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Mentõállomás épül Zalalövõn
A TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001
„Sürgõsségi ellátás fejlesztésementés” projekt 10,94 milliárd
forintos keretösszegébõl 18
megyében indultak meg a fejlesztések, mely Közép-Magyarország kivételével az ország valamennyi régióját érinti. Országosan 22 új mentõállomás
épül, amelyek mellett 60 meglévõ mentõállomás korszerûsítését is elvégzik. A projektben 178 db „B“ és „C“ típusú
mentõgépkocsi illetve eset/rohamkocsi beszerzése is szerepelt, melyek gyártása befejezõdött, így a mentõgépjármûvek kiosztásra kerültek a

mentõállomásokra. 22 db mentõorvosi kocsi (továbbiakban:
MOK), valamint jelentõs számú és értékû orvostechnikai
és oktatási eszköz beszerzése
folyamatban van. Az említetteken túl 18 „skill labor” és 4
szimulációs központ kialakítása valósul meg.
Június 2-án Zalalövõn helyezték el az alapkövet az új
állomás területén. Az épület
átadásakor két új, teljesen felszerelt „B” típusú mentõgépkocsi kerül, emellett a megyében egy mentõorvosi kocsit
(MOK) is szolgálatba állítanak.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Falunap - kulturális találkozóval - Zalaboldogfán
csoport, utánuk a Bagodi
Énekkar és a bödei Bötye
csoport kért és kapott tapsot.
– Népszerû volt a régi motorok találkozója, melyek között akadt 50 éves magyar
gyártmány is. Minden fellépõt
megvendégelünk étellel, itallal, akik szeretnek ide jönni.
Nálunk nincsenek sztárok,
idén is a térség csoportjait
hívtuk meg, elõsegítve, hogy a
falvak lakói között is barátságok szülessenek – foglalta
össze Luter Péter polgármester, aki a település fejlesztésé-

Nagy tapsot kapott a Zalaszentgyörgyi Néptánccsoport produkciója.
Minden évben egyfajta térségi kulturális találkozóként
rendezik meg Zalaboldogfán
a falunapot, így volt az idén június 27-én is. A program délben a faluban felvonuló motorosok bemutatójával indult, a
járgányokat késõbb a Szabadidõ Központban is meg lehetett csodálni. A gyermekeket a
zalalövõi Családsegítõ Szolgálat játszóházzal várta, óriás
csúszdát, trambulint állítottak,
kézmûves kiállítás, vásár nyílt,
és idén is lehetett íjászkodni.
Már reggel elkezdték fõzni a
falunapi finomságokat, melyekért idén is Ámon Ferenc volt
a felelõs:
– Egyik üstben szarvasborjú, másikban birkapörkölt van,
amiket négy órán át fõztünk.

Az elõkészületek során 25 kilós birkát, illetve 40 kilós szarvast dolgoztunk fel. A szarvast
kedden lõtték, a birkát le kellett vágni, lefaggyúzni, elõkészíteni. Falunapokon és a hegyen szoktam fõzni, most a
fiam és a bátyám segített. Mindig elfogy, amit fõzök, nem
szokott belõle maradni.
Délután gyakorló mérkõzést játszott a bajnokságban
õsztõl újra induló labdarúgócsapat, majd a rendezvénysátor színpadán a kulturális mûsorban térségbeli fellépõk szórakoztatták a közönséget. Vidám
mûsorral érkezett a Salomvári Tánccsoport, színvonalas produkciót adott elõ a zalaszentgyörgyi Tornyos TánClub és a
Zalalövõ-Bagod Zumba tánc-

Letették az alapkövet
Mentõállomás épül Zalalövõn
(Folytatás az 1. oldalról)
Az új állomás 33 településen,
több mint 10 000 fõt fog
ellátni. Az építkezésre 115 000
000 forint áll rendelkezésre.
Az eseményt Vigh László
országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Pintér Antal polgármester köszöntette a lakosságot, majd dr. Gyöngyösi Péter
projektigazgató és Lórántfy
Mária régió orvosigazgató
mondott beszédet. Az alapkövet együttesen helyezték el a
leendõ állomás területén.
Ezt követõen lakossági fórumot tartottak a Salla Mûvelõdési Központ épületében,

ahol az országgyûlési képviselõ, a város polgármestere és
az Országos Mentõszolgálat képviselõi tájékoztatást tartottak a
projekttel és az épülõ állomással kapcsolatban.
A megyében Zalalövõn kívül Söjtörön épül új állomás.
Keszthely, Lenti és Nagykanizsa mentõállomások dinamizálása már megtörtént, ezen
felül Zalaszentgrót és Pacsa
állomások dinamizálása folyamatban van. A megyeszékhelyen „skill labor” kialakítására kerül sor, amely oktatási
célokat szolgál a gyakorlati tudás fejlesztése érdekében.

vel kapcsolatban hozzátette,
hogy jelenleg is zajlik az ivóvíz
rekonstrukciós program, melynek végeztével helyreállítják
az így megrongálódott járdákat, utakat.
A kulturális program zárásaként a településsel jó baráti
viszonyt ápoló Zalaszentgyörgyi Néptánccsoport lépett színpadra, majd a Forte együttes
báljával zárult a program.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Szivárvány Gyermeknap
Hatalmas érdeklõdés és
zsúfolásig megtelt standok jellemezték a Zalalövõn május
31-én hagyományosan megrendezett Szivárvány Gyermeknapot. Az idõjárás kegyes volt
hozzánk, a reggeli kisebb záport követõen délután még
bárányfelhõt sem lehetett az
égen látni.
A gyerekeket a városközpontban található parkban lufihajtogatás, csillámtetoválás,
arcfestés, hajfestés, horgászat,
többféle kézmûves foglalkozás, zsákbamacska, galamb-bemutató várta.
Az általános iskolában helyet kapott az „1 perc és
nyersz” nevû ügyességi játék.
Az iskola udvarán a légvárakat,
a rodeo bikát, az élõcsocsót,
óriáscsúszdát vehették használatba a gyerekek és megismerkedhettek az íjászkodással is.
Itt fedezhették fel a kisállat
simogatót, találkozhattak a
rendõrség képviselõivel és a
helyi önkéntes tûzoltókkal is.
A mûvelõdési házban –
Bartlné Poór Erzsébet által

megálmodott – maci-kiállítás
várta a kicsiket és nagyokat.
A mûvelõdési ház elõtti
téren több fellépõ gondoskodott a jókedvrõl.
A városban egész délután
sétakocsikázásra nyílt lehetõség.
Aki a sok változatos program közben megéhezett, megszomjazott, annak sem kellett
csalódottan távoznia, hiszen a
szervezõk palacsintával, szendviccsel, ásványvízzel és szörppel kínálták a „feltöltõdni”
vágyókat, továbbá fagyis, vattacukros és jégkásás standot is
találhattunk.
A gyermeknapi rendezvény
összefogással valósult meg. A
Zalamenti és Õrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény,
mint a rendezvény fõszervezõje, ezúton köszöni meg valamennyi intézménynek, magánszemélynek és cégnek, hogy
felajánlásukkal, munkájukkal
önzetlenül támogatták a program lebonyolítását.
Peténé Szanati Rita
mb. intézményvezetõ
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Hátrányosan érinti az elkerülõ út Salomvárt és Keménfát
2013. októberében kezdõdött 86-os fõút Zalalövõt elkerülõ 10 kilométeres szakaszának tervezési-építési folyamata,
az átadást 2015 októberére tervezik. Cser Gábor, Keménfa
polgármestere korábbi beszélgetésünkkor már elõrevetítette: a tervezéskor meggondolatlan döntés született. A településrõl Zalalövõre haladó utat
az új szakasz átvágja, felhajtási
lehetõség egyelõre nincs, de
balesetveszélyes is lenne. Az
érintett településekkel való beszélgetés elõtt megnéztük az
érintett területet, és nem volt
nehéz autót találni a megszûnõ
szakaszon.
– Szomorú történet mindez,
mert a Keménfára vezetõ szakasz most végnapjait éli. Ezt az
utat ugyanúgy használta Keménfa és Salomvár, amely nyugatról kötött össze minket Budafával és Zalalövõvel. Jelentõs
forgalom zajlik itt, ami az út
megszüntetése után teljes mértékben átterelõdik Salomvárra.
Senki nem kommunikál(t) velünk, a tervezési szakaszban kimaradt az itteni önkormányzatok véleményeztetése. Kaptunk egy kész projektet, ezután
meglehetõsen körülményesen
fogunk eljutni Zalalövõre és
Budafára. Nekünk, kistelepüléseknek nincs szükségünk az
elkerülõre, a mi utunkon megduplázódik majd a forgalom,
aminek a többletköltségeit nem
vagyunk hajlandók átvállalni.
Eddig egy állami úton közleked-

tünk, most pedig egy önkormányzatira terelõdne át minden – hívta fel a figyelmet
Árvay Sándor, Salomvár polgármestere.
Az elõzetes tervek két verzióról szóltak, melyek közül az
A változat nyugatabbra haladt
volna, a kiválasztott B alternatívával szemben. Az érintett településeket nem kérdezték meg.
A döntés nem csak érzelmileg,
hanem gazdaságilag is hátrányosan érinti õket. A megszûnõ szakasz helyett Salomváron jelentõs mértékû forgalom fog ezután áthaladni. A település nyugati határában lévõ hídnál 10
tonnás súlykorlátozás van, itt
csak a célforgalom haladhat át.
Így felmerül a kérdés, hogy az
eddigi út megszûnésével hogyan fogják megközelíteni a Zala-rétet a nagyobb tömegû mezõgazdasági munkagépek? Továbbá a két település között homokbánya, számos erdészeti terület található, két fafeldolgozó
üzem és Keménfán pulykatelep
is mûködik. A településeken
több száz hektárt mûvelnek, a
nehézgépek, kamionok egész
évben erre közlekednek. Salomváron szeretnék megóvni útjaik
állagát, így bírságot helyeznek
kilátásba a szabályt áthágóknak.
Az út már most szinte végig
foltozva van, többen panaszkodnak a minõsége miatt. A kihágás
alól nem lehet elbújni, mivel
Salomváron a térfigyelõ kamerák rögzítik a településen zajló
forgalmat is.

Árvay Sándor és Cser Gábor a térképen elemzi a kialakult
helyzetet.
A munkálatok végzéséhez a
kivitelezõ Budafáról Keménfa
irányába tartó szerviz utat is
kiépített, amelyet megfelelõ
minõsége és tervezés esetén az
érintettek egyeztetés után el is
fogadtak volna. Másik lehetõség
lett volna meghagyni a Keménfára vezetõ utat, és felette híddal átengedni az elkerülõt…
– Korábban két egyeztetésen voltunk, ahol Sopár Márton
projektmenedzser, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
munkatársa is megjelent, de ott
sem volt véleményezési jogunk.
Sajnos a szerviz út olyan minõségû, hogy a nehéz gépjármûveket nem bírná el. Nem kívánnak rajta módosítani, és ilyen

formában akarják az önkormányzatunknak adni, amit nem
tudunk elfogadni! Az árvíz a
Zalánál könnyen elmosná azt az
utat. Salomvár irányában oda és
vissza is 10 kilométeres kerülõt
kell tennünk. Korábban szóba
került, hogy felengednék a lassú jármûveket, de mindez talán
500 métert jelentene és túlságosan balesetveszélyes megoldás. Azt szeretnénk, hogy olyan
utat biztosítsanak nekünk, hogy
gyorsabban, rövidebb úton jussunk el oda, ahova eddig is
tudtunk. Úgy gondoljuk, hogy
csupán pénzkérdés, hogy lesz-e
megoldás – teszi hozzá Cser
Gábor, Keménfa vezetõje.
Pataki Balázs

A béketábor járgányai Zalacsében
Szocialista autók és motorok. Ha a mai kor fiataljainak
megemlítjük ezeket a márkákat,
nem is tudják hová tegyék. Többen rajtuk tanultak meg autót
vezetni és velük merészkedtek
elõször nyugatra. Közülük egyes
márkák újjászülettek, mások
gyakran kerülnek elõ nosztalgikus hangulatot teremtve, s többen alakítanak a letûnt márkákkal foglalkozó klubokat. Zalacsében június 28-án hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg az elsõ szoci autómotor találkozót.
– Az ötlet egyrészt onnan
ered, hogy a búcsú már kihalófélben van, a faluban pedig
tíznél is több régi technikájú
autó lelhetõ fel. Megkerestük a
környezõ településeket és barátokat, ismerõsöket az autós találkozó ötletével. Az autóknál
lényeges kritérium volt, hogy
mûszakival rendelkezzenek, saját kerekükön guruljanak ide.
Az NDK-tól keletre gyártott
autókat hívtunk, de kivételként
néhány bogárhátú is megjelent… Sajnos kevés idõt tudtam
a szervezéssel foglalkozni, de

elsõ alkalommal így is szép számú autót hoztak el – magyarázta a rendezvény ötletgazdája,
Erdei Csaba polgármester.
Autók között harmincnál is
többet vonultattak fel, a motorok száma elérte a tízet. Igazi
kuriózumnak számít, ha valaki
egy szoci jármûvet elsõ tulajdonosként vásárolt meg, és azóta is folyamatosan hajtja:
– Elõször Ladára fizettünk
be, de arra túl sokat kellett volna várni. Így ezt az 1983-as
gyártmányú Dacia 1310-as vettük. Alig van benne több ötvenezer kilométernél, keveset mentem vele nagyobb távolságra,
mert a feleségemnek nem volt
jogosítványa, én meg buszsofõr
voltam. Azóta is megvan és mûködik, tucatnál többször mûszakiztattuk, kisebb javításokat kellett csak csinálni rajta, minden
eredeti rajta – árulta el a
helybéli Tóth Károly.
Átellenben egy család már
két szoci autóval érkezett, õk a
Wartburgok mellett rakták le
voksukat:
– Voltak más autóim is, de
nekem a Wartburg jött be.

Elõtérben Tóthék Daciája, háttérben Rinczkiék Wartburgjai iránt
érdeklõdtek a látogatók.
1972-ben vettük a legelsõt,
most ez már a hatodik vagy hetedik. Voltam vele Németországban is. Nagyon megbízható
márka, nem számít neki, hogy
hegyen vagy völgyön, esetleg
hóban kell menni – összegzett a
Wartburgok szerelmese, a szintén helybéli Rinczki Gyula, akinek fia, Attila is követte apja
szenvedélyét.

A délutáni extra programban Csepel motorblokk hajító
versenyt is rendeztek, ahol tizenöten mérték össze dobóerejüket. Legmesszebbre Gál Balázs hajította az alkatrészt, dobása 9 méterre landolt.
pb
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Tarolnak a zalalövõi lányok!

Gál Henrietta és Sabján Csenge.
Gál Henrietta most érettségizett a Ganz Ábrahám és
Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskolában, Sabján
Csenge pedig elballagott a
Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolából.
Közös vonásuk, hogy mindketten rendkívül sikeresek a teke
sportágban.
Mint kiderül, mindkettõjüknél az apuka az oka mindennek, ugyanis õket kísérték
el a lányok a helyi Romantik
Teke Klubba, s aztán „megfertõzõdtek.”
Csenge pszichológiát szeretne tanulni.
– Olyan hihetetlen jó dolgok vesznek körül, hogy alig
tudok belegondolni! Õrület,

hogy a legjobb barátom 18
évesen kétszeres világbajnok,
és 16 évesen lett világbajnok!
A sporttársak közül majdnem
mindenki úgy kezdte, hogy
egy családtagja már tekézett
valahol. Én 2011 nyarán apuval
lementem nézõként a Romantikba, s egyszer csak benne
voltam az egészben. Aztán
hogy megvédjenek a fölösleges izgalomtól, tudtom nélkül
beneveztek a diákolimpiára.
Onnan már jött minden magától. 2013-tól vagyok a ZTE
ZÁÉV nõi tekecsapatának tagja. Ez nem egy átlagos sportág.
Elõször csak hobbinak indult,
de sokkal több lett belõle. Heti
2-3 edzés van, ráadásul magam
is végzek erõnléti tréninget:

Elballagtak…

futok, bicajozom, szeretek táncolni. A hétvégén meccsek
vannak. Külföldre is eljutottam, most Szerbiában, az apatini pályán voltunk. Elõfordult,
hogy már túl sok volt, és hullámvölgybe kerültem. Az edzõnk Baján János és a csapatkapitány Csurgai Anita kemények, de támogatók.
– Hogy éled meg a sikert,
és hogy látnád magad szívesen
a jövõben?
– Én nem változtam semmit. Most megyek a Kölcsey
gimnáziumba,
pszichológiát
szeretnék tanulni. Jó volna, ha
türelmesebb, nyugodtabb és
kiegyensúlyozottabb lennék.
Nem akarok világjáró lenni,
szeretem ezt a nyugodt kisvárosi életet.
Gál Henrietta Zalalövõ másik büszkesége. Hihetetlenül
szerény, önteltségnek, sztárallûrnek nyoma sincs.
– Még a Zalalövõi Általános
Iskolába jártam, amikor diákolimpián országos második lettem. Akkor az iskolában készítettek is velem egy cikket. Hét
éve tekézem, ebbõl három
évet amatõrként és négy éve
vagyok igazolt. Az eredményeim: 2013/14-es szezon országos serdülõ egyéni, sprint
és összetett bajnokságban
egyéni III. hely, sprint bajnok,
összetett II. hely, országos
diákolimpia IV. hely, Szuperliga ifjúsági csapat II. hely.
2014/15-ös szezon egyéni,
összetett IV. és sprint II. hely,
országos diákolimpia bajnok,
Szuperliga ifjúsági III. és felnõtt csapat II. hely, májusban
kijutottam a VB-re, Németor-

szágba, ahol ugyan nem lettem
dobogós, de egyéniben XV.,
összetettben pedig XIV. helyen
végeztem, valamint a csapattal
VI. helyen, párosban (Tóth
Katalinnal) V.-VIII. helyen végeztünk.
– Mennyit kell ehhez
edzeni?
– Hetente kétszer járok. A
szüleimtõl nagyon sok támogatást, biztatást kapok.
– Te is nagyon komoly vagy.
Láttam az üzenõfaladon, hogy
Horváth Tamást hallgatsz. A
Felhõk felett refrénjében a
testben erõs lélek…
– Jó zene. Az egyik találó
idézetem pedig ez: „Minden
sportban két fajta ember van,
az egyik valami felé, a másik
valami elõl fut… Mint az életben, itt is vannak csúcsok és
mélypontok. Én gyûlölöm a
mélypontokat, de ezek azok,
amik a jó dolgokat értékessé
teszik. És amikor mélyponton
vagy, akkor kell erõsnek és
pozitívnak maradnod.” Ez akkor segített, amikor gödörben
voltam. Már harmadszorra lett
rossz fám.
– Te valami elõl vagy valami felé futsz?
– Valami felé.
– Mi felé? Te is beszámoltál
hullámvölgyekrõl, és úgy jellemezted magad, hogy kedves
vagy, higgadt, de olykor türelmetlen, és szeretnéd, ha több
önbizalmad lenne.
– Most az a célom, hogy a
következõ szezonban minél többet szerepelhessek a felnõtt
csapatban, aztán hogy egyszer
esetleg világbajnok legyek.
Vogl Mária

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

www.zalatajkiado.hu
A zalalövõi általános iskola 27 tanulója ballagott tanév végén,
szeptemberben 32 elsõs diák érkezik.
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„Annyit dolgoztunk, amennyit bírtunk!”
Múltidézés a keménfai Tornyos Sándorral (2.)
Folytatjuk elõzõ számunkban elindított múltidézésünket a Keménfán élõ Tornyos
Sándorral, aki elsõ biciklijét
17 éves korában kapta az apjától. A faluban az elsõ autója a
Molnár-családnak volt. Tornyosék az elsõk között vettek (második tulajdonosként) 1973ban négykerekût, egy Volgát.
– Egy kicsit fejlõdtünk, de
annyit dolgoztunk, amennyit
bírtunk. Korán keltünk, késõn
feküdtünk, éjjel-nappal és melegben-hidegben. A legnehezebb idõszak az akkori parasztság életében a Rákosi-korszak
negyedik évében kezdõdött.
Elvették a földbirtokokat, a
nagyobbakból állami gazdaságok lettek, az itten két földesúrnak is csak kevés gazdálkodni való föld jutott. 1949-ben
jött az államosítás, akkor mindenki földjét elvették, Keménfán a Zalalövõi Állami Gazda-

ság gazdálkodott. Az ötvenes
években komoly beszolgáltatás kezdõdött, az keserítette
meg a paraszti életet. Egyes
kulákoknak semmijük se maradt. Ha valaki nem tudta beszolgáltatni az elõírt mennyiséget, akkor jöttek padlást söpörni. Október közepére a vetést be kellett fejezni, és nagyon keményen büntettek
mindenért, ami nem tetszett
nekik – emlékszik Tornyos
Sándor.
1953-ban, Nagy Imre idõszakában már csökkent a beszolgáltatás mértéke, a termelõk gabonában is adóztak. A
pénzbeli adózás mellett Tornyos Sándoréknak 4-500 kilónyi kenyérgabonát is le kellett
adniuk. Az 1956-os forradalom
utáni idõszak újabb zûrzavart
hozott, amit kisebb fellendülés
követett. Megalakultak a termelõszövetkezeti csoportok,

Gyermeknap - ha velem vagy!

A hagyárosböröndi községi önkormányzat június 13án, szombaton délutánra szervezte meg az idei gyermeknapi
programot a kultúrház udvarára.
Simon István képviselõ fajátékai nagy örömet szereztek
az érkezõ gyermekeknek: ki
lehetett próbálni a kézzel forgatható körhintát (felvételünkön), a falmászó játékot, a
diótörõt, a „kacsaugratót”, a
sárkányölõ játékot, a horgászjátékot. Török Zoltán polgár-

mester trambulinról is gondoskodott, amelyben nagy élvezettel ugráltak a gyerekek.
A szülõk finom palacsintát
sütöttek, pattogatott kukoricával és üdítõitalokkal kínálták
az érkezõket, akik asztaloknál
foglaltak helyet.
Késõbb játékos vetélkedõkre is sor került, ahol mindenki
megmutathatta tudását. Szerencsére szép idõ volt: a délután jó hangulatban telt el.
Ács László
Fotó: Hosgyara Enikõ

Keménfán és Salomváron talán utoljára.
Az urasági, papi birtokokat elvették.
– Az embereket addig nem hagyták nyugodtan, amíg alá nem
írtak a tsz-nek. 1960.
április elsejével volt az
összevonás, az elõzõ
évi vetésterületünk és
eredményünk már mind
a közösbe ment. Vittek
szekeret, lovat, marhát
és minden felszerelést.
Csak egy tehén és két
növendék
maradhatott. Akik ezt csinálták,
azok most milliomosok, milliárdosok! Húsz
évig voltunk itt együtt
egy héttagú családban Tornyos Sándornak a termelõszövethárom gyerekkel, két kezetek megalakulását és csõdbe jutását is végig kellett néznie.
öreggel. A tíz éven aluli gyerekek után öt évig még lett bevezetve Keménfán a vilcsaládi pótlékot sem kaptunk! lany. A marhatartást elõször
A két öregünk kapott egyszer korlátozták, majd késõbb már
egy zsák búzát, kevés hulladék többet is lehetett tartani, és
házanként
egy
fát, meg 70 év felett a papa kezdetben
kapott egyszer 260 forint anyadisznót is gondozhattak.
öregségi járulékot. 5-6 évig Akkoriban hízók eladásából
négy kiló búzáért dolgoztunk, lehetett egy kis pénzt szerezni,
annyi adtak egy munkaegy- ami nagy segítség volt az
ségért. Aztán 1960-ban állat- építkezéshez. Beszélgetésüntartásra jelentkeztem dolgoz- ket riportalanyunk az 1960-tól
ni, és ott voltam nyugdíjig, 1989-ig tartó tsz-idõszak csõdvagyis 23 évig. Reggel 5 órakor be jutásával zárta:
– Mi tudjuk, hogy miért
kezdtük a munkát, 26-28 marhát kellett egy-egy embernek mentek csõdbe: a „senkijánogondoznia, a fejõs emberekre sok” meggazdagodtak, jöttek
12 állat jutott. Általában év vezetõnek. Kezdetben minden
végén volt fizetség, elszámolás, községben a parasztemberek
addig semmit se kaptunk. közül választották meg a vezeÁprilistól 9 ezer forint kere- tõket, aztán jöttek a gyorstalsetem volt, az sztk, legeltetési paló iskolát végzett, semmihez
díj, földmunka díj levonása sem értõ vezetõk. Azok havi
fizetést kaptak, mi meg munután a harmada maradt meg!
Tornyos Sándorék háza kaegységért dolgoztunk.
megroggyant, így 1960-tól építPataki Balázs
kezésbe kezdtek, rá két évre
(Vége)

Nyári gyermekétkeztetés Zalalövõn
Zalalövõ Város Önkormányzata a „Gyermekszegénység elleni program” keretében ingyenes nyári étkeztetést – napi egyszeri meleg
étkeztetést – biztosít 28 gyermek számára.
A nyári gyermekétkeztetésben 2015. június 16-tól
2015. augusztus 28-ig terje-

dõ idõszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú gyermekek vesznek
részt.
A programot az Emberi
Erõforrások Minisztériuma
teljes mértékben, 529.760 Ft
vissza nem térítendõ támogatással finanszírozza.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
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 tárgyévben 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
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)

Borka Bohóc és a közönség ismerkedik egymással.
A naptári tavasz utolsó vasárnapja szerte az országban a
gyerekek köré összpontosul játékban, figyelemben, szeretetben egyaránt. Gyermeknapi
rendezvény jegyében telt a
nap a kávási közösség körében is. A helyi könyvtár a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár támogatásával igazi kavalkádot varázsolt a közösségi ház melletti
tisztásra.
A falu könyvtárosa, Bakos
Márta tervezte és szervezte a
nap programját, amelynek középpontjában a gyerek és Borka Bohóc állt, aki egy csodálatos utazásra hívta a község
kis ünnepeltjeit.
Színes kiegészítõk, kellékek tették szemléletessé a gyerekek számára a földkörüli utazást. Megismerkedtek a Déli-és
Északi-sarkvidék állataival, a
tenger hullámzásának érzésével és különbféle halakkal, számos kalanddal a szigeteken,
köztük a kishalak mozgását jel-

zõ színes apró labdákkal, amelyeket a cápa üldözött.
A közönség soraiból lelkesen
kapcsolódtak be a játék menetébe a lányok és fiúk egy-egy ötletes tanáccsal ellátva az épp
szereplõ társaikat, buzdítva õket.
– Gyermeknapi rendezvényünk egyik részét a kicsik
szórakoztatása jelenti, valamint a könyvtár népszerûsítése. Így az, aki ma kölcsönöz,
vagy visszahoz könyvet, ajándékot is kap. Borka Bohóc
mindig vidám és izgalmas
játékra hívja a gyerekeket, így
van ez ma is. A mai programot
további értékes követi majd a
közeljövõben. Ilyen lesz a nyári táborunk, ahova a környékbeli gyermekeket is várjuk mesefoglalkoztató, kézmûves és
helyismereti témákkal. KissMolnár István néptánc tanár
oktatja majd a tánc iránt érdeklõdõ kicsiket – informált
bennünket Bakos Márta.
Török Irén

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• 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 tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
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.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni 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.

Önkéntes programot valósítottak meg Zalalövõn

Önkéntesek tanulmányi kirándulása.
A „Gondoskodás” Alapítvány 17.932.045 Ft támogatást
nyert a Társadalmi Megújulás
Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése címû kiírásán. A SEGIT-TE(A)M - Az
önkéntesség népszerûsítése és
elterjesztése Zalalövõn és környékén projekt 2014. április 1jén indult, a megvalósítás idõszaka 2015. május 31-ig tartott.
A SEGIT-TE(A)M keretében
összetett, a társadalom minden
rétegét érintõ programsorozatot valósítottak meg, nagy létszámú önkéntes bevonásával
egy közösségfejlesztõ és értékteremtõ projektet hajtottak
végre.
A pályázat idõtartama alatt
a programokba több, mint
száz önkéntest vontak be, õk
jelentették a program közvetlen célcsoportját. A közvetett célcsoportot pedig Zalalövõ, Csöde, Keménfa és Zalacséb felnõtt lakossága, kiemelten a helyi óvoda, iskola
és mûvészeti iskola tanulói, az
ellátásra szoruló idõskorú emberek, illetve a helyi moz-

gássérült egyesület tagjai alkották.
Az önkéntes program rengeteg lehetõséget kínált a kikapcsolódáshoz és a szabadidõ
hasznos eltöltéséhez mind a
gyermekek, mind pedig a felnõtt lakosság számára. A helyi
általános iskolában informatikai szakmai nap került megrendezésre. A vállalati önkéntesség keretében a felsõbb évesek három elõadást hallgattak,
illetve két alkalommal gyárlátogatást tettek szakmai orientáció céljával. Az óvodában három hagyományõrzõ program
(Szent Mihály nap, szüret, karácsony) keretében, továbbá
három mikrocsoport (báb, zene és angol nyelv témában)
indítása során vontak be önkénteseket.
A mozgássérültek, mint önkéntesek játékos foglalkozásokat és elõadásokat tartottak
óvodásoknak és iskolásoknak a
szemléletformálás jegyében. A
vállalati önkéntességgel egynapos fajáték-felújító tevékenységben vettek részt a helyi

nyomda dolgozói az óvoda
udvarában. A bevont települések gyermekei számára 12 alkalmas babatorna-foglalkozás,
gyermeknap, öt napos nyári
napközis tábor, téli és tavaszi
játszóház; a felnõttek részére
családi egészségnap került megvalósításra.
A falugondnoki szolgálat,
illetve a helyi szociális alapszolgáltatási intézmény tevékenységében 20-20 alkalommal vettek részt önkéntesek. A
program során az önkénteseket és a fogadószervezeteket
felkészítõ konzultációkat, tanácsadásokat, egynapos jó tapasztalatok gyûjtését célzó
konzultációs napot, három alkalmas szakmai mûhelyt, továbbá egy kétnapos szakmai
tanulmányutat szerveztek.
A projekt ideje alatt, illetve
azt követõen is Zalalövõ város
honlapján akadálymentes alhonlap mûködik a projekt keretében megvalósult programokról. Az onkentes.zalalovo.
hu oldalon tájékozódhatnak az
érdeklõdõk a projekt eseményeirõl, információt kaphatnak az önkéntes munka feltételeirõl, és az önkéntes lehetõségekrõl. A program megvalósítási idõszaka alatt, illetve
azt követõen a fenntartási idõszak végéig a Gondoskodás
Alapítvány helyi Önkéntes Pontot mûködtet információnyújtás céljával. A program egy 50
példányszámú, kiadvány formájában megjelenõ zárótanulmány
és egy 500 példányban megjelenõ Jó gyakorlatok kiadvány
elkészítésével zárult.

Jeleskedtek a diákok Hegyhátszentjakabon

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a 2014/15-ös tanév tavaszi félévében Vigyázz! Kész!
Közlekedj címmel hirdetett
rajz- és meseíró pályázatot az
általános iskolák alsó tagozatosai számára.
A „Hogyan tanít anyu, apu
biztonságosan közlekedni” témájú felhívásra 2015. május 22-
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ig lehetett benyújtani a munkákat postai úton vagy elektronikusan, amelyeket A/3 vagy

A/4 méretben, szabadon választott technikával készíthettek a pályázók.
A Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Hegyhátszentjakabi Tagintézményének 9 diákja rajz
kategóriában Szabó Balázs felkészítésével közös pályamunkával indult a pályázaton, rajzukat a szakmai zsûri a legszebbnek ítélte, így az országos pályázaton az I. helyezést érték el.
Nyereményük a Volán Egyesülés által biztosított utazási
lehetõség 600.000 Ft értékben, mely felhasználható belföldi különjárati autóbusz bérlésére, például osztálykirándulások vagy tanulmányi utazások alkalmával.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd megtudod…
Laci világ életében sokat
dolgozott, de szeret is élni,
megadja ennek is a módját.
Szereti, és kifejezetten keresi azokat a technikai megoldásokat, amikkel könnyebbé teheti életét.
Amikor 30-as évei vége
felé találkoztunk, nekem is
kellemes meglepetés volt,
hogy mennyire érti, hogy
mirõl is szól egy jó konyha.
Nem kellett sokat gyõzködni arról, hogy az a felszereltség és elrendezés, amit javasoltam, miért lesz jó neki.
Ezért egy jó konyhával gazdagodott, amivel még 10 év
múlva is elégedett lesz. Barátjával is szereti megosztani örömét, ezért elkezdte
mesélni, hogy milyen az új
konyhája. Péter döbbenten
hallgatta, nem értette: miért
kell egy konyhát ennyire feltuningolni? Miért nem elég
Lacinak a 2 ajtós polcos
szekrény? Laci Péter értetlenségét látva mosolyogva
csak ennyit mondott: – fiatalság, bolondság.
Majd megtudod…
Múltak az évek, Péternél
is eljött az itt fáj, ott fáj korszak, amik egyre lassabban,
és maradéktalanul nem múló problémákká váltak. Ezért
nehezére esett új hobbijának hódolni, a fõzésnek.
Konyhája 2 ajtós szekrényei
egyre jobban megnehezítették az életét. A sok hajlongás – fájó gerince miatt –
lassan a fõzéstõl is elvette a
kedvét. Kínjában felhívta
Lacit:
– Meg tudod adni annak
a feltuningolt konyha gyártójának a számát?
Laci nem hagyhatta ki a
lehetõséget: – Na, mi van
Péter?! Eljött, a majd megtudod korszak?
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Számítógépes tanfolyam Salomváron
folyam, teljesen az alapoktól
indultunk. A gép bekapcsolásával, a billentyûzet és az egér
gombjainak ismeretével kezdtük. Elvileg most már mindenki tud majd levelezni, az internetes keresõvel információk
után kutatni és a képek mentése, képeslapok küldése sem
jelenthet problémát. Természetesen gyakoroltuk a könyvtár online katalógusában való

keresést is. A tanultak rögzüléséhez mindenképp gyakorolni
kell, hogy ne felejtõdjenek el
az itt elhangzottak – foglalta
össze Kereki Judit oktatókönyvtáros, aki hozzátette,
hogy a KSZR segítségével számos településen szerveznek
hasonló tanfolyamokat és támogatják a települési programok létrejöttét.
Pataki Balázs

Gyermekek napja Zalacsében
Csóbor Jánosné (elõtérben) éppen gyakorol, miközben a háttérben Kereki Judit magyaráz.
Manapság már hozzátartozik életünkhöz, hogy egy-egy
információhoz az internet segítségével percek alatt hozzájutunk. De mit tegyen, aki nem
a mai kor gyermeke, így nem
ismerkedett már óvodás korától a számítógéppel? Salomváron többen úgy gondolták,
hogy bár nem tanulták, de szeretnének eligazodni a számítógépes információszerzés világában. Ötletüket a helyi
könyvtár gondolta tovább,
ahová gyerekek és felnõttek is
szívesen térnek be szerdától
péntekig, és olykor hétvégén is.
– Megtudtuk, hogy van lehetõség megtanulni a gépek
használatát, így jelentkeztünk
erre a tanfolyamra. Jól érezzük
magunkat, sokat tanultunk. Valaki még segítségre szorul, de

többen már ügyesen használják a tanultakat. Jól bele lehet
látni a világ történéseibe, most
már tudunk egymásnak leveleket, képeket küldeni – mesélte Csóbor Jánosné salomvári könyvtáros, aki Csekéné
Rákosy Judittal szervezte meg
a tanfolyamot.
A 20 órás kurzust a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár által mûködtetett
KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) segítségével
szervezték meg a hatfõs csoportnak. A foglalkozásokra a
helyi könyvtár gépeit a megyei
intézmény laptopjaival egészítették ki.
– Május 27-én kezdtük, és
ez már az ötödik alkalom, jövõ
hétfõn, június 15-én már vizsgázunk! Ez egy kezdõ tan-

Mindenki tudja, hogy május utolsó vasárnapja a gyerekeké, ezen a napon minden a
játékról és önfeledt szórakozásról szól. Nem volt ez másként Zalacsében sem: 2015.
május 31-én a kora délutáni
óráktól kicsik és nagyok egyaránt felkeresték a játszóteret,
ahol ügyességi, logikai játékok;
sorversenyek; légvár; sportolási és egyéb szórakozási lehetõségek kínálata várta és biztosí-

totta a felhõtlen, kacajoktól
hangos, estébe nyúló kikapcsolódást.
A korábban átadott mászóvár,
hinta, csúszda, libegõ továbbra
is vonzotta a gyerekeket, de az
érdeklõdés folyamatos volt a
kézmûves foglalkozások iránt is.
Ha már gyereknap, egy kis
„bûnözés” is belefért: palacsinta és frissítõ italok kínálata
várta az érkezõket.
Rajnai Barbara

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

Kicsik, nagyok, felnõttek ünnepeltek.

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Sok játéklehetõség várta a gyermekeket.

2015. június
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Falunapi vigasság Bagodban
A falunap közmûvelõdési
eseménye a településnek, egy
nap, amely a közösség, az
együttlét és a találkozások
ünnepe.
Reggel 9-kor még csak a
készülõdés nyomai látszottak a
bagodi sportpályán és környékén. Sokan szorgoskodtak többen közt a sátorok felállításával, prószasütéshez, egészségügyi
vizsgálatokhoz, csillámtetkók
készítéséhez, állatok elhelyezéséhez, hogy az „indulásra
minden a helyére kerüljön”.
A mûsoros rendezvény lebonyolításához szükséges felszereléseket is felhordták a
sörsátorba, elhelyezték, asztalokat, padokat hordtak szét.
Mindenki azon fáradozott,
hogy minél színesebb, változatosabb, és mindnyájunk kedvére való rendezvény valósulhasson meg.
A „Szabadtéri ínycsiklandozó” elnevezésû fõzéshez is
felsorakoztak a csapatok, ki-ki
elfoglalta a magának megfelelõ
helyet a sportpálya mellett.

Sajnos a fõzést, délidõben egy
viharos zápor zavarta meg,
volt, aki bõrig ázott, hogy
védje a már megrakott tüzét a
bogrács alatt, míg mások egy
szál nadrágban élvezték az égi
áldás, várva a fõzés végi meglepetés díjak kiosztását.
Eközben a közös önkormányzati hivatal épületében a
zalaegerszegi
pálinkafõzde
szakmai vezetésével pálinkamustra zajlott, illetve egy Születésfa felavatása is megtörtént. Ez a fa és az emléktábla a
tavaly született gyerekek neveit hirdeti az utókornak, hagyományteremtõ szándékkal.
A színpadon a Bagodi
Énekkar ismét megmutatta
tudását, jók voltak, mint mindig. Az óvodások táncbemutatói mind nagyszerûek voltak.
A bábelõadáson sikongattak a
gyerekek örömükben, az iskolások csoportjai is sok érdeklõdõt vonzottak.
A meghívott környékbéli
elõadók is maradandó élményt
nyújtottak. Fellépési sorrend-

Munkában a nép fajátékok, háttérben a „Szabadtéri ínycsiklandozó” elnevezésû közösségi fõzés néhány csapata.
A fa játékoknak, az ugráló
ben: az ovisok szüleinek Mamma Mia elõadása (kiemelve az várnak, és az íjászatnak ugyanapukák lelkesedését), a Salom- csak igen nagy volt a sikere,
vári Tánccsoport, zumba be- esernyõ védelme alatt is folymutató, Zalaszentgyörgyi Nép- tatódott ez a fajta ügyességi
tánccsoport, valamint az Ezer próba. Az ugráló várak nem
Rózsa Kertje Hastánccsoport ürültek ki késõ estig. Ezt köszereplésekor. Ezen utóbbi vetõen bál zárta a napot.
Reméljük mindenki jól
elõadás alatt a férfiak néha
elfelejtettek még pislogni is, a érezte magát, és élményekkel
„megrakodva” tért haza.
sör megállt a kézben.

Váltás a polgárõrség élén Zalaszentgyörgyön
Idén 20 éves a Zalaszentgyörgyért Polgárõr Egyesület.
2013. április 4-tõl Barka József
vezette a szervezetet, azonban
egészségügyi problémák miatt
június elejétõl Standi Gyula
vette át a feladatokat. A feleségével hat gyermeket nevelõ,
Szlovéniában vasúti szállítmányozásban dolgozó családapát
az új szerepvállalásról, elképzeléseirõl kérdeztük.
– Milyen elõzményekkel
vágott bele a munkába?
– Korábban is ott segítettem, ahol tudtam, aztán két
éve Józsi invitálására léptem
be az egyesületbe, s most egy
komoly feladatot kaptam. A mi
családunk mindig is aktív közösségi életet élt.
– Mekkora a tagság jelenleg, tudnak-e fiatalítani?
– Jelenleg huszonketten vagyunk tagok, de már van három jelentkezõnk is. 3-4 fiatal
és egy hölgy is van köztünk,
továbbá a tagságba szeretnénk
a könyvelés vezetésére felvenni egy falubeli anyukát. Nagyon fontosnak tartom, hogy
nyissunk a fiatalok felé, mert
egyszer mi, középkorúak is
elfáradunk… A nyári szünetben

szeretnénk megkeresni az iskolákat, hogy a helyi diákok a
kötelezõ közösségi szolgálatukat nálunk is tölthessék. Az
Országos Polgárõr Szövetség
„Tiszteletet az Éveknek, Biztonságot az Idõseknek” programjának keretén belül a helyi
fiatalok felkeresnék az idõseket és segíthetnének az
egyedül élõ embereknek tüzelõt bekészíteni, bevásárolni vagy havat elszórni. Talán fokozatosan megérinti
õket ez a szellemiség, és lesznek, akik átveszik majd a stafétabotot.
– Mibõl tudnak gazdálkodni, milyen fejlesztéseken
gondolkoznak?
– Az önkormányzattal a napokban újítjuk meg a megállapodásunkat. Szeretnénk együttmûködést létrehozni a településen mûködõ cégekkel, és az
Országos Polgárõr Szövetségnél augusztusban jelennek
meg az új pályázatok. Nem
autóban gondolkozunk, mert
azt nehéz fenntartani. Elég
nagy kiterjedésû a falu, így
szeretnénk kerékpárokkal és
egy
segédmotor-kerékpárral
bõvíteni az eszközeinket.

– Nyáron nagyobb a mozgolódás, milyen feladatok várnak az egyesületre?
– 1 hónapon belül két komolyabb rendezvény is lesz a
Zalaszentgyörgyön. Idén már a
X. Nemzetközi Mûvésztelepet
rendezik a kultúrházban, majd
július 10-11-én lesz a falunap.
Mindkét eseménynél segítünk
a rendezésben, biztosításban,
esetleg forgalomirányításban.
– Milyen a kapcsolat a
többi szervezettel?
– A rendõrséggel nagyon
jó a kapcsolatunk és szeretnénk együttmûködni a környékbeli halõrökkel, mezõõrökkel, vadõrökkel is. Õk se,
és mi se lehetünk mindig kint,
így kölcsönösen segíthetnénk
egymást.
Pataki Balázs

Standi Gyula: – Fontosnak
tartom, hogy nyissunk a
fiatalok felé.

www.zalatajkiado.hu
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Régóta várt focisiker Zalaháshágyon

Bronzérmes lett Zalaháshágy tartalékcsapata.
Õsszel még a hetedik helyen zárt Zalaháshágy a megyei III. osztály Északi-csoportjának tartalékbajnokságában. Tavasszal nagy menetelésbe kezdtek a háshágyi fiúk: 10 mérkõzésen 8 gyõzelemmel 1 döntetlennel 25 pontot szerezve a
harmadik helyen zártak. Az elsõ tavaszi mérkõzésen a szomszéd Zalacsébet sikerült otthonában 3-0-ra legyõzni, majd
hazai pályán fölényes sikert
arattak a Pakod ellen, és Hahótról is elhozták a 3 pontot.

Káváson döntetlennel zártak,
majd hatgólos siker következett Salomvár ellen, és ötgólos
gyõzelemmel tértek haza Pölöskérõl. A hetedik meccsen
Nagylengyel megtréfálta a csapatot, és 3-2-re nyert, de Sármelléken és Becsvölgyén is sikerült gyõzni, s hazai pályán, a
Csatár elleni diadallal zárták a
szezont.
– A tartalékcsapat talán eddigi legjobb eredménye a mostani. Kávás csak két meccsel
nyert többet, viszont ha Nagy-

lengyel ellen gyõztünk volna,
akkor õket megelõzve másodikként zárnánk most. A szezon legjobb meccse talán a
legelsõ volt, Zalacséb ellen,
amikor a szomszédok 3-0-ra vezettek, de sikerült megfordítanunk az eredményt 4-3-ra.
Õsszel Pakodon és Nagylengyelben is kilencen voltunk
csak, úgy kaptunk ki 2-1-re és
4-2-re. A csapatot 15 fõs mag
alkotja, akiknek fele háshágyi,
meccsenként 2-3 cserénk szokott lenni. Az átlagéletkor harmincon felül van, 3-4 fiatal játékos van a keretben. Legeredményesebb játékosunk Kóré
Tamás volt, aki a tizennyolc
meccsén 17 gólt szerzett. Le a
kalappal a srácok elõtt, akik
már alig várják a következõ
mérkõzéseket. Nagyon jó a csapatszellem, tudnak egymásért
küzdeni a fiúk – foglalta össze
a szezont Horváth József edzõ.
A tartalékbajnokság fennmaradása kérdéses, így ha nem indítják el, akkor mindkét háshágyi együttest nevezik, akik az
egycsapatos osztályban felváltva játszhatnának otthon.
Az osztályban félbeszakadt
a Csatár-Kávás mérkõzés, melynek kimenetele csak késõbb

2015. június
dõlt el a zöld asztal mellett, így
pár napot várni kellett a bajnokság végeredményére. Az
éremátadást június 13-án tartották, ahol a megyei szövetség
képviseletében Zámodics Krisztián titkár adta át az érmeket
és a sikert jelzõ serleget. A
csapatot elõbb Pungor Gábor
elnök és Kalamár Krisztián
alelnök köszöntötte, majd Büki József polgármester kért
szót:
– Gratulálok a csapat eredményéhez, véleményem szerint az érem sokkal fényesebb
is lehetett volna, ha a játékvezetõk olykor nem akarták
volna eldönteni a mérkõzéseket… A fiúk rengeteg szabadidõt áldoztak fel az eredmény
érdekében, az önkormányzat a
jövõben is támogatni fogja a
csapatokat, további szép sikereket kívánunk!
A megjelentek egy perces
megemlékezéssel adóztak közelmúltban elhunyt elnökük,
Farkas János emléke elõtt, aki
sokat dolgozott a csapatért, de
már csak fentrõl örülhet a
mostani sikernek. A focisták az
érmek átadása után éjszakába
nyúló ünnepléssel zárták le a
sikeres szezont.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Nagykorú lett a kávási Bagolytúra
Káváson 18 évvel ezelõtt
szervezték meg az elsõ éjszakai túrát, ahol a résztvevõk évrõl évre teljesítik a Bagolytúra
kihívásait. Idén június 13-án
újdonságként a gyerekek számára elindították a délutáni
fecsketúrát is. Összesen 320
fõt regisztráltak a rajt elõtt, akiket az állomásokon és a Kulcsosháznál lévõ tábornál lelkes
szervezõgárda segített.
– Elõzetesen közel 300 fõre, illetve 20 fõs csapatokra
számítunk, akiket a kávási hegyekben öt állomáson várunk.
A túra 5 kilométer hosszan a
kávási boronaút mentén halad,
ahol az épített örökségeink is
megtekinthetõk. A különbözõ
ügyességi feladatok összeállításánál azt vettük figyelembe,
hogy minél többen hozzá tudjanak férni egy játékhoz. Idén
a kisgyermekes családokra gondolva újdonságként elindítottuk a fecsketúrát, ezt követõen
indul a nagyjából négy órás bagolytúra – foglalta össze a rajt
elõtt Tuloki Balázs, aki Eke
Lászlóné Kozma Mariannnal
együtt állt a lelkes szervezõcsapat élére.

A településre érkezõk útbaigazításánál a polgárõrség segédkezett, minden résztvevõ
kitûzõt kapott, és a túrát követõen a helyi asszonyok által fõzött finom vacsorával csillapították éhségüket. A tavalyihoz
képest még több fiatal jelent
meg a rajtnál, s akadt olyan
család, amelynek tagjai már
visszatérõ túrázóként érkeztek
Kávásra:
– Kolléganõm kávási, így
tõle hallottunk elõször a túráról, így idén már másodszorra
vagyunk itt. Tavaly fél 9-kor indultunk és fél 1 körül értünk
célba, ahol nagyon finom babgulyással vártak bennünket. Az
állomásokon lehet pihenni, így
egyáltalán nem fárad el az ember. Délután nagyon meleg
van, éjszaka hûvösebb az idõ.
A gyerekek is élvezik, mert
máskor úgysem engednénk ki
õket éjszakázni. Már hónapokkal ezelõtt elterveztük, hogy
jövünk, a körülményekre tekintettel vastagabb ruhával,
zseblámpával, üdítõvel készültünk. Tavaly kollégákkal voltunk egy csapatban, idén majd
összebarátkozunk valakikkel –

Sok család is az éjszaki túrát választotta kikapcsolódásul.
árulta el a Zalaegerszegrõl érkezett Lukácsné Kristóf Viktória, aki férjével, Péterrel és
gyerekeikkel, Benjaminnal, Bencével és Petrával várt a rajtra.
Az állomáshelyeken többek
között éneklésre, gumicsizmarúgásra is rávették a túrázókat,
akiknek a lovak felszerelését,
Kávás nevezetességeit is ismerni kellett. Idén újításként vándorserleget kapott az elsõ helyezett csapat, a legjobb eredményt pedig Hagyárosbörönd
érte el, így egy évig õk õrizhetik büszkén a kupát.
– Mi felnõttek nagyon jól
éreztünk magunkat és a gyerekek is. Negyed 8 kor indítottak

bennünket és 11-kor értünk
vissza. Mi nyolcan voltunk,
hozzánk társult még két társaság, így 33-an voltunk a Bokorugrók csapatban. Az állomásokon zsíros és lekváros kenyérrel vártak bennünket, a végén
pedig pörköltet kaptunk. Bagolylyal nem találkoztunk, mi voltunk a baglyok! Kiváló családi
program volt, az már biztos,
hogy jövõre is jövünk és rávettük ismerõseinket is – értékelte vidáman a túrát a zalaegerszegi Borbély Attila, aki családjával és lánya osztálytársának
családjával, barátaival közösen
vett részt a megmérettetésen.
– pb –
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Eredményes együttmûködés A Zalalövõi Modellezõ Klub sikerei
A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárõr
Szövetség együttmûködésének
köszönhetõen Zalalövõ és Csöde Polgárõr Egyesülete egy
hordozható
számítógéppel
gazdagodott. Az elmúlt évek
során az egyesület a mûködéshez szükséges ruházatot és
eszközöket beszerezte.
Ehhez a támogatáshoz a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség közvetítésével, pályázati
úton jutott az egyesület, a helyi sportegyesület, a Zalalövõi
Testedzõ Kör hazai mérkõ-

zésein történt rendezvénybiztosítás miatt – tájékoztatott
bennünket Németh Csaba elnök. A laptop nagy segítséget
nyújt az adminisztrációs feladatokban, az információk elérésében.
Az egyesület önkéntes tagjai nemcsak a labdarúgó mérkõzéseken, azok biztosításakor, hanem a település valamennyi rendezvényén láthatók. A 27 tagú helyi polgárõr
alakulat a járõrözéseken túl
családi események biztosításában is közremûködik.

A gyõztes csapat tagja: Molnár Ákos, Kovács Mátyás, Gombás
Áron.
A Magyar Modellezõ Szövetség által szervezett serdülõ
repülõmodellezõk 2015. évi országos bajnokságán, Kiskunfélegyházán (2015. június 14.)
sikeresen szerepeltek a Zalalövõi Modellezõ Klub versenyzõi.
Az F1K kategóriában nagyon szép lövõi sikerek születtek.
F1K egyéni: 1. Gyémánt
Martin (Zalaegerszegi VMK),
2. Kovács Mátyás (Zalalövõi
MK), 3. Gombás Áron (Zalalövõi MK), 4. Gút Dávid Ben-

degúz (ZVMK), 5. Molnár Ákos
(Zalalövõi MK), 6. Bubics Gergely (ZVMK), 7. Szabadics Kolos (ZVMK) 8. Srágli Dávid (Zalalövõi MK), 9. Maurer Bence
(Zalalövõi MK).
A sikeres egyéni szereplés
következtében a Zalalövõi Modellezõ Klub együttese nyerte
a csapatversenyt.
F1k csapatverseny: 1. Zalalövõi MK (Kovács Mátyás,
Gombás Áron, Molnár Ákos).
Gratulálunk a fiúknak és
felkészítõjüknek, Merth Miklósnak a szép eredményekhez!

Németh Csaba egyesületi elnök adminisztrál.
www.zalalovo.hu/salla-comp

Az „Erdeifaluért Alapítvány”
erdélyi kirándulásra hívja az
utazni vágyókat
2015. augusztus 6-tól 11-ig.

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.: Packard Bell ENTE69KB-23802G32MNSK 15,6"/AMD

Quad-Core E2-3800 1,3GHz/2GB/320GB/fekete notebook 79.999 Ft
ASUS X553MA-XX363D 15,6"/Intel Pentium Quad-Core
N3540/4GB/500GB/DVD író/fekete notebook
94.999 Ft
LENOVO G50-70 59-438717 15,6"/Intel Core i3-4005U/
4GB/500GB/DVD író/piros
114.999 Ft
Tablet: LENOVO A7-10F 7" IPS 8GB Wi-Fi tablet
29.999 Ft
LG 32" HD32LB570B 100Hz SMART LED TV
85.999 Ft

Indulás: 2015. 08. 06-án este 20 órakor
Programok:
08.07.:A tordai sóbánya megtekintése, érkezés Gyimesbükkre
Vacsora: helyi specialitások
08.08.: Lovaskocsis kirándulás a Gyimesekre
08.09.: Csíksomlyó: a Mária Magdolna templom megtekintése.
Stációk, keresztút végigjárása. Mikó vár látogatása
Csíkszeredán, majd a székelyderzsenyi vártemplom
(világörökség része) megtekintése
08.10.: Látogatás a fogarasi havasokra
2015.08.11-én hazautazás Segesvár bevételével
Szállás: 2 éjszaka félpanziós ellátással Gyimesbükkön és
2 éjszaka félpanziós ellátással Csekefalván
Jelentkezés és helyfoglalás,
valamint további információk:
Mikó Baráth György
tel: +36-30-216 8769, e-mail: mikogyorgy@citromail.hu

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

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

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Az akció vége július 10 vagy a készlet erejéig tart.

• 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

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.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 4 gyermek): 7 500 Ft
(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

Kinga L'oreal Szépségszalon!
• Kozmetika
• Fodrászat: tartós hajkiegyenesítés
• Csillámtetoválás
• 3D Mûszempilla
• Smink
• Manikûr - pedikûr Az üzlet megtalálható Bagodban!
(Avia benzinkút udvarán)
• Shellac
Bejelentkezés:
06/30-507 2970
• Álló Szolárium

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

