezés rovata

Hagyomány és közösség
Az elmúlt esztendõ õszén
vette kezdetét a hímzõ szakköri összejövetel a kávási közösség számára. Sorra készültek a kézimunkák a helyi aszszonyok és lányok által. Április
19-én ünnepélyes keretek között, meghívott vendégek jelenlétében, kiállításon gyõzõdhetett meg a közönség a település alkotókedvû lakóinak
míves munkáival.
Vaski Csaba, a község alpolgármestere köszöntötte a
jelenlévõket, majd a két arany

Fõzni jó!
Jobbról kamion…

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Értéket közvetítõ alkotások születtek.
minõsítésû népdalénekes, Kovács Adél és Bakonyi Réka
produkciója emelte az ünnepi
percek fényét.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet képviseletében Török Károlyné Miszori Mariann üdvözölte a hímzõ asszonyokat és
az érdeklõdõket. Hangsúlyozta: a két évvel ezelõtt négy megyében elkezdõdött projekt sikerességét jelzi e kiállítás anyaga is. A szakember utalt rá,
hogy akadnak olyan vélemények: vajon van-e jelenünkben
a hagyományõrzésnek létjogosultsága? Erre ad választ a hímzõ szakkörök felélesztése, amelyekben az egyik legaprólékosabb alkotómunka folyik, valamint nagyfokú kitartást igényel. „A hagyomány az embernek visszaadja önmagát” –
Hamvas Béla gondolatait idézve köszönte meg a részvételt
és az értékes, szép alkotásokat.
Matyasovszky Margit, a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Zala Megyei Irodájának koordinátora kiemelte Kávás törté-

nelmi múltjából azt a tényt,
mely szerint a település védett
környezete hozzájárult ahhoz,
hogy a fellelhetõ tárgyi emlékek és átörökíthetõ hagyományok nyomatékkal kapjanak
teret a mindennapokban.
Domján Zsuzsanna hímzõ
népi iparmûvész, egy – egy virággal köszönte meg a szakkör
résztvevõinek a szép munkát.
A cél a közösségteremtésen kívül a hagyományos hímzés
alaptechnikáinak elsajátítása
volt. Három tájegység hímzésvilágát tanulták meg a hímzõ
kör tagjai. A szakkörvezetõ szemléletes módon utalt az elmúlt
hónapok estéinek közös programjára, és ajánlotta annak
eredményét a közönség számára.
2014 novemberében a szervezõk hívó szavára e kis település lányai, asszonyai gyûltek
össze, és találtak egymásra közösséget alkotva, melynek végsõ állomása az értéket közvetítõ szép alkotások kiállítása.
Török Irén

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

2015. május 29. (péntek) 13 óra
Borostyán-tó

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

Gyuri és Klári egy kisfaluban éltek boldogan. Anynyira pici település volt,
hogy még azt is számon tartották, hogy hányszor repült át egy madár a falu fölött. Gondolhatnánk, hogy
unalmasan éltek, de Gyuri
és Klári minden alkalmat
megragadtak arra, hogy szint
vigyenek egymás életébe.
Még az autóvezetést is megosztották egymás között.
Egyik nap Gyuri vezetett,
majd másnap Klári. Egyik reggel Klári volt a soros, õ vezetett. Szokás szerint kikanyarodás elõtt ránézett Gyurira, várva a szokásos választ: – jobbról jó, mehetsz…
Azonban aznap Gyuri vicces kedvében volt, és csak
ennyit mondott: – Jobbról
kamion. Jó vicc, válaszolta
Klári és elindult, mert tudta, hogy ezen az úton Pista
is alig tud hazamenni biciklivel a kocsmából, mert
annyira szûk, nem hogy egy
kamion. Ez volt az a történelmi reggel, ami egy családi hagyományt teremtett,
mert ezután a jobbról jó,
mehetsz kifejezést lecserélte a jobbról kamion. Amin
mindig jót nevettek.
Egyik reggel Klári lelkesen újságolta, hogy szombaton lesz Lacika ballagása, s
õket is meghívták. Jó, de
akkor te vezess, mert akkor
tudok fröccsözni! – válaszolta nevetve Gyuri.
Szombat reggel elindultak. A faluból egy fõútra kellett kikanyarodni, Gyuri
szokás szerint mondta:
jobbról kamion és Klári elindult, Gyuri erre csak enynyit tudott mondani: MONDOM KAMIOOOOOON!!!
Mert tényleg jött a kamion…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Törvény a hálapénzrõl?
Egy „szubkorrupt” eset az antivilágból
Jogszabály-módosítással
egyértelmûsíthetik a hálapénz
elfogadásának törvényi hátterét. Eszerint a jövõben nem
minõsülne
bûncselekménynek, ha egy egészségügyi dolgozó utólag fogadna el valamilyen juttatást egy pácienstõl, aki ezzel elégedettségét
kívánja kifejezni – írja a Magyar Nemzet egy az Igazságügyi Minisztérium által kezdeményezett törvénymódosítási javaslatra hivatkozva, hozzátéve, hogy a tervezetet a kormány még nem tárgyalta.
A lap megkereste Dénes Tamást, a Magyar Rezidensszövetség elnökét is, aki elmondta, hogy a hálapénzrendszer
elûzi az orvosokat Magyarországról, ezért ennek a „szoftkorrupt” rendszernek a konzerválása súlyos hiba lenne a
jogalkotótól.
A kétségtelenül a magyar
egészségügy egyik rákfenéjének számító hálapénz adásának-elfogadásának „intézménye” kapcsán jutott eszembe

egy régi, a körzetünkben megtörtént „szoftkorrupt” eset. A
múlt század derekán szolgált
szûkebb régiónk körzeti rendelõjében dr. W. J. Négy-öt falu
maródi lakosai jártak hozzá,
hogy gyógyírt találjanak éppen idõszerû nyavalyáikra.
Doktorunk amellett, hogy kitûnõ szakmai kvalitásokkal
rendelkezett, modora éppenséggel nem vallott a státuszával járó intelligenciára. Korra
és nemre való tekintettel tegezte a jobbára paraszti sorban élõ pácienseit és meglehetõsen szabadszájú is volt a
derék gyógyító.
Nem elhanyagolható körülmény, hogy már õ sem vetette
meg a hálapénzt, illetve a szolgálataiért kapott juttatásokat,
ami a legritkább esetekben
nyilvánult csak meg köpenyzsebébe csúsztatott zizegõ
bankókban. Páciensei leginkább az általuk megtermelt
javak által rótták le hálájukat,
illetve gondolták megelõlegezni a várható gondos törõdést.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft

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

A fotó illusztráció
A tyúk, a tojás, a bor már kiment a divatból. Hálánk fokmérõje
a borítékban lapul.
Tyúkot, tojást, gyümölcsöt,
bort és pálinkát pakoltak be
szatyraikba, amikor felkeresték a rendelõt.
Egy reggel a napi rendelés
kezdete elõtt W. J. doktor úr
kinézett a rendelõbe, s egy
jókora flaska nyakát látta kikandikálni az egyik asszonyság
fûzkosarából.
– Gyere, gyere be! – invitálta elsõként vizsgálatra az

asszonyt. Odabent megkérdezte tõle: – A húgyodat hoztad?
– Hogyne, doktor úr! –
készségeskedett a páciens és
elõhúzta kosarából a pintesüveget.
Doktorunk feje ettõl pulykavörös színt öltött, s ráripakodott az eset fonákságát nem
is sejtõ páciensére:
– Menj ki, menj ki!...
f.l.

Pályázat igazgatói állásra
Zalalövõ Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Salla
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére.
Részletes információ a www.kozigallas.gov.hu honlapon
található.
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A bagodi körtemplom
Bagod község 1977-ben
kapta jelenlegi elnevezését 4
korábbi település, Alsóbagod,
Bagodvitenyéd, Felsõbagod és
Szentpál egyesülését követõen, erre utal a címerben látható 4 ezüst csillag.
A hajdani Szentpálon –
mely ismert Vitenyédszentpál
és Szentpálfalva néven is –, késõromán stílusban 1260 körül
körtemplom, más néven kerektemplom épült, melynek hét
csúcsíves fülkéjébõl freskónyomok kerültek elõ. A XVIII.
században a templomot felújították, barokk hajóval és toronnyal egészítették ki, az átépítés következtében tájolása
megváltozott, bejárata a nyugati oldalról a keletire került át.

A nyolcas alakzatot formázó
alap a templomba lépve jól
látható, eredeti falainak vastagsága 185 centiméter.
A millennium tiszteletére
XVIII. századi állapota szerint
teljesen helyreállításra került,
megtartva az északi falon kivehetõ freskónyomokat. Napjainkban Péter és Pál napját
övezõ hétvégén évente egy alkalommal szentmisének ad helyet, idén elõre láthatóan június 28-án, vasárnap.
A Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalnál történõ
elõzetes bejelentkezés alapján
májustól lehetõség van a templom belsõ megtekintésére is,
önkormányzatunk szeretettel
várja az érdeklõdõket.

A templom a felújítás elõtti állapotában (1996.)

Szépkorút köszöntöttek Salomváron
Április 27-én otthonában
köszöntötték Salomváron a
falu vezetõi Harmath József
Tibornét 90. születésnapja alkalmából.
Az idõs hölgy a Vas megyei
Telekesen látta meg a napvilágot, férje révén – aki a Salomvárhoz tartozó Cigány-hegyen született – került Zalába.
A tsz-ben dolgozott, a kurtamajori csirketelepen, mellette szezonmunkát is vállalt.

1992-ben veszítette el férjét.
Házasságukból három gyermek született. Pillanatnyilag öt
unoka és kettõ dédunoka teszi
teljessé a családot.
A köszöntésén Salomvár önkormányzata nevében Árvay
Sándor polgármester, Fazekas
István jegyzõ és Csekéné Rákosy Judit igazgatási fõelõadó
gratulált az ünnepeltnek, s átadták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntõ levelét is.

…és azt követõen, napjainkban.

Az ünnepelt Árvay Sándorral (balról), Fazekas Istvánnal és
Csekéné Rákosy Judittal.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Kosárfonást tanít és történelmet idéz
Beszélgetés a keménfai Tornyos Sándorral

Hosszú, dolgos élet van mögötte, s még mindig aktív.

CSÖDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és az
„EGYÜTT CSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY”
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

2015. május 23-24-én
(szombat, vasárnap)
a XVI. alkalommal tartandó

FALUNAPRA
Program:

Elõzõ számunkban tudósítottunk arról, hogy Keménfán
a téli idõszakban – a holtidõt
kihasználva – kosárfonást és
seprûkötést tanultak a helybeliek a 93 éves Tornyos Sándortól.
E régi mesterség fortélyainak ellesésén túl a múlt felidézésére is nyílt lehetõség,
hiszen az idõs mester számba
vette mozgalmas életének fontosabb állomásait. Nem hagyhatta ki természetesen a második világháborút sem.
– 1944. szeptember 5-én
bevonultam Kanizsára, aztán
pár nap múlva már Kassa mellett találtuk magunkat és harckocsi-csapdákat ástunk. Az oroszok elõl Rozsnyó felé menekültünk volna, de gyalog csak
Esztergomig jutottunk. Novemberben újra Kanizsára kerültünk, aztán december 3-án
a Marcalit fenyegetõ orosz támadás miatt menekülni kellett
és 10-én Drezda mellett szálltunk ki a vagonokból. Februárban a parancsnokság kései
reagálása miatt újra elértek
bennünket az oroszok, így
négy napig menekültünk elõlük egy fenyõerdõben. Mindenhol oroszok voltak! Az ennivalónk is elfogyott, aztán 4-én
étel nélkül 14 napot gyalo-

goltunk Poznanig a fogolytáborba. 18 ezren voltunk abban
a lágerban. Onnan '45 tavaszán
az oroszokhoz kerültünk, az
Urál közelében, Gorkij mellett
embertelen körülmények között dolgoztunk. A végelgyengülés már majdnem végzett
velem, de a kormányközi megegyezés értelmében a legyengült és beteg hadifoglyokat
haza lehetett szállítani.
– Mikor érkezett vissza
Magyarországra?
– 1945. szeptember végén
kerültem haza, de akkori állapotomban két varjú elvitt volna! Itthon 16 holdon voltam
földesztergályos… Apám is
földmûves volt, én is akként
dolgoztam egészen a Rákosirendszer által meghirdetett
kibírhatatlan beszolgáltatásig.
1949-ig, az államosításig nem
volt nagyobb gond. A Rákosirendszer viszont megfosztotta
a parasztságot mindenétõl.
1983-ban mentem nyugdíjba,
de az 1959 õszén befejezett
tsz-alakításig mi nem kaptunk
sehonnan semmilyen támogatást, élt a paraszt a maga formájában úgy, ahogy tudott. 5
évet dolgoztam a kõolajfinomítóban is, majd elkezdõdött az
itthoni gazdálkodásunk.
- pb -

Május 23-án (szombat)
8.30 óra „Csöde” Kupáért kispályás labdarúgó-torna.
Nevezni 2015. május 22-ig lehet. A nevezéssel kapcsolatosan
érdeklõdni a 06/30/6892-812. telefonszámon lehet.
Nevezési díj nincs!
21,00 órától bál a közösségi tér épületében.
Játszik Éder Gábor és Herczeg Zsófia

Május 24-én (vasárnap)
14.00 óra A II. világháborús emlékmû koszorúzása.
Beszédet mond:
Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere
Közremûködik: Herczeg Zsófia
15.00 óra Töltsön egy órát a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház mûvészeivel.
16.00 óra Herczeg Zsófia mûsora
16.30 óra „Jó Laci Betyár” mûsora
20.00 órától András bál!

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Aki belevág valamibe, azt becsülettel csinálja is végig”
Beszélgetés a háshágyi mindenessel, Kalamár Krisztiánnal
Kevesen lehetnek Zalaháshágyon, akik nem ismerik. A
foci szeretete évek óta lelkesíti. Sérülése miatt egyelõre
csak edzõként tudja segíteni a
fiúkat. Mellette elnökségi tagja
a helyi polgárõrségnek, idén
pedig az önkormányzati választásokon a falubeliek képviselõvé választották. A feladatokról, tervekrõl kérdeztük Kalamár Krisztiánt.
– Milyen indíttatásból, tervekkel vágott neki a képviselõi feladatnak?
– A fiatalok unszolására indultam el a választáson, és talán most egy összekötõ kapocs
is vagyok az ifjúság felé. Ez az
elsõ önkormányzati ciklus,
amiben megválasztottak, a testületben a falu érdekeit próbálom szem elõtt tartani. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok
minél jobban beilleszkedjenek
a falu életébe és együtt legyen
a falu apraja nagyja.
– A polgárõrségben szintén szerepet vállal.
– Igen, ott elnökhelyettes
vagyok. A településnek nagyon
fontos ez az egyesület, mert
így a falubeliek jobban biz-

tonságban érzik magukat. Sajnos sokan próbálják az idõseket becsapni, erre is odafigyelünk és próbálunk mindig készenlétben lenni. Kaptunk egy
irodát, amit társadalmi munkával felújítottunk és a hozzá
kapott bútorokkal berendeztünk. Lehet, hogy ennyi feladatvállalással kicsit túl is vállalom magam, de aki belevág
valamibe, azt becsülettel csinálja is végig.
– Hogyan szerepelnek idén
a futballisták?
– A felnõtt együttesnél a
korábbi években alig volt
olyan, aki nem 'háshágyi. Mára
ez úgy megváltozott, hogy négyen vannak helybéliek, a többieket pedig barátság, rokonság fûzi Zalaháshágyhoz. A tavaszunk eddig nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Bízom
benne, hogy elõbb-utóbb kijön az edzõmeccsek eredménye. Elérhetõ és nagy motiváció lenne a dobogó, ami
egyben is tartaná a csapatot.
Tartalékcsapatunk jó tavaszt
fut: öt meccsbõl 13 pontjuk
van és a harmadik helyen
állnak a fiúk. Itt is az a baj,

A felnõtt csapatnál a dobogó a cél.

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Zalalövõ lakosságát, hogy a házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével egyidejûleg
megszüntetésre került városunkban több hulladékgyûjtõ sziget. Erre a döntésre azért kényszerültünk, mivel nagyon sokan nem rendeltetésszerûen használták ezen szigeteken elhelyezett konténereket. Szomorú és rendszeres tapasztalataink szerint az edényzetekbe nem az a hulladék került,
amelynek a jelölésük és megkülönböztetésük szerint kellett
volna. Sajnos ugyanez tapasztalható a temetõknél elhelyezett
konténerek esetében is. Annak érdekében, hogy a kiszûrjük
azon személyeket, akik nem temetõi hulladékot helyeznek el
a konténerbe, gyakran a konténer mellé, az érintett területek
ellenõrzésére térfigyelõ kamerákat helyeztünk ki. Ezzel
párhuzamosan módosítottuk a hulladékudvar nyitvatartási
idejét február 9-tõl, amely az alábbiak szerint alakult:

12.30 - 16.30

HÉTFÕ
KEDD

8.00 - 12.00

12.30 - 18.30

SZERDA

8.00 - 12.00

12.30 - 18.30

CSÜTÖRTÖK

8.00 - 12.00

12.30 - 18.30

PÉNTEK

8.00 - 12.00

12.30 - 18.30

SZOMBAT

8.00 - 12.00

12.30 - 19.00

A pálya közelében mindig
megtalálható Kalamár
Krisztián.
mint máshol, hogy kezdenek
kiöregedni a játékosok és kevés a fiatal. Szerencsére az elsõ
csapatból kiöregedõ játékosok
még visszajátszanak a tartalékcsapatba is. Sajnos mindkét
társaságban többen lesérültek,
így hiába alakítottunk ki 15-15
fõs kereteket, így kevesebb a
cserénk. Az egész megyében
ezen a szinten csak 11 település tud második csapatot kiállítani, nálunk is kérdéses ilyen
szempontból a jövõ. Az önkormányzat mellett helyi szponzorok is támogatnak bennünket.

– Láthatóan évrõl évre szépül a pálya és környéke, mik
a jövõbeni tervek?
– Április 25-re társadalmi
munkát terveztünk, ahol a
domb melletti árkolás, kapuk
újrafestése volt a feladat, s
idén is elterítünk egy kis termõföldet a pályán. Sajnos az
elnökünk, Farkas János április
19-én sajnálatos módon elhunyt, akit az egész egyesület
gyászol. Pungor Gáborral és
több fiatallal próbáljuk az õ
munkáját elosztani, de nehéz
lesz õt pótolni, mert jól összefogta az egyesületet, mindenki
felnézett rá. Fontos, hogy meglegyen ez a hétvégi kikapcsolódás itt a faluban, a szurkolóink idegenbeli meccsekre is
elkísérnek bennünket. A sportegyesület jó összetartó erõ egy
ilyen kis faluban. A társadalmi
munkák és a meccsek végeztével mindig megvendégeljük
szendvicsekkel a fiúkat, havonta egyszer pedig fõzést is szervezünk. Évrõl évre megrendezzük a disznóvágást, amit idén
egyik társunk ajánlott fel.
Egyik játékosunk új mezgarnitúrával támogatta a csapatot,
s pályázatot adtunk be felszerelés bõvítésére, és a konditerem, klubszoba berendezésére.
Az önkormányzat által megnyert
1,1 milliós beadvánnyal gazdagabbak lettünk egy fûnyírótraktorral, fûnyíróval és fûkaszával.
Pataki Balázs

Zalalövõ és Környéke
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• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek 65 000 Ft/hó jövedelemtõl 75 éves életkorig.
Készpénzben kapott fizetés, meglevõ hitel nem akadály!
• Csökkentse akár 30%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét kiváltó hitelünkkel.
• Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
ÁRGARANCIA!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
,
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
CO K
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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

