közéleti

havilap

Zala Menti Napok
Idén egy kicsit más formában valósult meg a Zala
Menti Napok harminckettedik
kiadása. A kétnapos rendezvény hangos reggeli ébresztõvel kezdõdött szombaton: Zalaegerszegrõl érkezõ fúvósok,
majorett csoport ébresztette a
várost és aki korán kelt, még a
szombathelyi légiós marcona katonák vezényszavait is
hallhatta.
Délelõtt megnyitóünnepségen vehettek részt az érdek-

lõdõk, ahol Vigh László országgyûlési képviselõ és Pintér Antal polgármester köszöntõje után átadták a helyi
kitüntetéseket. Idén a Zalalövõi Borbarát Egyesület borverseny eredménye szerint Németh Ferenc zalalövõi lakos
nyerte el a „Város bora” címet,
melyet az ünnepi fogadás
alkalmából meg is kóstolhattak
a vendégek. A Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete többszörös véradói részére okleve-

Épül a mentõállomás
Korábbi számainkban már
beszámoltunk arról, hogy mentõállomás épül Zalalövõn, a
térség 33 településének mintegy 10 ezer lakosát ellátva.
Augusztus 24-én sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni bejárásra került sor, amelyen részt vett Vigh László or-

szággyûlési képviselõ, Pintér
Antal, Zalalövõ polgármestere,
Kalit Valéria, az Országos
Mentõszolgálat projektfelelõse
és a kivitelezõ Cseke Kft.
képviselõje, Cseke Roland.
Vigh László kiemelte, hogy
egy régóta várt beruházás
(Folytatás a 2. oldalon)

XVII. évfolyam 2015. augusztus

Fotó: Lenk László
A kitüntetettek (balról jobbra az elsõ sorban): Németh Ferenc,
a borverseny gyõztese, Fábián Ádám, Zalalövõért Ifjúsági Díj,
Tóth Róbertné, Zalalövõ Város Szolgálatáért Díj, Laki Imre,
Zalalövõért Díj, az Elanders Hungary képviseletében Háry
Szabolcs gyárigazgató, Zalalövõért Díj. A háttérben Pintér
Antal polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ.
let adott át, majd a képviselõtestület által alapított díjak
átvétele következett.
Idén elsõ alkalommal került átadásra a Zalalövõért
Ifjúsági díj, melyet Fábián
Ádám tanuló vehetett át. Zalalövõ Város Szolgálatáért kitüntetést kapott Tóth Róbertné, továbbá Zalalövõért díjban
részesült Laki Imre zalalövõi
lakos és az Elanders Hungary
Kft. helyi nyomda.
Kiállítás megnyitókkal folytatódott az ünnepség. Józsa
Sándor születésének százegyedik évfordulója emlékére Józsa Ágnes újságíró mutatta be
édesapja tárlatát, majd Preisz
József órásmester óragyûjteményét tekinthették meg az

érdeklõdõk, melyet Horváth
Ottó, Zalabaksa polgármestere
méltatott.
Mindkét nap vásár fogadta
az érkezõket, mely szerényebb
formában mutatkozott meg.
Sajnos évrõl évre tapasztalható
a vásárosok elmaradása a fizetõképes kereslet miatt és
idén ezen a hétvégén a körzetben több rendezvényt is szerveztek. A sportpályán kispályás labdarúgó kupa, a sörsátorban harmonika szó, bábszínház, humor várta az érdeklõdõket, majd Kovács Miklós
utcazenéjére gyûltek össze a
parkban. Igazi békeidõbeli
hangulat kerekedett a magyar country akkordjaira, mely
(Folytatás a 2. oldalon)

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Kedvezõ árfekvésû
német „MANNOL”
kenõanyagok
forgalmazása.
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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Zala Menti Napok
(Folytatás az 1. oldalról)
keveredett a Merth Miklós által
készített új fajátékokkal játszó
gyerekek zsivajával. Mindeközben idén is felvonultatta autóit
a Zalai Lada Club. Sajnálhatja,
aki nem érkezett meg FarkasJenser Balázs koncertjére. A
kevés érdeklõdõ ellenére remek zenei anyagot szolgáltatott az együttes, melyet az
Unikum bulija követett.
Vasárnap reggeli tornára
gyülekezhetett a város, ahol
Gyõrfi Ramóna és Gyõrfi Barbara zumba, illetve erobic gyakorlatait ismerhette meg a korán kelõ. Eközben javában zaj-

lott a horgászverseny a Borostyán-tónál, illetve a fogathajtó versenyre készülõdtek a
nevezõk. Ez utóbbi rendezvényen több megyébõl: Zala, Vas,
Gyõr-Sopron-Moson, Somogy,
Fejér, illetve Szlovákiából indultak versenyzõk, így összesen 27 fogat próbálta ki a pályát egyes-, kettes-, és pónifogattal. A program szünetében
nagy sikert aratott Pintér Tibor és Békefi Viktória zenés
mûsora. Mindeközben a sörsátorban a Muzsika TV jól ismert énekesei, Magyar Rózsa
és Henna szórakoztatták a közönséget.

Épül a mentõállomás
(Folytatás az 1. oldalról)
zajlik a Zala-parti kisvárosban,
elkészültével a térség mintegy
10 000 lakosa jut biztonságosabb és gyorsabb ellátáshoz.
A kivitelezés befejezési határideje szeptember 24., ami
igen közel van már. Cseke Ro-

land szerint a szûkre szabott
határidõ tartható. Kalit Valéria
azt mondta, hogy amennyiben
az épületet átadására idõben
sor kerül, akkor november elején megkezdheti mûködését a
zalalövõi mentõállomás.
z.t.

Balról: Pintér Antal, Vigh László, Cseke Roland és Kalit Valéria.

Fotó: Lenk László
A Savaria Legio katonái.
A hétvége záró programját
az Ocho Macho együttes koncertjét sajnos nem az eredeti
helyszínen, a Borostyán-tó partján élvezhették a rajongók,
mert az idõjárás nem engedte,
de így is remek hangulat alakult. Ismét megcsodálhattuk
hazai földön Gotthárd Mihály
fantasztikus gitárjátékát.
Augusztus 18-án folytatódott a program, ahol a Nemzetközi Néptánc Gála csoportjainak tapsolhattunk. Az esten
felléptek a zalalövõi Salla Néptáncegyüttesen kívül szlovák
és bolgár csoportok.
A szervezõk ezúton is tisztelettel köszönnek minden
anyagi és fizikai támogatást.
Támogatóink: FEZO KFT.
Szentgotthárd, GÉPALK Gépalkatrész Gyártó Kft. Salomvár,
Dvornyik és Társai Temetkezési Kft. Zalaszentiván, Zalai Borostyánkõ Gyógyszertár Bt.
Zalalövõ, SZILFER-LÖVÕ ker.,
Eü-i és Szolgáltató Bt. Zalalövõ,
Zalaszám Informatika Kft. Zalaegerszeg, HÍD-EM-GÉP KER.
BT., Gyarmati Péter, Gyõrfi
Trans Kft., Sütheõ Bútor Kft,
Szivárvány Divatáru, Szabó Tibor, Szabó Lajos, Mérleg L
2000 Bt., Sallafém Kft., Zala-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke
havilapban.

Szeptember 24. a befejezési határidõ.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Fotó: Bischof Benjamin
Gotthárd Mihály, az Ocho
Macho gitárosa, aki zalalövõi.
lövõ I. Erdõbirtokossági Társulat Zalaegerszeg, Salla-Comp
Bt., Miszori Lászlóné, Krizsai
István, BOZÓKA MIX Kft., Kovács József Nagykanizsa, Gép
és Ferrotech Kft., Mandl Kft,
Ostrom Gumiszervíz, HID-EM
Gép BT., Merth Miklós, Marton-Fa Kft., Forrás-COOP ABC,
COOP Zalalövõ, Zalalövõ Önkormányzat karbantartói.
(BHK)

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Testvértelepülések találkozója Zalalövõn
2010-tõl minden évben
megrendezésre kerül Zalalövõ
város testvértelepülései diákjainak találkozója. Idén immár
harmadik alkalommal fogadta
a település az erdélyi Kibéd és
az olaszországi Farra d'Isonzó
gyermekeit és kísérõiket 2015.
augusztus 13-16-ig. Idén nem
tudott részt venni a találkozón
az ausztiai Oberaich küldöttsége.
A 4 napos program során –
melyet a Zalalövõi Általános
Iskola és AMI pedagógusai
szerveztek – a gyermekek
megismerkedtek Zalalövõ nevezetességeivel, kézmûves foglalkozáson vettek részt a Kerecsen Hagyományõrzõ és
Kulturális Egyesület közremûködésével, egy vidám délutánt

töltöttek el a Borostyán tónál,
valamint részt vettek a Zala
Menti Napok programjain.
A vendégek az iskola diákjainál voltak elszállásolva, a
vendéglátók gondoskodtak a
közös étkezéseket leszámítva, a
gyerekek ellátásáról. Bízunk
benne, hogy a gyerekek élnek
a lehetõséggel, és a családok
közötti kapcsolatfelvételre is
sor kerül.
Köszönetemet fejezem ki a
fogadó szülõknek, az iskola pedagógusainak, az önkormányzatnak, és a fent említett civil
szervezetnek a program támogatásáért, a sikeres lebonyolításban való közremûködésért.
Gyarmati Antal
intézményvezetõ

Kézmûves foglalkozás az Íjászparkban.

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

A kibédi fiatalok erdélyi néptáncot mutattak be az ismerkedési
esten.

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: ASUS X553MA-XX388D 15,6"/Intel Celeron Dual-Core
N2840/4GB/500GB/DVD író/fekete notebook
79.999 Ft
Toshiba L50-B-1VP 15,6"/ Pentium N3540
2,16GHz/4GB/500GB/DVD író fehér notebook
94.999 Ft
DELL Inspiron 3542 15.6"/Intel Core i3-4005U
1.70GHz/4GB/1000GB/DVD-RW/Linux notebook 109.999 Ft
Tablet: LENOVO A7-10F 7" IPS 8GB Wi-Fi tablet 29.999 Ft
LG 32" HD32LB570B 100Hz SMART LED TV
85.999 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
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

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

A római kori múzeumot is megtekintették a vendég diákok.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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Közösségi szolgálat Salomváron
A köznevelési törvény (2011.
évi CXC. törvény 4§ 15.) 2016tól az érettségi bizonyítvány
kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti. A közösségi szolgálat pedagógiai
célzatú kötelezettség, de a tevékenységet a diák maga választhatja ki. Az intézményvezetõk iskolai koordinátor kijelölésén keresztül, illetve a
fogadó szervezetnél szakmai
koordinátoron keresztül irányítja és felügyeli a tanulók
munkáját.
– A Salomvári Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2014/2015-ös tanévtõl csatlakozott ehhez a programhoz –
mondja dr. Bodorkósné Kaszás Ilona összekötõ koordinátor, aki képviselõ-testületi
tag is. – Három intézménnyel
– a Zrínyi Miklós Gimnáziummal, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiummal, valamint a

Ganz Ábrahám Szakközépiskolával – kötöttünk együttmûködési megállapodást. Jelenleg 5
diák, Bodorkós Ágota, Domján Tamás, Havranek Félix,
Nyári Marcell és Pál Patrik
végzi közösségi szolgálatát Salomváron. Kulturális tevékenységként az idõsek napi rendezvényen, a Mikulás-ünnepségen
és a Március 15-i megemlékezésen vettek részt. A faluszépítési program keretében –
szülõi engedéllyel – a temetõ
I.- II. világháborús kopjafáit, a
millenniumi – emlékmûvet, a
Jókai-téri padokat és a sportpálya padjait festettük a gyerekekkel. A munkát vidáman
és nagy lelkesedéssel végezték. Gyakran érdeklõdtek, mi
lesz a következõ feladat. Remélhetõleg most nevelõdik
ki ismét egy olyan generáció, amelynek szívügye lesz a
közösségért végzett önkéntes
munka.

Szépkorúak köszöntése Keménfán
Augusztus 9-én került sor a
keménfai kultúrházban a helyi
szépkorú hölgyek és urak
köszöntésére, amelyen a meghívottak szép számban megjelentek.
Az önkormányzat paradicsomos húsos káposztával, sült
csirkecombbal, saját termésû
burgonyával kínálta a megjelenteket. A helyi gyerekek
megható köszöntése után Deb-

rei Zsuzsanna és Hertelendy
Attila mûvészek elõadása aratott nagy sikert. A megjelenteket az önkormányzat egy
Keménfa feliratú kerámia tállal
köszöntötte fel.
Cser Gábor polgármester ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak a
hölgyeknek, akik segítettek
a rendezvény lebonyolításában.

A fotók a diákok munkáját örökítették meg.

Ha elolvasta, adja tovább!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Keménfán is köszöntötték a nyugdíjasokat.
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Augusztus 20-i ünnepség Káváson XIV. Szent István emléktúra

Az ünnephez méltó volt a kulturális mûsor is.
A hagyományhoz híven
idén is megtartották hazánk
államalapításának és az új
kenyér ünnepét Káváson. A
délután szentmisével kezdõdött, ahol a falu plébánosa
megszentelte a helyi asszonyok keze által készített kenyeret. Majd Eke László polgármester köszöntötte a jelenlévõket.
A folytatásban átadásra került a „Kávásért” díj Takácsné
dr. Simán Zsuzsanna jegyzõnõ részletesen ismertette
Horváth Istvánné egykori polgármester asszony életpályáját,
aki hosszú évekig egyengette a
település életét és rengeteg
értéket teremtett áldozatos
munkájával Káváson. A kitüntetést Eke László adta át, majd
Bakos Márta Kipling Ha címû
költeményét szavalta el a díja-

zott részére. A megható perceket kulturális mûsor ölelte át.
Szuhanics Albert Szent István
ünnepe címû versét mondta el
Paulics-Burucs Bendegúz, Bíborka és Bojtorján. Aztán Hergovics Hanna és Paulics-Burucs Bíborka Szilágyi Domonkos Új kenyér nevû mûvét
adták elõ.
Az ünnepségen a szokásokhoz híven a polgármester
bemutatta a faluba költözött új
lakókat és köszöntötte az idén
született gyermeket. Az ünnepi mûsort a Népdalház zárta,
tagjai zalai népdalokkal örvendeztették meg a közönséget.
A nap közös vacsorával
és beszélgetéssel fejezõdött
be. A finom ételeket a szervezõk és a helyi lakosok készítették el.
- fv -

Elsõ szent királyunk napjáról, a pihenõnapoknak köszönhetõen, 4 napos ünnepségsorozattal
emlékezhetett
meg az ország. A zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus számára már 14 éve az ünnep
egybefonódott a Szent István
Emléktúrával. Az éjszakai túrákon a Zala völgy különleges
szakrális helyeit kerestük már
fel Dobronhegytõl - Pusztacsatárig, Borosán völgytõl Boncodföldéig. Keresztül - kasul bejártuk szûkebb pátriárkánkat.
Az idén a zarándoklat helyszínéül Zalaegerszeg andráshidai városrészét választottuk.
A szervezésben sok segítséget
kaptunk a Kertvárosi Kulturális Központ munkatársától,
Rácz Enikõtõl. A helyi civil
szervezetek, Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület, Borbarátok, Gazdasszonyok egyegy állomáson fogadták feladatokkal a zarándokokat.
A túra augusztus 19-én
18.00 órakor az andráshidai
kápolnában kezdõdött szentmisével, majd Ocsovay Grácián ferences házfõnök részesítette ünnepi áldásban az

Andráshidáról, Zalaszentgyörgyrõl, Zalalövõrõl, Salomvárról,
Bagodból, Nagykutasról és
Nemeshetésrõl érkezett túrázókat. A több mint 100 résztvevõ
6 szakrális helyszínt keresett
fel, úti keresztet, temetõt,
Szent István szobrot, haranglábat. A kérdések között komoly
és játékos feladatok egyaránt
helyet kaptak.
Az utolsó csapat már késõ
éjjel ért a vorhotai sportcentrumhoz, ahol Takács Zoltán
finom vacsorával várta a megfáradt vándorokat. A verseny
eredményhirdetése, az oklevelek és emléklapok átadása
után kezdõdött a Fiatalok
Imaórája, a virrasztás. „Istenért, hazáért, a magyarságért”
szólt a fohász, imádság, ének a
sötét, de fenséges vorhotai
éjszakában.
Az est végén Horváth Mária, az Örömzene Alapítvány
elnöke köszönte meg a civileknek a segítséget, a túrázóknak
a részvételt, a kórusnak az
énekszolgálatot. Példaértékûnek nevezte a civil összefogást,
s egyik legjobban sikerült túrának ítélte az ideit.
Standi Gyuláné

Dodó és Brumi a Mókusban

– Brumikám, szólni kellene a csaposnak, hogy jobban
figyeljen oda az italok hõmérsékletét illetõn a helyi klímaváltozásokra!...
Rajz: Farkas László

www.zalatajkiado.hu
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Humorba fojtva

HIRDETMÉNY

Hulladékudvar nyitva tartása
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zalalövõi
hulladékudvar nyitva tartása
2015. szeptember 1-tõl 2015. október 31-ig az alábbiak
szerint változik.

Délelõtt
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

zárva
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

2015. augusztus

Rajz: Farkas László

Hajléktalanok egymás közt

Délután
zárva
12.30-17.30
12.30-17.30
12.30-17.30
12.30-17.30
12.30-17.30

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét a temetõi konténerek rendeltetésszerû használatára.
Ezekben a tárolókban a temetõben keletkezettektõl eltérõ
kommunális hulladék elhelyezése szigorúan tilos.
A konténerek videokamerával történõ megfigyelését bevezettük, így a szabálytalankodók beazonosítását követõen
minden esetben eljárást kezdeményezünk.
Zalalövõ, 2015. szeptember 1.
Tisztelettel:
Pintér Antal
polgármester

– A migránsok jól el vannak látva, de nem visz rá a nemzeti büszkeség, hogy tõlük kolduljak!

Ingatag lélek

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

Hónaptól hónapig…
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!

– Tulajdonképpen a Fideszhez húzok, de ezek az ellenzékiek most nagyon fülembe tették a dongót ezzel a negyven évi munka utáni nyugdíjba vonulás lehetõségével...

Racionális szemlélet

– Gézám, alighanem jobb lett volna, ha a három diploma
helyett megtanultál volna focizni. Ezek a taknyos kölykök
néhány hónap alatt többet keresnek, mint amit te életedben
összekapartál!

2015. augusztus

Egy kis helytörténet

A hagyárosböröndi templom.
Hagyárosbörönd Zalaegerszegtõl mintegy 11 kilométerre, a Körmend felé vezetõ 76os fõút mentén fekszik. A táj a
Zalai-dombság tipikus jegyeit
hordozza magán.
A Hagyárosbörönd név
1942 óta létezik. Korábban két
külön község volt Hagyáros és
Börönd néven. Az elnevezések
eredete nem teljesen biztos.
Vannak elméletek, miszerint
mindkét szó magyar, a Hagyáros a hangyálos, azaz hangyás,
a Börönd pedig a Berend, Be-

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

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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rény személynévbõl vagy törzsnévbõl származik.
Hagyáros a monda szerint
nem a jelenlegi helyén, hanem
a hagyárosi major körül volt,
az ellenség elõl menekültek a
lakók a mai helyre, ahol addig
erdõ volt.
Hagarust 1251-ben említik
elõször, 1497-ben két Hagyárost emlegetnek, ezek 1519ben, mint Kápolnás- és Felsõ
Hagyáros szerepelnek. A Szent
György tiszteletére emelt kápolna 1251-ben állt ugyan, de a
plébánia Bagodon volt. 1778ban a kápolna már nem volt
meg, a hívek száma ekkor 79
volt. Az 1513-ban készült adólajstromban Bagoddal van
együtt, s e két helyen a Bagodi,
Kávási és Gellért családok a
birtokosok. Az 1630-as évekbõl is van feljegyzés a helységrõl, de 1720-ban nem szerepel
a lakott helyek között. Az 1830as összeírás szerint Hagyáros
nemesi falu, ahol 26 adózó és
16 zsellér lakik. Az összeírás
szerint a falu jó anyagi viszonyaira tekintettel kivetették a
falunépére a katonaság téli eltartására adandó járandóságot.
A XIX. század folyamán a település lakóinak száma alig változik, 17 házban 88 ember él.
Ebben az idõben a források a
Sümeghy és Sennyei családot
említik a nagyobb birtokosok
között.
Börönd elsõ írásos említése
Berend néven 1332-bõl származik. A Berendi család egyes
ágainak tulajdona volt. 1513ban egytelkes nemesi családok
kezén találjuk. 1720-ban is a
curiális, – azaz nemesi igazgatás alatt álló – helységek között van feltüntetve. Kápolnája, Urunk színeváltozásának
tiszteletére 1754-ben épült fából, szalmával fedve. 150 személyt tudott befogadni, tornya
nem volt, harangja a falu közepén külön haranglábon állt. A
hívek száma 1773-ban 435 fõ.
A népesség száma a XIX. század folyamán egyenletesen
emelkedett, az 1880-as évek végén már 97 házban 477-en laktak. A kápolna helyén épült fel
1844-ben a mai tágasabb templom, melynek búcsúja augusz-

tus 6-án, vagy az azt követõ vasárnapon van. A két név együttes használata Hagyárosbörönd alakban 1942-tõl figyelhetõ meg, miután 1942. február 12-i hatállyal a két község
egyesítése megtörtént, de csak
1943. augusztus 11-én nyert
befejezést az egyesítés.
A tanácsi rendszerben a település a Bagodi Községi Közös Tanácshoz tartozott.
Az önkormányzatok megalakulását követõen a község
megpróbálta behozni az évtizedes lemaradást. Ekkor a faluban még nem volt vezetékes
ivóvízhálózat, gázhálózat, nem
mûködött szervezett hulladékszállítás.
Hagyárosbörönd napjainkban minden szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A belterületi utak mindegyike szilárd burkolatú. 2001-ben, több
évtizedes küzdelem és vágyakozás után elkészült a két településrészt (Hagyárost és Böröndöt) összekötõ út és így az
addigi 15 km-es közúti távolság
2 km-re csökkent.
Az egyház, a községi önkormányzat és a lakók összefogásának eredményeként a község temploma 2000-ben és
2012-ben is megújult. A lakosság száma napjainkban kevéssel haladja meg a 300 fõt. A településen csak kisebb vállalkozások mûködnek, az emberek
nagyobb része a közeli Zalaegerszegen dolgozik.
Ács László

Templombelsõ…

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Nem csak Betti fog örülni…
Betti szeretett volna gyakrabban fõzni, azonban ezzel
mindig rengeteg ideje ment
el a konyhában. Nem értette
miért van ez. Nem tudta, hogy
a kutatások igazolták: a konyhában egy háziasszony idejének 60 %-át a mosogató
mellett tölti. Ez a kutatókat
is megdöbbentette, a mosogató fejlesztõmérnököket viszont fellelkesítette.
A mérnökök gondolkodni kezdtek, hogy min kellene változtatni. Valaki felvetette: ezek a mosogatók kicsik, nagyobb és mélyebb
medencékre lenne szükség,
akár 30%-al is meg tudnánk
növelni a medence méretét.
Jó, de a zöldség- és gyümölcstisztítással is sok idõ
megy el. Mi lenne, ha terveznénk a mosogatóba egy
mozgatható vágódeszkát és
kivehetõ mosókosarat? Igen,
így kevesebb ideig tartana.
Egy mosogatószer adagoló se ártana, amit a mosogatón helyeznénk el és egy
mozdulattal egybõl használható lenne. Nem kellene állandóan elõvenni és eltenni
a mosogatószeres flakont.
Mi a helyzet a szemetessel? Be kellene rakni a mosogató alá egy fiókmechanikával, így a hulladék egy
mozdulattal mehet a szemetesbe.
Ezeken az acél mosogatókon még a vízcsepp is
meglátszik, egy csomó idõ
megy el a tisztítással. Mi lenne, ha gránit õrleménybõl
csinálnánk, mert ezt alig
kell tisztítani. Sõt beitatnánk
egy szennytaszító anyaggal,
úgy tudom a NASA most
ezzel kísérletezik.
Hát fiúk, ha ezt megcsináljuk, az én feleségem, Betti fog ennek a legjobban
örülni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában
Több, mint 570 millió fo- egyebek mellett a zalaegerszerintos költséggel megújult a gi, a lenti és a nagykanizsai
Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatal épülete. Jövõre
három intézménye. A beruhá- pedig úgy tervezzük, hogy
zás a zalaegerszegi Megyehá- még 10 létesítménynek valósul
zát, a Népegészségügyi Fõosz- meg a rekonstrukciója – hangtály Göcseji úti épületét és a súlyozta Rigó Csaba, Zala meNagykanizsai Járási Hivatalt gye kormánymegbízottja.
Vigh László, országgyûlési
érintette. Utóbbit 2800 négyzetméteren hõszigetelték, a te- képviselõ a szorgalom jelkétején 150 napelemet helyeztek pének nevezte a Megyeházát,
el, az irodákban pedig 600 ahol azon fáradoznak, hogy selámpatestet cseréltek le. A kivi- gítsék a Zalában élõ emberetelezõ Szabadics Zrt. nevében ket. Az országban idén további
Burján Richárd az avató ün- 40 kormányhivatali létesítnepségen azt mondta: napon- ményt állítanak helyre. Ezekta 100 ember dolgozott a be- nek a felújítása meghaladja a
ruházások helyszínén. 21 zalai 11 milliárd forintot.
vállalkozóval mûködtek
együtt, akikkel elsõ osztályú munkát végeztek.
– A Megyeháza rekonstrukciójára 76 évet
vártunk. Az energiahatékonyságot célzó fejlesztéssel évente csaknem 55 millió forintot
spórolunk. Ez azt jelenti, hogy 35 százalékkal
csökkentjük a kiadásainkat. Idén november 30.-ig további egy- Az átadási ünnepség végén a Kutyamilliárd forintból hét kölykök táncegyüttes adott ízelítõt
intézmény újul meg – repertoárjából.

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.
– Ez folytatódik a követke- hogy 2016-tól bevezetik a
zõ európai uniós ciklusban is. közigazgatásban is az életMagyarországon elsõsorban ál- pályamodellt. Az átalakításlami, illetve önkormányzati nak köszönhetõen több ezer
épületeket kívánunk felújítani kormánytisztviselõnek emela környezeti, illetve energiaha- kedik meg jelentõsen a bétékonysági programból. Erre re. A Megyeháza átadási üntöbb mint 1100 milliárd forin- nepsége Stróber László atya
tot fordítunk – tette hozzá dr. áldásával és a KutyakölyKovács Zoltán, területi köz- kök táncegyüttes mûsorával
igazgatásért felelõs államtitkár. zárult.
Az államtitkár elmondta még,
m.zs.

Tervezésre, munkára fel!
Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb lehetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és termelõk
számára.
– Mi várható az elkövetkezõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük Fücsök Nikolettát, az RF Consulting Kft.
pályázati szakértõjét.
– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesztésekre a nagybirtokosok helyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósítására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stratégia, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irányát határozzák meg a 20152020-as idõszakra. Ideje ezért

a terveket összegyûjteni, illetve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõségeket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.
– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkormányzatok?
– Augusztus végével indulnak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innovációs, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világításrendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala megyében ezek 40-45%-os intenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energetikai fejlesztései lesznek támogathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Magánszemélyként gondolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?
– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályázati lehetõségek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõzetes felméréseket elvégezni,
felkeresni
szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõkészítésében.
– Milyen tanáccsal szolgálnak az õszi idõszakra?
– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, annak kevés idõ áll rendelkezésre minden szükséges dokumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült

Fücsök Nikoletta

csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (telefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának
területével is, mivel munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
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Támogatják az iskolakezdést Zalaháshágyon Örömzene Erdélyben
Régebben a nagyobb gyerek
tanszereit megörökölte a kisebb,
manapság a tananyag változása,
az eltérõ követelmények mellett
egyre kevesebb holmit lehet
még egyszer felhasználni. A
szeptemberi iskolakezdés sokba
kerül a családoknak, ezért Zalaháshágyon az önkormányzat
évrõl évre próbálja segíteni az
iskolások családjait. A Pungorcsaládban Lili (képünkön) Zalalövõn ballagott nyolcadikosként, õsztõl a Csány László
Szakközépiskolában közgazdasági szakon folytatja tanulmányait,
amihez jól jön a támogatás.
– A képviselõ-testülettel augusztus 24-én átnéztük a költségvetést és idén a tavalyinál magasabb támogatással tudjuk segíteni a családokat. Elsõk között
jelentkeztünk a Bursa Hungarica
felsõoktatási támogatás segítõ
pályázatra, s mindig támogattuk
az általános és középiskolás diákokat is. A 26 általános iskolás
tanuló családját 17-17 ezer forinttal támogatjuk, a 13 középiskolás egyenként 19 ezer forint
ösztönzést kap, a fõiskolásokat,
egyetemistákat 22 ezer forinttal
segítjük – emelte ki Büki József
polgármester.
A kigazdálkodott összegekrõl körültekintõen döntöttek,
hiszen mellette a különbözõ civil szervezetek és társadalmi
csoportok évközbeni eseményeit is támogatja az önkormányzat. Zalacsében 56 gyermek van 14 év alatt. A gyermekek egy részének óvodába,
általános iskolába való szállítását
a falugondnoki busszal is segítik. Az intézményekbe való eljutást nem segíti menetrendszerinti buszjárat, így Sipos Gyõzõ
falugondnoknak komoly szervezéssel jár egy-egy hétköznap
reggel.
– Zalacsébre, Zalalövõre és
Salomvárra is járnak óvodába és

Pungor Lili Egerszegen kezdte
meg középiskolai tanulmányait.
iskolába a gyerekek. A falubusznak hármat kellene fordulnia
úgy, hogy a gyerekek idõben be
is érjenek, de mégse legyenek
ott túl korán felügyelet nélkül.
Kértük a zalacsébi falugondnoki
buszt, hogy egy fordulóval segítsen be és ne kelljen hármat
fordulnunk. A jármûvet és a falugondnokot sem tudtuk tovább
terhelni, így nagyon örültünk,
hogy a zalacsébi önkormányzat
meghallgatta kérésünket – indokolta a változás fontosságát Büki
József.
Zalaháshágy az adósságkonszolidációban nem részesült településként pályázott 6,5 millió
forintra, melybõl az önkormányzat és kultúrház tetõfelújítását
oldanák meg. A településhez
kapcsolódó információ, hogy
amennyiben támogatják, akkor
idén is megrendezik a Szeretlek
Magyarország programot, illetve
a fiatalok szeretnék feleleveníteni a szüreti felvonulás hagyományát.
Pataki Balázs

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

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

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

A zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus és elõdje 16 éve ápol
barátságot a marosszentgyörgyi
testvérplébániával. 2008-ig rendszeresen látogattak el énekes
csoportok a Szent István-i Magyarország keleti és nyugati végébe. Az elmúlt 7 évben sajnos
anyagi nehézségek akadályozták
a 800 km-es távolság legyõzését.
Az Örömzene Alapítvány takarékos gazdálkodása és a szülõi
áldozatvállalás tette lehetõvé,
hogy 2014-ben 25 marosszentgyörgyi fiatalt láthattunk vendégül az általunk szervezett egyházzenei táborban.
2015-ben Baricz Lajos plébános, papköltõ és Simon Kinga
kántornõ jóvoltából meghívást
kaptunk az 5. MaKiTa (Marosszentgyörgyi Kismûvészek) táborba. Az erdélyi plébánia épületét és kertjét egy hétre 110
gyermek vette birtokba, a házigazdák mellett zalai és kecske-

Egy délelõttöt a marosszentgyörgyi Malom Múzeumban töltöttünk, ahol bepillantást nyertünk a kürtös kalács készítésének titkaiba. Megtisztelõ felkérésnek eleget téve, egy helybéli
ifjú pár esküvõjén énekelt az
Örömzene Kórus, s a tábornyitó
szentmisén is ellátta a kántori
szolgálatot. A „kismûvészek” a
marosszentgyörgyi
kultúrházban tartott koncerten és kiállításon adtak számot a tanultakról. Élõ zenei kísérettel magyar
kórusmûvek, Baricz atya megzenésített versei és magyar musicalek részletei hangzottak fel,
majd bemutatkoztak a népi táncosok is. A tábor a vasárnapi
közös, ünnepi szentmisével és
esti tábortûzzel zárult.
Az Örömzene Kórus azonban
még nem hazafelé, hanem 2 napos székelyföldi körutazásra indult. A kórustagok Muresan-Kilyén Emma tanárnõ idegenveze-

A csapat a Medve-tó partján.
méti fiatalok. A nappalokat itt
töltötte a csoport, az éjszakákat
a fogadó családoknál. A tábori
program minden nap szentmisével kezdõdött, majd délelõtt
különbözõ
szakfoglalkozások
(ének, hangszer, képzõmûvészet, népi tánc, hímzés) zajlottak. Délután ki-ki kipróbálhatta
magát más mûvészeti ágakban
is, s zajlottak a közös próbák.
Két este a csíkszeredai Codex
együttes muzsikájára, illetve a
marosvásárhelyi Öves zenekar
moldvai dallamaira rophatta a
táncot a népes gyermeksereg. A
tábori programba két kirándulás
is belefért. Felemelõ érzés volt
utazásunk az 1086 m magas Bekecs tetõre, ahol megtapasztaltuk az Istenközelséget. Az új
kápolnában misén énekelt-zenélt a tábor, majd jótékonysági
koncertet adott a templom javítására. Örömmel fedeztük fel a
zalaegerszegiek frissen (júniusban) állított kopjafáját, mely Zala
és Maros megye örök barátságát
hirdeti!

tésével ismerkedtek a madéfalvi
veszedelem, a Békás szoros, a Gyilkos tó, a Medve Tó, a korondi fazekas falu történetével. Történelmi, természeti, épített csodákkal…
Énekeltek a gyergyóditrói „katedrálisban”, 120 m mélységben, a parajdi sóbánya ökomenikus kápolnájában, a csíksomlyói kegytemplomban. Hálát adtak a csíksomlyói Szûzanya lábánál és megfogalmazták kéréseiket. Egy éjszakát vadregényes környezetben, Baricz atya szülõföldjén, a borzonti
cserkésztáborban töltött a csapat.
A 8 nap alatt a fiatalság életre szóló leckét kapott magyarságunkból. Maros megye legolvasottabb napilapjában, a Népújságban megjelent cikkben így
összegezték tapasztalataikat: „Nagyon tetszik a tábor hangulata,
már új barátságok is alakulnak.
A MaKiTa közösséget kovácsol,
határon túli kapcsolatokat teremt. S ami még megfogott, a csodálatos erdélyi táj!” Reméljük,
lesz folytatás!
Standi Marianna
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A bagodi „vasember” testnevelõ…

Käsz Ferenc a majd 12 órás verseny vége felé közeledve a tõle
megszokott jókedvvel.
Käsz Ferenc, a bagodi Fekete István Általános Iskola testnevelõje többek között arról
közismert, hogy immár 25 éve
jár munkába Zalaegerszegrõl
futva vagy kerékpáron. A most
6 éves autójában kevesebb kilométer van, mint amennyit a
6 év alatt a futócipõibe „beletett”.
A futás elkötelezett híve
nemrégiben Nagyatádon indult egy Ironman triatlon versenyen, melyrõl rövid beszámolót írt barátainak, ebbõl
olvashatunk egy részletet.
„Már régóta foglalkoztatott
a gondolat, hogy meg kellene
próbálkoznom az ironman-nal,
de nem volt elég bátorságom
hozzá. Mikor az orvos azt javasolta a csípõkopásom miatt,
hogy többet kellene úszni, kerékpározni és a futást csökkenteni, rájöttem, hogy a triatlon
felé kellene mozdulni.
A futás azért folyamatosan
maradt elsõ helyen, persze jóval kevesebb, februártól bejött
az úszás, majd a bringa is.
Egyik barátommal júniusban indultunk a Szajki-tavak
triatlon versenyre, amit nagyon élveztem. Közben az
edzésadagok emelkedtek, a felkészülés kemény részeiben heti 15 edzésig. A júliusi szom-

bathelyi a Vasi Vasember verseny – ami szintén nagy élmény volt – növelte az önbizalmamat.
A nagyatádi Ironman verseny elõtti nap, pénteken a
helyszínen akartam kivenni a
kocsiból a bringámat és kiderült, hogy a hátsó kerék leeresztett. Na, biztos a meleg
megártott neki, gondoltam.
Felpumpáltuk, tartotta is magát, így megnyugodtam. Regisztráltam, átvettem a rajtcsomagot és folyamatosan eszegettem. Korán volt a takarodó,
a hajnali 1/2 5-ös ébresztõ
miatt. Az éjszaka nem volt
könnyû, forgolódtam, szúnyogokkal hadakoztam, nyomott a
matrac... 4 körül már ébren is
voltam.
Reggelire megettem a zabkásámat és egy banánt is elmajszoltam. A bringát leellenõriztem, természetesen lapos
volt a hátsó, így magam álltam
neki a kísérõimmel szerelni,
mindezt közvetlenül a rajt
elõtt. Nyakig olajosan, nem
stimmel a fék, mindegy…
Depózás (a kerékpározáshoz és a futáshoz szükséges
felszerelések leadása) és maradt még 7 perc a rajtig. A víz
29 C, a hangulat fergeteges!
Kb. 700 fõ toporog a parton,

az ágyú dörrenésére megindul
a tömeg. Ezt a részt nem szeretem, úszáshoz nem sok köze
van, inkább az életéért küzd az
ember, mindenki csapkod,
harcol a helyért. Próbálok kimaradni a bunyóból, és hagyom, hogy elmenjen a nagy
tömeg, így mellben tempózgatok. Lassan telnek a méterek,
van bõven idõ elmélkedni.
Közben kanyar, természetesen
mindenki a legrövidebb íven
szeretné venni, így ismét az
életemért tempózok. Aztán a
szélen tartva magam saját ritmusban jól érzem magam.
Az úszás végén gyors öltözés, vízvételezés, egy banán
és hajrá. Nagyon könnyûnek
éreztem magam a kerékpáron,
könnyen pörgött a lábam a körök alatt. Edzéseken sokat
mentem 30-as tempót, most is
erre álltam be. Folyamatosan
figyeltem a kajára, sóbevitelre,
ivásra, hûtésre. Feltámadt a
szél elég rendesen közben és a
meleg is egyre fokozódott.
Ahogy nõtt a meleg és telt
az idõ, egyre többeket láttam
az út szélén kifeküdve. Utolsó
körön
már
számolgattam,
hogy egész jól állok idõvel, ha
nem „éhezek el” és jól sikerült
táplálkoznom a bringán, 4
órán belüli maratoni futással
12 órán belülre kerülhetek.
Ahogy begurultam, már men-

tem is zuhanyozni, öltözés és
irány a futópálya. Nagy forróság és tömeg fogadott a pályán. 4 frissítõ pont volt az
5250 m-es körön. Mindenhol
locsoltam magam, ittam egy
picit és gyerünk tovább. Éhes
nem voltam csak körönként
egy kis cola, sok dinnye.
Ahogy teltek a körök úgy
lett egyre „futóbarátibb” az
idõjárás, a hõmérséklet lecsökkent. Utolsó körben már örömfutás volt, tudtam, hogy bõven
12 órán belül leszek.
A célegyenes felemelõ, csodálatos érzés volt, el sem akartam hinni, hogy sikerült ilyen
idõt teljesítenem (11 óra, 41
perc). Végig nagyon élveztem
a versenyt, nagyobb holtpontom nem volt, összesen 4 körmöm esett le.”
És mi is az az Ironman (magyarul Vasember) Triatlon,
kérdezhetjük jogosan a fenti
sorok olvasása közben? A hoszszú távú triatlon versenyek
egyik fajtája, mely megszakítás
nélküli 3,86 km úszásból,
180,25 km kerékpározásból és
egy maratoni futásból (42,195
km) áll!
Hosszú évek kitartó futásán megedzõdött Käsz Feri a
kategóriájában a nagyszerû 26.
helyet szerezte meg, ezúton is
szívbõl gratulálunk nem mindennapi teljesítményéhez.

Versenyfelhívás
A Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület 8. alkalommal futóversenyt rendez a Bagodi Fekete István Általános Iskolával, valamint Bagod Község Önkormányzatával együttmûködve.
A verseny elnevezése: Szaggasd az aszfaltot, Zalai futóparti.
Idõpont: 2015. október 11.
Helyszín: a bagodi vasútállomástól kiindulva Bagod Zalalövõ
Bagod kerékpárúton kijelölt, hitelesített futópálya.
Rendezõ: Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE,
Versenyközpont: Bagodi Fekete István Általános Iskola (8992
Bagod, Kossuth u. 15.),
Rajt: 10.00 óra.
Versenyszámok: ovis futam (500 m), 3 km, 10 km, 21 km
(félmaraton).
Nevezési díj: ovis futam ingyenes, 14 éves korig minden táv
ingyenes, 15-18 éveseknek az aktuális nevezési díj 50 %-a,
felnõttek:
Táv
3 km
10 km
félmaraton

szeptember 27-ig
1000 Ft
1500 Ft
2500 Ft

szeptember 28-ig
1500 Ft
2500 Ft
3500 Ft

Díjazás: kategóriánként és nemenként az elsõ három helyezett
érmet, minden résztvevõ ajándékot kap (az 500 m-en és a 3
km-en indulók befutó érmet, a 10, 21 km-en indulók rajtcsomagot).
Szálláslehetõség: Fekete István Általános Iskola Bagod
(ingyenes).
Egyéb: a verseny helyszínén tisztálkodási lehetõség, futás után
gulyásparti, parkolási lehetõség.
További információk: http://www.zaszse.hu/szaggasd/info.php
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Újjáéledt a foci Zalaboldogfán
Meglepetés gyõzelemmel kezdtek
– A sportöltözõ kész,
mondhatni teljes a szabadidõközpont…
– Az elõkészületeknél a
szurkolókra is gondoltunk, így
a csapat játékosának, Domján
László vállalkozónak köszönhetõen új padokat kaptak. Az õ
munkáját dicsérik az öltözõi
padok is, s mellette új kispadok kerültek a pálya szélére.
Az öltözõnél burkolási és bádogos munkák vannak még
hátra. A szurkolók nagyon várták már a meccseket, sokan

jöttek ki kikapcsolódni már a
kezdeti mérkõzésekre is.
A nyitányon Alibánfán 2-0ás meglepetés – gyõzelmet aratott a csapat, majd a bajnokesélyes Lakhegy ellen idegenben 4-2-re kaptak ki. Augusztus 30-án a Babosdöbrétét fogadták, s 4-1-re nyertek. A hazai meccsek mindig vasárnap
lesznek, legközelebb szeptember 13-én fél 5 órakor Kemendollár látogat a zalaboldogfai szabadidõközpontba.
Pataki Balázs

Kiss Martin fontos gólt szerzett Alibánfán.
Tavaly sok sérülés, fõiskolai
elfoglaltság, külföldi munka
miatt nem sikerült összegyûjteni a csapatot, de idén már
egy megfiatalodott, szép sportöltözõvel rendelkezõ gárda állt
rajthoz Zalaboldogfán. A megújulásról az egyesület újdonsült elnökével, az együttes csapatkapitányával, Tóth Péterrel
beszélgettünk:
– Hogy telt a csapat nélküli átmeneti idõszak?
– Egy évig nem voltak itt
mérkõzések, miközben többen más csapatokhoz igazoltunk azzal a feltétellel, hogy ha
sikerül összeállítani a csapatot,
akkor visszajövünk Zalaboldogfára. Idõközben elkészült
az öltözõnk, így nem a pálya
szélén kell öltözni, és az ide
érkezõket is meg tudjuk vendégelni. Luter Péter polgármester közbenjárására sikerült
megnyerni Pais Jánost edzõnek, akire hallgatnak a fiatalok. A tisztújító közgyûlésen új
elnökség alakult, ahol engem
választottak meg elnöknek. A
játékosok tartották ígéretüket
és mindenki visszaigazolt.
– Milyen reményekkel indult a bajnokság?
– Nyáron egy kispályás tornán indultunk a bagodi falunapon, ahol nyolc csapat között az elsõ helyen végeztünk.
A nyaralások, adminisztratív
dolgok miatt csak egy edzõmérkõzést játszottunk, ahol a
Vaspörrel 1-1-re végeztünk.
Kupameccsen 5-3-ra nyertünk
Bagod ellen. Optimistán vágtunk neki a szezonnak, ahol
egy erõs Alibánfa ellen sikerült
az elsõ találkozón tartalékosan
felállva nyernünk (beszélgetésünk a találkozó után készült –

Családi Napközink felvételt hirdet
bölcsõdés korú gyermekek részére!
A gyermekfelügyeleti díj alóli mentesülésre
kérelem adható be!
Elérhetõség, további információ:
Napfény Családi Napközi,
8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.
Telefon: 30/387-38-54 • napfeny@zalalovo.hu

Idõs, és nincs ereje a kert gondozására?
Távol lakik, és nem jut el Zalalövõre ingatlanja
rendben tartására?
Vagy csak elfoglalt, és megoldást keres a
kertápolásra?
Tóth Péter: – A csapat kilencven százaléka helyi lakos.

A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ
Egyesület segít megoldani gondját!

a szerk.). Fiatal zalaboldogfai
magja van a csapatunknak, két
idõsebb játékoson kívül szinte
mindenki 35 év alatti. A csapat
kilencven százaléka helyi lakos, amit kevés együttes
mondhat el magáról ebben az
osztályban. Sikerült két újonc
fiatalt is beépíteni a csapatba,
akik tizenévesek, de hamarosan meghatározó játékosokká
válhatnak.
– Milyen eredménnyel lennétek elégedettek?
– Sajnos az elsõ mérkõzéseken több tehetséges fiatal játékosunk lesérült, így Vörös
Ákos keze négy hétig gipszben
lesz. Húsz igazolásunk van, de
fõiskolai elfoglaltság, budapesti és külföldi munka most is
nehezíti az összeállítást. Bízunk benne, hogy két-három
cserénk minden meccsre lesz.
A csapat játékosainak képessége alapján elvárható, hogy a
tizenhat együttes között az
elsõ nyolcban végezzünk.

Fûnyírás (fûnyíróval, damilossal, traktorral),
sövénynyírás, permetezés, egyéb kerti munkák
magánszemélyek részére,
alkalmi vagy folyamatos megbízással!
Gazdasági társaságok részére egyedi
megállapodással!
Br. 800 Ft/óra + anyagköltség
(pl.: üzemanyag, vegyszer, damil)
További információ, munkafelvétel:
tel.: 30/621-31-45
gyarmati@zalalovo.hu
vagy személyesen: Zalalövõi Általános Iskola, 8999
Zalalövõ Rákóczi u. 1.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

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

CASHBANK.HU
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen! Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• SZEPTEMBERI AKCIÓ! Minden, szeptemberben kötött új lakásbiztosítás elsõ
negyedéves díját cégünk fizeti Ön helyett!
• Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén garantáljuk a legolcsóbb díjat!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, már minimál bértõl.
• Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

rik

ga

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!

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.

C AS

n
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

,
CO K

G FB

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

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

