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Faluünnep Káváson
Július negyedik szombatján, épp a déli harangszónál
ültem autóba, hogy a legelsõk
közt érjek a kávási sportpályára, a hamarosan kezdõdõ
családi, sport és elszármazott
találkozóra.
Igyekezetem nem bizonyult
hiábavalónak, mivel valóban
az elsõk közt érkeztem és
mindössze egy maréknyi szorgoskodó embert találtam a
rendezvénysátor körül. Közü-

lük egy helyi fiatalt, Mátét sikerült elsõként megszólítanom.
Tõle megtudtam, hogy péntek reggel óta dolgoznak azért,
hogy ma minden úgy sikerüljön, ahogy eltervezték. Néhány gondolat után aztán útjára engedtem, hisz az önkéntes munkán túl, a fõzõversenyen is részt vesz és azzal is
volt még dolog bõven.
A sors rövidesen a Kávási
Ifjúságért Kulturális Alapít-

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM
KÖRMEND

NYÁRI FORRÓ AKCIÓNK !!!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................199 Ft/kg
Sertés máj.....................299 Ft/kg
Csülök hátsó ................789 Ft/kg
Karaj csont nélkül......1379 Ft/kg
Karaj hosszú ..............1099 Ft/kg
Karaj rövid szp.vel .....1139 Ft/kg
Oldalas-Dagadó .........1019 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke szárny ...............579 Ft/kg
Csirke comb .................663 Ft/kg
Csirke egészben ..........686 Ft/kg
Csirke mell csontos...1097 Ft/kg
--------------------------------------------Zsír 1 kg ........................399 Ft/kg
Lecsókolbász ...............779 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg

Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Virsli emészthetõbeles ..999 Ft/kg
Sajtos virsli...................999 Ft/kg
Löncs ............................999 Ft/kg
Olasz-Soproni ..............999 Ft/kg
Szafaládé ......................999 Ft/kg
Debreceni....................1139 Ft/kg
Sütõkolbász................1299 Ft/kg
Nyári Turista ...............1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Extra Sonka ................1699 Ft/kg
Körmendi paprikás ....2139 Ft/kg
--------------------------------------------Füst.csemege(hasalja) szalonna...
.....................................1199 Ft/kg
Füst.tikaszalonna.......1199 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna ..1249 Ft/kg
Fõtt csécsi szalonna...1249 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb ...1699 Ft/kg

Érvényes: 2016.augusztus 01 - augusztus 14-ig

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
KÖRMEND NYITVA TARTÁS: H 7:00 - 17:00 • K-P 6:30 - 17:00 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel: 70/491-0590
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

XVIII. évfolyam 2016. július

Gazdag program szórakoztatta a közönséget.
vány elnökével, Csókási-Dóczi
Adriennel hozott össze, akit
mindjárt meg is kértem mondjon pár szót a mai délután
rendezvényérõl.
– A rendezvény ebben a
formában második alkalommal kerül megrendezésre,
miután a tavalyi elsõ alkalom a
vihar ellenére is nagyon pozitív visszajelzést kapott. Az önkormányzattal karöltve, sok
odaadó helyi lakos munkájával
dolgoznunk a mostani és mindenkori események megvalósí-

tásán. Igyekszünk mindenki
számára szórakoztató programmal készülni, így a délután
folyamán a kulturális mûsor
mellett, ügyességi és sport játékokkal várjuk a mozgást kedvelõket, rajzversennyel a kisebbeket. Fõzõversenyt is hirdettünk az arra vállalkozóknak,
de kézmûves kiállítás is várja
az érdeklõdõket – tudtam meg
Adrienntõl.
Még a készülõdés forgatagában sikerült pár szót válltani
(Folytatás a 2. oldalon)
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Faluünnep Káváson
(Folytatás az 1. oldalról)
a falu elsõ emberével, Eke
Lászlóval, aki másfél éve áll
helyt a megtisztelõ poszton.
A kiállításnak helyt adó teremben aztán László, magáról
a tárlatról osztott meg néhány
fontos és láthatóan büszke
gondolatot:
– Három témában találhatunk alkotásokat. Az egyik a
hímzõmûvészet, helyiek által
készített darabjait hívatott bemutatni. A másik téma a kosárfonás és itt kizárólag kávási
alkotások láthatóak (köztük
magáé a polgármester úré,
amint azt késõbb olvastam az
egyik darabon). Szakkört szerveztünk a helyieknek az elõzõ
két témakörben. A hímzés fortélyait személyesen Domján
Zsuzsannától, aranyokleveles
és Király Zsiga díjas hímzõ
népi iparmûvészünktõl leshették el a helyiek. A kosárfonást
pedig Dulics Margittól tanultuk, aki mûveiért immáron
Gránátalma-díjat tudhat magáénak. A szakkörök sikerét
igazolják az itt látható mestermûvek.

A harmadik témában Kónya Zsuzsanna mandalafestõ
munkáit csodálhatjuk. Ö ugyan
nem kávási, ám remekei mindenképp helyt érdemelnek a
teremben.
Négy óra magasságában aztán a részben helyiekbõl álló
Exit zenekar élõ produkciója
nyitotta a kulturális mûsort. A
nagyon lelkes és legalább
ennyire tehetséges fiatalok
népszerû slágerekkel alapozták meg a jó hangulatot A
sorban aztán a Tornyos Tánc
Klub, majd Borbély Helén
következtek hasonlóan színvonalas elõadásukkal.
A délután derekán aztán
átadásra került a Kávás Díj,
melyet a kétezres évek eleje
óta ítélnek oda olyan helyieknek, akik sokat tesznek Kávás
településért. Idén Járfás Tibornét illette meg a díj, aki a
tavalyi évvel bezárólag tizenöt
éven át a Kávási Ifjúságért
Kulturális Alapítvány elnöke
volt.
Ezek után a fõzõverseny
elsõ helyezettjének járó aranyfakanál került büszke tulajdo-

Átadták a Kávás Díjat.
nosához és az egyéb versenyek
gyõzteseit is itt díjazták.
A mûsor aztán a Zalaszentgyörgyi Néptánc Csoport elõadásával folytatódott és mint
kiderült a társaság aktív tagja
a falu elsõ embere is. Fellépõk
egész során keresztül a kulturális mûsor a Népdal-ház
produkciójával zárult.

A délután folyamán tökéletessé nemesedett vadpörkölt pedig végre a jelenlévõk
asztalára kerülhetett és a felesleges kalóriák miatt sem
kellett fájjon senki feje, hisz az
esti bál kellemes megoldásnak bizonyult azok ledolgozására.
Gellén Szilárd

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Zalalövõ lakosságát arról, hogy a már
évek óta megszokott településszemlékre idén is sor kerül.
Az eddigiekben ezek idõpontját közöltük elõre. Most
viszont csak megkérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy az
elvárható rendezettség érdekében a szükséges kaszálásokat,
az árkok és átereszek rendbe tételét és minden egyéb teendõt
a települési arculat kedvezõ megítélése és a saját igényességünk miatt is végezzék el.
Természetes, hogy a vonatkozó helyi rendeletben is rögzített elõírások betartását ellenõrizni fogjuk egy közeljövõbeli
idõpontban. Ahol hiányosságokat észlelünk, ott már nem
élünk a felszólítás eszközével, hanem a kilátásba helyezett
szankciókat alkalmazzuk.
Ennek elkerülése érdekében kérünk mindenkit arra, hogy
az ingatlan tulajdonosi, vagy bérlõi felelõsségét átérezve,
tegyen meg mindent a gondozottság érdekében.
A belterületek gondozottsága kiemelt jelentõségû ügy,
ami persze nem jelenti azt, hogy a külterületek és zártkertek
gyommentes állapotban tartása ne lenne hasonlóan fontos
törekvésünk. Itt ugyan a földhivatali és növényegészségügyi
szervek járnak el, de éppen ezeket elkerülvén ajánlatos a
szükséges gyommentesítési munkálatokat elvégezni. Különös
hangsúlyt kap a parlagfû elleni védekezés, melyet kiemelt
jelentõségû ügyként kezelnek a hatóságok. A kiszabható
bírság mértéke milliós nagyságrendû is lehet, ezért feltétlenül
tartsák be a vonatkozó elõírásokat, jogszabályokat!
Zalalövõ, 2016. július 20.
Tisztelettel:
Gáspárné Tóth Zsuzsanna
Pintér Antal
jegyzõ
polgármester

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!
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Diákmunka Zalaboldogfa környezetének védelméért
Zalaboldogfa Önkormányzata 2016-ban is részt vesz a
„Nyári diákmunka” elnevezésû
munkaerõpiaci programban.
Tavaly 2015-ben négy, 16.
évüket betöltött diák végzett
hasznos munkát a programban, az idén kettõ nyári diákmunkás, kettõ 16 éven aluli
pedig közösségi szolgálatban
látja el a környezet és természetvédelmi, kulturális és közösségi területen a tevékenységét.
A nyári diákmunkának egyik
fõ célja a tudatformálás és a
környezetvédelemre való nevelés. A hasznos munkával töltött
idõn kívül nem utolsó szempont, hogy a diákok fizetést is
kapnak.
A fiatalok minden nap járják a település utcáit, köztereit, parkjait. Fényképeket és
videókat készítenek a gondozatlan ingatlanokról. Összeszedik az utak, járdák mentén
eldobált papír, üveg, mûanyag
hulladékot, flakonokat, dobozokat stb. Figyelnek a szemetelõkre, videó - vagy fényképfelvételt csinálnak róluk, amik

– ha szükséges – késõbb bizonyítékul felhasználhatók lesznek. Bejárják a falu határait is,
ha találnak illegális szemétlerakókat, arról is felvételt csinálnak, ami által megtalálható
lesz a garázdálkodó. Amenynyiben nem szállítja el a hulladékát, abban esetben az önkormányzat eljárást kezdeményez ellene. A diákok beszámolója alapján, a bejárásokon
tapasztalt észrevételeik szerint
hatása volt a tavalyi programban végzett ellenõrzéseknek,
felszólításoknak, mivel az idén
jóval kevesebb rendbontással,
illegális szemétlerakóval találkoztak.
A diákok a nyári munkában
részt vesznek még parkosításban, kerítés, gyalogos híd festésben, a falu köztereinek szépítésében.
– A helyi fiataloknak nem
lehet közömbös, hogy milyen
környezetben tanulnak, dolgoznak élnek. Ezért is tartjuk
fontosnak, hogy bevonjuk õket
a lakókörnyezetünk, közterek
tisztaságának szépségének ápo-

Kerítést festenek a diákok.
lására, környezetünk védelmére. Zalaboldogfa Önkormányzata továbbra is nagy
hangsúlyt fektet a rend, tisztaság fenntartására, és környezetünk védelmére, ennek érdekében mindent elkövet,
hogy ezeket fenntartsa. Köztéri bútorok, mûtárgyak, a lakosság nyugalma és védelme
érdekében a fontosabb csomó-

pontokban térfigyelõ kamerákat helyezünk ki. Kérjük a lakosságot is, hogy vegyen részt
a tisztogató akciókban, hogy a
szemetelõk, rendbontók, garázdák ne zavarják az itt élõk
nyugalmát és ne tudjanak több
kárt okozni szép településünknek és környezetünknek
– mondta Luter Péter polgármester.

„Adj inni a szomjazóknak!”
VIII. Egyházzenei tábor

Negyven gyermek vett részt a táborozáson.
2016. június 27. és július 2.
között közel 40 gyermek vette
birtokba a Salomvári Általános Iskola épületét, a nyolcadik egyházzenei tábor résztvevõi. Az idei év fõ témája a
Ferenc pápa által meghirdetett
Irgalmasság évéhez kapcsolódott. A 4 csapat, a Szentek, a

Szentlelkek, a Jó Angyalok és
a Nyolc Muskétás az irgalmasság testi és lelki cselekedeteihez kapcsolódó feladatokat
oldott meg az egy hét során.
A tábornyitásra jócselekedetekrõl szóló bibliai jelenettel, a zárásra mesedramatizálással készültek. Az éjszakai

túrán vizet hordtak a szomjazóknak, ennivalót gyûjtöttek
az éhezõknek, énekükkel vigasztalták a „börtönben” lévõket. Valamennyi csapat elkészítette az általa tervezett Irgalmasság Kapuját szebbnél
szebb motívumokkal díszítve.
A reggelt imádsággal, az Isteni
Irgalmasság dicsõítésével kezdték, majd daltanulás következett. Pünkösdi népénekek, a
Szentlélekrõl szóló gitáros dalok, latin kánonok és a pünkösdi népszokásokhoz kapcsolódó népdalok kerültek sorra a
dalos füzetben.
A délutánok is mozgalmasan teltek. Õriszentpéteri tekézés, a frissen avatott zalaszentgyörgyi tájház felkeresése, lovaglás, focikörmérkõzés, sportvetélkedõ, fürdõzés a zalaeger-

szegi AquaCityben és a közkedvelt „hangháború” nyújtott
kikapcsolódást a gyermekeknek. Az estéken zenei vetélkedõn, filmvetítésen, éjszakai
túrán és a tábortûz mellett
szórakozhattak. A sok szép
programot a két táborvezetõ,
Standi Gyuláné és Molnár
Andrásné pedagógusok készítették elõ. Sokat segítettek a
lebonyolításban az Örömzene
Kórus szülõi közösségének
tagjai és Szekér Réka, Ruszin
Dániel ifjúsági vezetõk.
A táborzáró szentmisén
Stróber László esperes atya
vezetésével a gyermekek, szülõk, pedagógusok, segítõk
együtt adtak hálát a tartalmas
hétért a salomvári templomban.
S. M.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun
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Zalai népdalénekesek országos sikere
portjait átfogó Vass Lajos Népzenei Versenyen is indultak.
Õsszel sikeresen túljutottak a
zalaegerszegi elõdöntõn, majd
a festõi Dunapatajon megrendezett középdöntõn is kiemelt
arany minõsítést értek el. Ezzel jogot nyertek, hogy Zalát

képviselhetik 2016. november
5-én Csepelen a Kárpát-medencei nagydöntõben.
Szurkoljunk a zalai fiataloknak, hogy e nagyszabású rendezvényen is méltón képviseljék szûkebb hazájukat!
S.M.

Lehoztuk a csillagokat
Az eredményhirdetés után Szakály Vanda Mirabella és Standi
Barnabás.
Ritkaság a mai fiatalok körében, hogy a népi kultúra,
azon belül is a népdaléneklés
iránt legyenek elkötelezettek.
Nem így az Örömzene Kórus
két fiatalja, a bagodi Szakály
Vanda Mirabella és a zalaszentgyörgyi Standi Barnabás
számára. Az ifjú énekesek szólóban már bizonyították tehetségüket, 2015 õszétõl pedig
kisegyüttes kategóriában is
megmérettették tudásukat.
A „Tiszán innen Dunán túl”
országos népdaléneklési verseny területi, majd megyei fordulójáról is kiemelt arany minõsítéssel jutottak tovább. Sokáig kérdéses volt, hogy a Fõvárosi POK megrendezi-e a rangos megmérettetés országos for-

dulóját, végül az utolsó pillanatban döntöttek. 2016. június
4-én a híres budapesti Kodály
Iskolában került sor a versenyre általuk megszabott szigorú
feltételek között. A két fiatal
önfeledt dalolása a fõvárosi elismert népzenei szakemberekbõl álló zsûrit is lenyûgözte,
így itt is a legmagasabb, kiemelt arany minõsítést érték
el. Az énekesek meghívást
kaptak az országos népdaléneklési verseny bölcsõjének
számító Mohácsra is, természetesen a népszerû busójárás
idejére.
A tanulmányi verseny mellett a Kárpát-medence határon
inneni és határon túli magyar
énekeseit, népdaléneklõ cso-

Elsõ alkalommal
rendezett csillagászati bemutatót Keménfa. Az elõadást Bánfalvi Péter, a Vega
Csillagászati Egyesület elnökségi tagja
tartotta. Az elõadás
címe: „Utazás a csillagos égbolton térben
és idõben.” A témája
pedig
planetárium
jellegû elõadás az égbolt látnivalóival, a
közelmúlt csillagászati eseményei.
Bánfalvi Péternek
régmútra visszavezethetõ kötõdése van a
faluhoz, hiszen nyolc
évig volt a szomszédos Salomvári Általános Iskola igazgatója. Így nem csak az A bemutatót minden korosztály érdeklõérdekfeszítõ elõadást, déssel fogadta.
hanem magát az elõadót is tet mondani, hogy eleget tett a
nagy szeretettel fogadta a köz- meghívásnak és egy életre szóség lakossága. A volt tanítvá- ló élménnyel gazdagította a fanyok – akik már szülõk lettek lu lakosságát. Bebizonyította min– az „igazgató bácsit” látták, denkinek Bánfalvi Péter, hogy
így kisdiákként figyelték a lát- „mégis mozog a föld”.
ványos és érdekes elõadást.
A falu más programnak is
A bemutatót mindenki ér- helyet adott, hiszen egy terdeklõdéssel fogadta, hiszen az mékbemutatónak köszönhetõiskolai tanulmányokban nem en megtudhatta a falu lakosszerepel csillagászat, így min- sága, hogy óvja az egészségét.
den korosztálynak újdonság És a szépülni vágyó hölgyekvolt a vetítéssel egybekötött nek profi mesterek segítettek
csillagközi utazás. Az idõjárás elmerülni a szépségipar terkegyes volt, így lehetõség volt mékeinek a kényeztetõ világáa távcsöves bemutató megtar- ban. Keménfa a nyár hátralévõ
tására. Ahol mindenki megnéz- részére ugyancsak érdekes proghette a Mars vörös fényét, és a ramokkal készül a falu lakosaiHold krátereit is. Ezúton sze- nak és a látogatóknak egyretnénk még egyszer köszöne- aránt.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Milliárdos beruházás a megyeszékhelyen
Új üzemcsarnok, új munkahelyek az Edelmann Zrt.-nél

Lázár János jó munkát kívánt a dolgozóknak.
A minap felavatták a zalaegerszegi Edelmann Hungary
Zrt. új – több mint 12 ezer
négyzetméteres – üzemcsarnokát. A mintegy 5 milliárd forintos beruházás 100 új munkahelyet és 60 százalékos forgalomnövekedést eredményez.
A német nyomdaipari vállalat
évente 12 ezer tonna papírterméket állít elõ. Elsõsorban belföldre az egészség-, az élelmiszer- és a szépségipar számára
termel. Az átadó ünnepségen
Lázár János, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter azt
mondta: megtiszteltetés, ha

egy német családi vállalat Magyarországot választja befektetése helyszínéül.
– Az Edelmann csoport
jelen van Németországban és
Európa számos pontján. Nyugodtan mondhatjuk, hogy csomagolástechnikában piacvezetõ. A tervek szerint nemcsak
Magyarországon, hanem DélEurópában is fontos szerepet
fognak betölteni a következõ
idõszakban, növelve a termelési kapacitást, a megteremtett
és a fönntartott munkahelyek
számát. Nagy szükségünk van
ezekre a német családi vállal-

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

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

kozásokra, mert számos kimutatás és személyes tapasztalat
alapján is mondhatom, hogy a
legjobb munkaadók közé tartoznak. Megbecsülik dolgozóikat, rendezett munkakörülményeket és munkafeltételeket
biztosítanak, de különösképpen így van ez ennél a vállalkozásnál, ami több generációs és ahol a legfontosabb
nem a gép és nem a megtermelt pénz mennyisége, hanem
az ember – mondta a miniszter.
Lázár János hozzátette: Zalaegerszeg példaértékû gazdaságfejlesztési programot hajtott végre az elmúlt években.
Megemlítette azt is, hogy a kormány a kulturális, turisztikai
programokat – köztük a Mindszenty-zarándokközpont létrehozását – is támogatja.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere pedig arról beszélt, hogy a milliárdos
beruházás 2001 óta a térség
legnagyobb ipari fejlesztése. A
csarnoképítéshez minden erkölcsi és anyagi támogatást
megadtak, melynek köszönhetõen az Edelmann konszernnel már egy újabb bõvítést tartalmazó szerzõdést is aláírtak.
– A most átadott üzemben
300 ember dolgozik majd. Az
új munkahelyek jelentõsen
hozzájárulnak a város, a térség
további fellendüléséhez. Magyarország kormánya azt vallja,
hogy hazánk megújulásához a
munkahelyeken keresztül vezet az út. Ugyanez igaz Zalaegerszeg megújulására is. Az
önkormányzat legfõbb feladata a következõ években az,
hogy fejlessze a helyi gazdasá-

got, segítse a vállalkozásokat,
megõrizze a munkahelyeket és
továbbiakat teremtsen. Hatalmas kitörési lehetõség a zalai
megyeszékhely számára a Modern Városok Program, melynek jóvoltából iparterületeket
alakíthatunk ki, csarnokokat
építhetünk és logisztikai központokat létesíthetünk. Erõfeszítéseink eredményeként 2015ben 1800 új munkahely jött
létre a városban, idén pedig
ugyancsak ezres nagyságrendben várható az álláshelyek bõvülése, s ez kedvezõen érinti a
városkörnyék foglalkoztatottságát is – tette hozzá Balaicz
Zoltán.
– A gyár építéséhez a kormány 500 millió forint európai uniós támogatást biztosított. A beruházásra azért volt
szükség, mert a város szívében
található régi telephely kicsinek bizonyult a további fejlesztésekhez – mondta Czirkl
György, az Edelmann Hungary
Packaging Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Az új üzem megépítése egyben bõvítést is jelentett, a gyártási terület a
duplájára nõtt. A forgalmunk
jelenleg 5,2 milliárd forint
évente, azt tervezzük, hogy ez
az elkövetkezõ néhány esztendõben 8 milliárdra nõ. A foglalkoztatottak létszáma pedig
eléri a 300-at.
Az Edelmann Csoport 2010
decemberében vette át a Zalai
Nyomdát, három éve pedig
100 százalékos tulajdonosa az
üzemnek. A zalaegerszegi leányvállalat Magyarország második
legnagyobb, hajtogatott kartondobozokat gyártó cége.
-mzs-

www.zalatajkiado.hu
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„Mindig a község érdekében tevékenykedtem”
90. születésnapján köszöntötték a salomvári Füzi Józsefet

A meglepett ünnepelt szerettei körében.
sosem vágytam nagy dolgokra,
csak arra, hogy jó erõben és
egészségben élhessek. Egy éve
halt meg a nejem, akivel 62
éves házasok voltunk, három
gyermeket neveltünk, akiktõl
öt unokánk és két dédunoka
lett. Több rendszerváltáson
mentem keresztül: megéltem a
Horthy-, a Rákosi- és a Kádárkorszakot, majd az 1990-es rendszerváltást, de tisztességes polgárként mindig tudtam alkalmazkodni. Nem voltam tagja Józsi bácsit Árvay Sándor polgármester is köszöntötte.
soha semmilyen megmozdu– Sokszor kimegyek a foci- az embereket becsapni. Hála a
lásnak, inkább a szabadidõm- meccsekre, olykor még fel is jó Istennek, nekem idén márben mindig a község érdeké- bosszantom magam rajta, hogy ciusig nem kellett gyógyszert
ben tevékenykedtem.
a fiatalok nem becsülik meg az szednem. Mértékletesen foTársadalmi munkában épí- itteni lehetõségeket. Egy ek- gyasztok szeszes italt: egy kutették meg az új kultúrházat, kora falunak nagyon sok áldo- pica pálinkát és étkezéskor
aminek már a létjogosultsá- zatot kell hozni ahhoz, hogy maximum egy deci bort szokgáért is harcolni kellett. Az egy futballcsapatot fenntart- tam meginni. Aztán hogy a
épület megújulása adósságok son. Eljárok templomba, mert hosszú életnek ez-e a titka?…
összegörgetése árán sikerült, aki ennyi mindenen keresztül- Még mindig folyamatos mozde végül nem kellett ráfordí- megy, az már tudja, hogy nem gásban vagyok: felülök a bitani a mindenkori községi fej- megy minden csak úgy simán. ciklire is és teszek-veszek ottlesztési alapot, mert a rend- Mindig is szerettem a munkát, hon – mesélte kedélyesen Jószerváltás eltörölte a tartozást. meg is becsültem, élveztem az zsi bácsi, aki úriemberként
A faluban mindig is fontosnak alkotás örömét. Tisztességes minden õt köszöntõ hölgynek
tartották a sportot, Józsi bácsi iparosként dolgoztam, mert kezet csókolt.
manapság is nagy sportrajon- azt vallom, hogy nem szabad
Pataki Balázs
gó és rendszeren részt vesz a
szentmiséken is:

MEGHÍVÓ
XV. JUBILEUMI SZENT ISTVÁN EMLÉKTÚRA-ZALALÖVÕ
2016. augusztus 19.
Az Örömzene Alapítvány szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt 2016. augusztus 19.-re, 16:00 órára Zalalövõre a jubileumi XV. Szent István Emléktúrára.
PROGRAM: 16:00 órakor szentmise a Mindenszentek
templomában (Zalalövõ-Mindszent)
17:00 órától csapatok indulása, a 6 állomás felkeresése
(Mindszent-Zalapataka)
Vacsora: Zalapatakai Kultúrház
Zárás: Éjszakai virrasztás a magyar szentekkel Istenért,
hazáért, családjainkért!

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

um
ik
ar
ng
Hu

A salomvári Füzi József
számára július nyolcadika is
ugyanolyan nap volt, mint a
többi. Miután végzett aznapi
teendõivel elindult az este 7
órakor kezdõdõ misére… Azonban ezen a napon a kilencvenedik születésnapját is ünnepelte, így családja és barátai
már a templomban meglepetés mûsorral készültek. A teljesen megtelt kultúrház udvarán
a népes köszöntõ sereg jókívánságait Józsi bácsi szinte
nem is tudta egyenként
viszonozni. Az ünnepséget a
köztiszteletben álló, de mindig
szerényen élõ ember már-már
túlzásnak is tartotta: „Elnézést
kérek, hogy nem úgy öltöztem, mint egy võlegény, pedig
kész nászmisét szerveztek nekem, ha ezt tudom, felkötöm a
fehér szalagomat is” – mondta
kacag(tat)va. Józsi bácsi napjainkban azon kevesek közé tartozik, aki részese volt a második világháborúnak és onnan
haza is tudott jönni.
– 1944 végén mindenkit
összegyûjtöttek, aki itthon maradt, aztán 21 napon át marhavagonokban vittek bennünket
a Németország melletti Syltszigetre. Ott feladtam a reményt,
hogy valaha is hazatérhetek.
2000 kilométerre voltunk az
otthonunktól, egy olyan 20 kilométeres vasúti töltésen vittek bennünket az Északi-tenger egy szigetére, ahonnan semmi lehetõséget sem láttunk, hogy
hazajöhessünk… Végül 1946 tavaszán teljesen legyengülve értünk haza. 1941-ben asztalosként kezdtem a munkát, amit
folytathattam, 1986-ben mentem nyugdíjba, de kisebb dolgokat most is csinálok. Mindig
megelégedtem azzal, amim van,

• Palackozás

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!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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7

Zalalövõ és Környéke

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit nem vettem észre…

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

Laci családjával a tengerparton nyaralt. A család a
tengert, a napsütést élvezi.
Laci a tengeri herkentyûket
imádja enni. Nem retten
meg új ételeket kipróbálni.
Az étteremben, amikor elõször rendelt feketekagylót,
azt se tudta hogyan kell
enni, de elég hamar rájött,
nincs szükség evõeszközökre, kézzel a legegyszerûbb.
Így lett a család kedvence a
fekete kagyló.
Laci szeret fõzni, ezért a
következõ nyaraláskor eldöntötte: fekete kagylót fog
fõzni. Természetesen elõtte
felkészült, hogyan kell csinálni. A leírások alapján
nem tûnt bonyolultnak.
Megtisztítod, alaplé, párolás, bagett... összegezte fejben a receptet.
A nyaralás másnapján
reggel elszántan indult a piacra. Megvette, hazavitte,
vízbe tette. Szóval megtisztítjuk – mormogta maga elé
–, de hogyan? – mert bizony
minden volt rajtuk, homok
meg valami mészkõ-lerakódás, ami a fogaknak nem
tesz jót, ha rajta marad. Fél
óra alatt sikerült 5db kagylót megtisztítania…
Kell valami egyszerûbb
megoldásnak lenni. A kést,
a körömkefét, a fogkefét kipróbáltuk, de túl lassú. Laci
elkezdett mérnökként gondolni, de a sok Columbo
krimi is a segítségére volt,
hogy rájöjjön arra, mit nem
vett észre. Ha a természet
odarakta, akkor talán arról
is gondoskodott, hogy egyszerûen le lehessen szedni a
szennyezõdéseket – gondolkodott. És mit adott a természet? A kagylón egy éles
élt, amivel egyszerûen le lehet szedni mindent a másik
kagylóról…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Gyimesbükki gyerekek vendégeskedtek Zalacsében
Tíz éve nyaraltatnak erdélyi iskolásokat Erdeifaluban

A gyerekek színvonalas mûsorral köszönték meg a megvendégelést.
Gyimesbükk a történelmi
Erdély egyik legkeletebbre fekvõ települése, az 5300 lelkes
falu Csíkszeredától 32 kilométerre fekszik. Fele-fele arányban rakják románok és magukat magyarnak vallók. Hat román iskolája mellett egyetlen
magyar van. A Salomvártól 3
kilométerre fekvõ, 2002-ben
újjáépített Erdeifaluban tíz napot töltenek a Gyimesbükkrõl
érkezett gyerekek.
– Az Erdeifaluért Alapítvány már tíz éve nyaraltat Magyarországon erdélyi gyerekeket, az elsõ pár évben a Böjte
Csaba-féle házak gyerekei jöttek. Idén negyedik
alkalommal
látjuk vendégül a
gyimesbükki magyar iskola diákjait, akikhez évente 5-6 alkalommal,
legközelebb augusztus 10-én viszünk ki egy autónyi adományt. A
román munkavállalók mellett nagyon kevés munkalehetõségük van
a gyerekek szüleinek, akik földmûvelésbõl, erdei
munkából próbálnak megélni –
mondta
Mikó
György, az alapítvány elnöke. Gyimesbükkön kétszáz gyermek jár az
iskolába, akiknek
szüleik közül többen nagy áldozatot hoznak, hogy a
gyerekek Zalában
nyaralhassanak.
– A gyerekek Már most
közül csak kevés

családjának engedi meg az anyagi helyzete, hogy jelentkezhessen erre a táborozásra. Minden évben próbálunk új gyerekeket bevonni a programba,
idén többségében olyan gyerekeket hoztunk magunkkal,
akik 4-5 gyerekes családokból
jöttek. Sokba kerül az autóbusz
bérlése és mellette a személyigazolvánnyal még nem rendelkezõknek drága volt az útlevél kiváltása. A szülõk évrõl
évre lelkesek, többen spóroltak is, hogy a gyerekek költségeit, zsebpénzét állni tudják.
Itt a táborban el vagyunk látva
minden jóval! – mesélte Sárosi

Mária, gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola tanára. –
A Magyarországon töltött tíz
nap alatt mindegyiken jutott a
gyerekeknek egy-egy élményszámba menõ program, így jártak a Balatonnál, Kehidakustányban, a zalaegerszegi AquaCityben és Szombathelyen is.
– A testvérem tavaly már
volt itt, én is jól érzem magamat, minden nagyon tetszik.
Sokat kirándulunk és úszunk.
Fürödtem a Balatonban is, ami
az elején még kicsit hideg volt
– mesélte megszeppenve az
õsztõl negyedik osztályos Bilibók-Antal Patrícia Anasztázia, aki tagja volt a zalacsébi
színpadon július 24-én fellépõ
23 fõs gyerekcsoportnak, akik
a vendéglátást szép népviseletbe öltözve, színvonalas énekekkel és szórakoztató színdarabbal hálálták meg.
– A gyimesbükki gyerekek
tavaly léptek fel elõször nálunk, idén ismét meghívtuk

õket hozzánk. Szeretnénk hagyományt teremteni azzal,
hogy a zalacsébi fiatalok is
mûsorral kedveskednek nekik,
majd egy vacsorával vendégeljük meg õket – mondta Erdei Csaba polgármester. A
csoportot elkísérte a kint két
éve pappá szentelt Hanuleac
Tamás atya is, aki elõször járt
Magyarországon:
– Sárosi Mária kérésére elõször kísértem el Magyarországra a gyerekeket, ahol lelkileg is
táplálni kell a csoportot. Korábban úgy hallottam, hogy
székelyek azok, akik igazán
vendégszeretõek és meglepõdtem, hogy milyen nagy szeretettel fogadtak bennünket. Sok
emberrel beszélgethetünk, akiket érdekel Erdély és nem
hagyják magára a határon túlra
szorult magyarságot.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

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, 1 Tb 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.: LENOVO G50-45 80E301W7HV 15,6"/AMD Quad Core
A4-6210/4GB/500+8GB SSHD/DVD író/fekete notebook 84.799 Ft
LENOVO 100 80QQ00F3HV 15,6"/Intel Core i35005U/4GB/128GB SSD/DVD író/fekete notebook
114.799 Ft
Dell Inspiron 5558 15,6"/Intel Core i3-5005U/4GB/500GB/
GeForce 920M 2GB/Linux/DVD író/ezüst notebook
139.999 Ft
Lenovo A1000 4" dual sim fekete okostelefon
23.999 Ft
Samsung 32" FullHD UE32J5000AW LED TV
71.999 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
gondoljon a tanévkezdésre!

www.bestbyte.hu
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Elismerésektõl csillogó falunap Zalaszentgyörgyön

Kovács Dezsõ és Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyzõ adta
át az elismerést Pál Attilánénak.
Kovács Adél énekével és a nyek és büszkék vagyunk ráHarangláb Népzenei Együttes juk, megmutatjuk idõrõl idõre
elõadásával vette kezdetét jú- és élvezzük a jól elvégzett
nius 15-én pénteken az idén munka gyümölcseit. Köszötizenhetedik alkalommal meg- nöm azok munkáját, akik ezt
rendezett zalaszentgyörgyi fa- lehetõvé tették és teszik minlunap. A már hagyománnyá den nap – köszöntötte a megvált kétnapos program elsõ jelenteket Kovács Dezsõ polestéjén kulturális mûsorral vár- gármester.
A Zalaszentgyörgyi Népták a vendégeket, ahol többek
között a település büszkesé- tánc Együttes elõadásában a
rábaközi, mezõségi, marosgeit is díjazták.
Az ünnepségen a közel- menti és szatmári táncokat látmúlt eredményei közül Kovács tak a vendégek melyek átvezeDezsõ polgármester kiemelte tésénél a Harangláb Népzenei
Zalaszentgyörgy testvértelepü- Együttes zenélt. Az ünnepsélési együttmûködéseinek és a gen nem feledkeztek el Zalahelyiek összefogásának ékessé- szentgyörgy legidõsebb lakójágeként álló Testvértelepülési ról, az immáron 93 éves Srágli
Parkot, valamint a Buday Ala- Gézáné Marika nénirõl, akit
pítvány szervezésében lebo- távollétében tapssal tiszteltek
nyolított XI. Nemzetközi Mû- meg. Köszöntötték a település
vésztelepet is. Sikeresen szere- elmúlt évének újszülöttjét, Jupel a település sportegyesü- hász Andreát, illetve az újonlete, közös munkával tartják nan beköltözött lakókat: Klerendben a szép sportcentru- ment Zoltánt és családját.
A faluban élõ kiemelkedõ,
mot, miközben a polgárõr
egyesület is újjászervezõdött. tanulmányi, sport és kulturális
Zalaszentgyörgy eredményei tevékenységet folytató fiatalok
között meg kell említeni az elismerésére Zalaszentgyörgy
Örömzene Kórus Alapítvány Község Önkormányzati Képvimunkáját, a kórus szereplései, selõ-testülete és a Buday Közilletve a Tornyos Art Tánc hasznú Alapítvány ZalaszentKlub sikereit és a gyerekek györgyért Ifjúsági Díjat alapíttánctudásbeli fejlõdését. A ott. Idén a tanulmányi katekávásiakkal együttmûködve, gória díjazottjaként Szita DoGróf Sándor vezetésével 5 éve rina kapta az elismerést, aki az
mûködik folyamatosan a Zala- utóbbi tanévekben rendre kiszentgyörgyi Néptánc Együttes. tûnõ tanulmányi eredményt
– Idén, nagy érdeklõdés ért el, hét éve énekel Zalamellett, majd száz nevezett szentgyörgyön az Örömzene
mintával, elsõ alkalommal ke- Kórusban és hatodik éve tánrült megrendezésre a Zala- col a Tornyos Tánc Klubban. A
szentgyörgyi Pálinkamustra. sport kategóriában ZalaszentEredmény, hogy szépül a fa- györgy sikeres vívóját, Wolf
lunk és eredmény az is, hogy a Ádám Lászlót díjazták, aki a
fiatalok ma is segítenek ne- kemény munkának köszönhekünk, részt vesznek a közös- tõen újra bekerült a válogaségi munkában és együtt dol- tottba és képviselte Magyarorgoznak velünk. Minél több szágot az Európa- és a világolyan fiatal kell, aki aktív ré- bajnokságon is. Kulturális kaszese akar lenni a közösség- tegóriában Tuboly Andrea
nek. Igen, ezek mind eredmé- örülhetett az elismerésnek, aki

iskolájában és szabadidejében
több kulturális területen tevékenykedik, népdalt énekel, verset mond, gimnasztikát tanul,
énekel és táncol.
– 2006-ban Zalaszentgyörgy
Község
Képviselõ-testülete
Pro Urbe és Zalaszentgyörgyért
díjakat alapított. Amennyire az
erõnkbõl telik, szeretnénk elismerni a hõsies munkát, amihez a véleményem szerint elhivatottság is kell. Az elhivatottsággal és a hivatással a közös ügyekhez érkeztünk. A hivatás belül vezérel, a feladatok
pedig kívül vannak, körülöttünk. Ezek a faladatok vonzanak vagy taszítanak, méltók,
vagy méltatlanok, de mindenképpen közösségi jelentõségûek. Az embernek, mint
egyénnek csak hobbija, paszsziója vagy mániája lehet. Hivatása csak akkor, ha a többi ember, a társadalom hívja, s feladatokkal traktálja, ösztönzi és
a munkáját értékeli, jutalmazza. Akit ma elismerünk, õt elhívta a közösség, a munkahely.
Az elhívásból hivatás lett. Egy
cél vezérli, kimûvelt emberfõk
nevelése. Az elmúlt 25 év munkássága és eredményei alapján

döntöttünk úgy, hogy Gyöngyi, Te kapd 2016-ban a Zalaszentgyörgyért Díjat – mondta
Kovács Dezsõ polgármester.
Pál Attiláné meghatottan szólt
a megjelentekhez:
– Köszönöm mindenki szeretetét, amit nap, mint nap
érezhetek. Jó helyen vagyok!
Köszönöm
Zalaszentgyörgynek, az otthonomnak, hogy befogadott, lehetõséget adott arra, hogy csak egyszerûen tegyem a dolgomat – mondta
szerényen a könyvtárat, az alapítványt, a kézmûves foglalkozásokat vezetõ és mellette óvónõként dolgozó díjazott.
Szombaton az esõs idõben
is elkezdõdött a Sárkány Kupa
focitorna, majd a rendezvénysátorban vetélkedõket, kézmûves vásárt, fõzõversenyt, véradást és szûrõvizsgálatokat
szerveztek. Kihirdették a pénteki pogácsaverseny eredményét, majd a kulturális mûsort
követõen retro diszkót tartottak, ahol Bõsze Attila szolgáltatta a talpalávalót.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

HIRDETMÉNY
Hulladékudvar nyitva tartása
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zalalövõi
hulladékudvar nyitva tartása
2016. szeptember 1-tõl 2016. november 30-ig
az alábbiak szerint változik.

Délelõtt
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

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

Délután
zárva
12.30-16.00
12.30-16.00
zárva
12.30-16.00
12.30-16.00

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 2016.
augusztus 1-tõl bevezetjük, így a szabálytalankodók beazonosítását követõen minden esetben eljárást kezdeményezünk.
Zalalövõ, 2016. július 27.
Tisztelettel:
Pintér Antal
polgármester
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Borúra derû a zalaháshágyi falunapon
A falu negyede megmozdult a túraversenyen
Június 15-én a hagyományos péntek esti bagolytúrával
kezdõdött Zalaháshágyon a
falunap, amire a csapadékos
idõ ellenére is sokan vállalkoztak. A túrázóknak a sportpályától indulva 5 kilométeres
távot kellett megtenni, közben
nyolc állomáson várták próbatétellel õket:
– Nagy volt az érdeklõdés,
a lakosság körülbelül negyede
megmozdult a programon.
Amilyen rossz volt az idõjárás,
annyira sokan jöttek el túrázni.
Az állomásokra kijelölt segítõk
saját fantáziájuknak megfelelõen találtak ki feladatokat, így
a zsíros kenyér kenésétõl kezdve a hosszú fûrésszel való vágásig, horgászásig mindenben
helyt kellett állni. A versengést
végül a Rapid Rambók nyerték
a Háshágyi Silótiprók és a
Cefre Palota csapata elõtt. Mindenkinek köszönöm, aki valamilyen módon is segítette a
falunap megszervezését, lebonyolítását – mondta Büki
József polgármester.

A szombati programokat
átalakította a folyamatos esõzés. A többcsapatos focitorna
elmaradt, azonban a nõsök
nõtlenek csapatai ennek ellenére is megmérkõztek, ahol a
fiatalok nyertek. Az esõ és az
erõs szél elõl menedéket nyújtott a tágas rendezvénysátor,
ahol elfértek a fõzõcskézõk és
a gyerekeknek játéksarkot alakítottak ki. A környékbeli fellépõkkel színesített kulturális
programokat már több százan
kísérték figyelemmel. Az ünnepélyes megnyitót követõen
elõször a környékbeli fiatalokból álló EXIT zenekar adta elõ
mûsorát, majd Boros Eleonóra
énekének, hastánc bemutatójának, a Zalaháshágyi Ezüsthárs Asszonykórus dalcsokrainak és Mutyi bohóc mûsorának szólt a taps. Idén elõször
adták elõ mûsorukat a zalaháshágyi gyermekek, akiknek
Mihályi Erzsébet cowboy táncot tanított be. Rendesen megmozgatták a színpad deszkáit a
KISZÖV Senior Táncegyüttes

Büki József köszönti Kovács Jázmint és szüleit, Horváth
Alexandrát és ifj, Kovács Gyulát.
tagjai, akik a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
közremûködésének köszönhetõen léptek fel.
Idén is köszöntötték az
újszülötteket, akiket jelképes
összeggel támogat az önkormányzat. Az anyukáknak virággal, az apukáknak borral kedveskedett az önkormányzat.
Zalaháshágy 390 fõs lakosságához képest szép eredmény,
hogy a tavalyi falunap óta 7
kisbaba megszületésének örülhettek. Idén olyan sok tombolatárgyat ajánlottak fel a
sorsolásra, hogy a lebonyolításon is gyorsítani kellett.
Az esti bálra hangolt a zalaháshágyi szombat esti láz, ahol
negyven színpadra lépõ között
idén is minden korosztály képviseltette magát. A tavalyi
Sztárban sztár nagy sikert aratott és ez a mûsor az idén sem

maradhatott el. Pásztorné
Ádám Edith vezetésével már
egy hónappal a falunap elõtt
elkezdõdtek a próbák:
– Tavaly nagy sikere volt a
mûsornak, így úgy gondoltam,
hogy idén egy hasonló és még
színesebb mûsorral készülünk.
A gyakorlás jól összekovácsolta
a közösséget. A táncokat magunk találtuk ki, a kellékek
beszerzését az önkormányzat
is támogatta. A rossz idõ ellenére nagyon sokan eljöttek,
teltház volt. Az egész nem mûködött volna ilyen jól, ha nincs
egy jó konferanszié Oláh Tamás személyében és kellett
egy jó közönség, amely végig
tapssal hálálta meg a színpadra
lépõk produkcióit.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Idõs, és nincs ereje a kert gondozására?
Távol lakik, és nem jut el Zalalövõre ingatlanja
rendben tartására?
Vagy csak elfoglalt, és megoldást keres a
kertápolásra?
A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ
Egyesület segít megoldani gondját!
Fûnyírás (fûnyíróval, damilossal, traktorral),
sövénynyírás, permetezés, egyéb kerti munkák
magánszemélyek részére,
alkalmi vagy folyamatos megbízással!
Gazdasági társaságok részére egyedi
megállapodással!
Br. 800 Ft/óra + anyagköltség
(pl.: üzemanyag, vegyszer, damil)
További információ, munkafelvétel:
tel.: 30/621-31-45
gyarmati@zalalovo.hu

2016. július

11

Zalalövõ és Környéke

Falunap Hagyárosböröndön
Július 2-án, szombaton rendezte meg a hagyárosböröndi
községi önkormányzat a helyi
polgárõr egyesület segítségével a hagyományos falunapi
programot. Már délelõtt kondérokban rotyogott az étel a
kultúrház udvarán, idén elõször nem versenyszerûen.
A gyerekeket most is ugrálóvár, kosarak, körhinta és fajátékok, trambulin, arcfestés
várta, vattacukorral is megvendégelték õket.
Fél 4-kor kezdõdött a színpadi kulturális mûsor, a narrátor Horváth Zsuzsanna volt.
Török Zoltán polgármester
rövid megnyitójában jó szórakozást kívánt a közönségnek,
majd színpadra léptek a helyi
óvodás és iskolás gyermekek,
Paksáné Szabó Erzsébet vezetésével. A ZMISZI kultúrcsoportjának elõadásában a Hotel
Mentál c. produkciót láthat-

tuk, a bagodi Fekete István
Általános Iskola gyermektáncosai pedig modern-és néptáncokat adtak elõ.
Srágli Hajnalka musical és operettslágerekkel kápráztatta el a jelenlévõket, elsõsorban az idõsebb férfiakat... A
közönség megcsodálta a Kutyakölykök együttes kissé bizarr, de érdekes mûsorát is. Az
Ezer Rózsa Kertje hastánccsoport három hölgye magától
értetõdõen ugyancsak elsõsorban a férfiak figyelmét keltette
fel. A programban szerepelt
még a Fokla táncegyüttes is.
Hátul az udvar sarkában
eközben a Magyar Hagyományõrzõ Famûvesek tartottak bemutatót Németh Ármin irányításával, akinek pedig volt hozzá elég türelme (és gyomorkapacitása), végiglátogathatta az
udvaron levõ legkülönbözõbb
fõzõhelyeket: legnépszerûbb a

A bagodi iskola táncosai is felléptek.
Dávid Jánosné által a szervezõk megbízásából készített
tarhonyás hús volt.
Akit érdekelt, a helyi
könyvtár által ingyen felajánlott könyvekbõl is választhatott
magának. Estefelé került sor a

tombolasorsolásra, melyet Horváth Eszter vezényelt: ennek
fõdíjaként egy értékes drónt
vihetett haza a boldog nyertes.
A falunap hajnalig tartó Légió
bállal ért véget.
Ács László

Nyári olvasótábor a zalalövõi könyvtárban

Elsõ alkalommal hirdették meg a tábort.
A „Salla” Mûvelõdési Köz- tése, az olvasás megszeretpont könyvtára elsõ alkalom- tetése és a könyvtárhasznámal hirdetett napközis tábort lat megismertetése volt. Emelalsó tagozatos tanulók számá- lett a könyvtár szeretett volra, amelynek célja a tábor jel- na hasznos idõtöltést biztolegének megfelelõen egyrészt sítani azoknak a gyerekekaz olvasás iránti igény felkel- nek, akiknek a nyári felügye-

Ha elolvasta, adja tovább!

lete a szülõk számára gondot
jelentett.
A 2016. június 27-tõl július
1-ig tartó tematikus hétre 11en jelentkeztek. A szervezõk
változatos, színes programokat
kínáltak a résztvevõknek. A
hét minden napján sor került
könyvtári foglalkozásra, közös
olvasásra, felolvasásra, könyvnézegetésre, a Sallazolo olvasásnépszerûsítõ interaktív program használatára.
Gruber Ágnes és Tannerné
Barki Márta, az Õrségi Nemzeti Park munkatársai madármentés témában elõadást és
játékos foglalkozást tartottak a
könyvtárban. Több alkalommal kirándult a csoport: az
Elanders Hungary Kft. zalalövõi telephelyén a nyomdai
munkákat és a könyvnyomta-

tás folyamatát ismerték meg a
gyerekek. A helyi mentõállomást és a mentõsök munkáját
Bölecz Gábor állomásvezetõ
mutatta be a csapatnak. Zalaegerszegi látogatásuk során a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban Tóth Renáta
gyermekkönyvtáros vezette végig a táborozókat, azt követõen a gébárti Kézmûvesek
Házában Pozvai Andreával
bõr kulcstartót készítettek a
résztvevõk, a kirándulást egy
hangulatos ebéd zárta a Vén
Diófa étteremben.
A felsorolt programokat
közös fagyizás és sütikészítés,
palackpostázás, vetítés, kézmûves foglalkozások, túrák, mozgásos- és társasjátékok tarkították.
Kovács Mónika és
Dr. Molnárné Skriba Judit
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Az akció a megjelenéstõl 2016. augusztus 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Kedvezményes családi belépõk!
2 felnõtt + 2 gyermek* : 6 500 Ft
2 felnõtt + 3 gyermek* : 7 200 Ft
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.
0-2,99 éves korig INGYENES!)
Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a
strandfürdõn!

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

FÜGGETLEN
HITEL, -BIZTOSÍTÁS és INGATLAN IRODA

• 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

Herman - Autószervíz Kft.

H-Kontakt Group Kft,
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

C AS

• 28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági biztosítások. Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása.
pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
• Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás lakáscélra takarékoskodóknak 0 Ft induló költséggel.
• Ingatlan közvetítés: ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítõi jutalék csak 2 %!
• Ingatlanközvetítõ kollégákat keresünk!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

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.

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

