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A harmincharmadik Zala Menti Napok
Ha augusztus közepe, akkor Zala Menti Napok. Idén
sem volt ez másképp, harmincharmadik alkalommal nyitotta
meg kapuit a rendezvény. A
három nap során több programon is részt vehettek az
érdeklõdõk.
Péntek délután a hagyományos nyitó ünnepségen Pintér
Antal, Zalalövõ polgármesterének köszöntõje után V. Né-

meth Zsolt, környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkár
nyitotta meg a rendezvényt,
majd Vigh László országgyûlési képviselõ köszöntötte az
ünnepség résztvevõit.
A helyi kitüntetések ismertetése elõtt Pintér Antal polgármester a Zalalövõi Borbarát Kör Közhasznú Egyesület
által szervezett, az idei év ha-

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

TOP ÁR!
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Nyári Turista................. 999 Ft/kg
Sajtos virsli...................999 Ft/kg
Sajtos párizsi................949 Ft/kg
Lecsókolbász............... 699 Ft/kg
Virsli mûbeles...............699 Ft/kg
Zsír 1 kg........................ 499 Ft/kg
--------------------------------------------Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Debreceni....................1139 Ft/kg
Disznósajt...................1249 Ft/kg
Farmer-Gazda.............1499 Ft/kg
Sajtos turista.............. 1549 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi Extra sonka..1699 Ft/kg
Kópé............................1599 Ft/kg

Göcseji csirkemell sonka...........
.....................................1550 Ft/kg
--------------------------------------------Fõtt csécsi szalonna..1249 Ft/kg
Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................168 Ft/kg
Csirke szárny................579 Ft/kg
Csirke comb................. 663 Ft/kg
Csirke egészben.......... 686 Ft/kg
---------------------------------------------

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 779 Ft/kg
Bõrõs császár csontos. 1079 Ft/kg

Kentucky pulykamell sonka.1599 Ft/kg Bõrõs karaj csontos.. 1089 Ft/kg

Érvényes: 2016. augusztus 29 - szeptember 11-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
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

Balról Lebics István, V. Németh Zsolt, Pintér Antal, Vigh László,
Gál Henrietta és Gyarmati Lászlóné. A képen nem szerepel
Miszori Istvánné, aki késõbb veszi majd át a kitüntetést.
gyományos borversenyén született borbírálat szerint oklevelet adott át Kardos Tamás
zalalövõi lakosnak, aki a rendezvényen fehérbor kategóriában vegyes fehérborával el-

nyerte a „Város bora” címet. A
verseny vörösbor kategóriájában is szép eredmény született, ezért az elismerõ oklevelet és a „Város bora” címet
(Folytatás a 2. oldalon)
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A harmincharmadik Zala Menti Napok
(Folytatás az 1. oldalról)
zweigelt cuvée boráért Novák József zalalövõi lakos vehette át.
Ezt követõen Gál Henrietta, zalalövõi lakos „Zalalövõért
Ifjúsági Díjat, Gyarmati Lászlóné (született Mihályka Judit) zalalövõi lakos Zalalövõ
Város Szolgálatáért Díjat, Miszori Istvánné (született Takács Mária), zalalövõi lakos
Zalalövõért Díjat, Lebics István
László, szintén zalalövõi lakos
ugyancsak Zalalövõért Díjat
vehetett át.
Folytatásként a sörsátorban
„Most kezdõdik a tánc” címmel Tihanyi Tóth Csaba és
Bognár Rita mûsorát tekinthették meg az érdeklõdõk, melyet
Fáraó buli követett hajnalig.
Szombaton fúvószenére ébredt a város, majd majorettek,
zumba csapat mutatta be produkcióját a fõtéren. Emellett
kézmûvesek, gyerekjátékok vették birtokba a kis utcát és

parkot. Kispályás foci, délután
Szamóca Bábszínház, az EXIT
zenekar, a szombathelyi Galaxy Rock And Roll csoport, a
zalaháshágyi „Sztárban Sztár”
produkciója, majd Bódi Guszti
és Bódi Margó zenés mûsora
várta az érdeklõdõket.
A Borostyán-tónál új lehetõséget próbálhattak az érdeklõdõk a nagykanizsai sárkányhajósok jóvoltából, többen is
kipróbálhatták a csoportos
evezést.
Hangulatos utcazenét hallhattunk Kovács Miklóstól, aki
a magyar country hangulatát
hozta vissza, majd a Borostyántónál folytatódott a program
Kormorán koncerttel és lézershow-val. A szombat estét
UNIKUM buli zárta.
Vasárnap horgászverseny,
gyermekjátékok, egész napos
fogathajtó verseny várta a
vendégeket, mely szintén gazdag programot biztosított a városba látogatóknak. (A fogat-

Vigh László is köszöntötte az ünnepség résztvevõit.
hajtó verseny programjáról
külön cikkben értesülhetnek
az olvasók.)
A szervezõk ezúton is szeretnék megköszönni a támo-

gatásokat, felajánlásokat, valamint minden segítõkész ember munkáját. Külön köszönet
az önkormányzat karbantartóinak.

Támogatják az iskolakezdést

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
www.bestbyte.hu

A gyerekek õsztõl már az iskolapadban bizonyíthatják rátermettségüket.
Itt az õsz, a gyerekek
visszaültek az iskolapadba. A
megfelelõ felszerelés és a feltételek biztosítását több családban nem egyszerû kigazdálkodni. Zalaháshágyon az
önkormányzat idén is támogatja az általános iskolások tanévkezdését.
– 24 iskolás gyermekünk
van, mindegyikük tanulását 17
ezer forinttal segítjük. A középiskolások islokalátogatási
igazolás fejében kaphatnak
támogatást. A fõiskolások,
egyetemisták számára nemsokára kiírják a Bursa Hungarica
pályázatot, melyhez mi minden
évben
csatlakoztunk.
Ennek értelmében az önkormányzat támogatását a
központi költségvetésbõl a
duplájára egészítik ki – ma-

gyarázta Büki József polgármester.
A településen az elmúlt
hetekben megújult a világháborús emlékmû, melyet a következõ hetekben avatnak fel.
Az adósságkonszolidációban
nem részesült települések közt
Zalaháshágy is szerepel, a számukra biztosított támogatásból szeretnék megoldani az
önkormányzati hivatal külsõ
hõszigetelését, födémszigetelését és a tetõhéjazat cseréjét.
Az önkormányzat ugyanezen
munkák végrehajtására és a nyílászárók cseréjére adott be pályázatot a kultúrház és a könyvtár felújítására is. Szintén állami támogatásból szeretnék a
temetõ feljárati útjának szegélyezését megoldani.
-pb-
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Túrák, koncertek, bemutatók és erõs hölgyek
Mozgalmasan telt a falunapi hétvége Zalacsében
Az idõjárás szinte minden
oldalát megmutatta, így igazán
emlékezetes programnak voltak
részesei mindazok, akik augusztus elsõ hétvégéjén a 21. alkalommal is a Zalacsébi Falunapokat választották kikapcsolódásul. A programsorozat ebben az évben is pénteken
kezdõdött, amikor gyermek és
felnõtt túrát is szerveztek. A
fiatalság Zala-réten történõ versengésében a Kinder-Mixer
Túlélõk végeztek az élen 171
ponttal, õket követték a Csobbanók 159 és a Repülõs Gizik
158 egységgel. A felnõttek
éjszakai túráján a faluból a
külsõ hegyi birtokokig haladt
a 13 benevezett csapat. A tréfás feladatokkal tûzdelt pályát
a Csakafelecsébi szervezõdés
300 pontot gyûjtve teljesítette,
megelõzve az All-In-Pia (298)
és a Hon-Túrázók (296) csapatokat.
Szombaton a szeles, esõs
idõjárás egy kis kényszerpihenõt adott a résztvevõknek,
akik így délután 5 órától a
térség kulturális csoportjainak,
elõadóinak mûsorát díjazták
tapssal. Este sokan gyûltek
össze Varga Miklós koncertjére, majd a Helios együttes
hajnalig tartó báljával zárult a
nap. Vasárnap 3 órától már népi
játékokkal, légvárral és arcfestéssel várták a gyerekeket. Mellette külön kiállításon mutatták
be az egykori szüreti felvonulások, rönkhúzások pillanatait,
valamint újdonságként külön
sátorban állították ki portékáikat a térség kézmûvesei és
termelõi is. Takács Diána már
második alkalommal kínálta

tulipánnal, írókás és más népi
motívumokkal díszített agyagedényeit és tárgyait, aki a fazekassággal elõször szakkörön
ismerkedett, majd képzésen is
kitanulta a népi mesterséget.
A nagyobbakat idén elõbb a
repülõ- és automodell bemutató, majd trial kerékpárokkal
való ismerkedés kápráztatta el.
Tavaly nagy sikert aratott az
erõs emberek versenye, melyet
idén a másik nem számára
rendeztek meg Gál János és
Gál Balázs szervezésében. A
feladatok között a hagyományos
nõi munkákat próbálták összegyûjteni. Ide tartozott a tehénfejés, amit átlyukasztott gumikesztyûvel helyettesítettek. Sodrófahajításban,
kukoricamorzsolásban, krumplihámozásban
is összemérték ügyességüket a
hölgyek. A legnagyobb próbatételt a tyúkok bóják közti terelgetése jelentette, melyet a végén kukoricatusa kosárba hajításával egészítettek ki. A legügyesebb asszonynak járó serleget Lendvai Ferencné kapta,
aki Vargáné Kruczler Beátát és
Cséberné Varga Zsuzsannát
elõzte meg. Vasárnap este az
EXIT fiataljai adtak extra koncertet, akikhez ezen az estén
csatlakozott az egykori zalacsébi Hegyesi Gabriella operaénekes is, majd a tábortûz
meggyújtása elõtt a Weekend
zenekar húzta a talpalávalót.
– A pénteki program megrendezését megnehezítette az
idõjárás, így a gyermektúra végén és az éjszakai túrán is kihívásokkal kellett megküzdenie
a résztvevõknek. Az esõvel nehezített pályán 8 órakor indul-

Lendvai Ferencné (középen) nyerte az erõs hölgyek versenyét.
tak el a csapatok és voltak, akik
éjjel 2 órakor érkeztek vissza.
Szombaton a kulturális mûsorokra helyeztük a hangsúlyt,
vasárnap a különbözõ bemutatók és az erõs asszonyok versenye szórakoztatta az érdeklõdõket. Idén újdonságként homokkal borítottuk be a kézilabdapályát, ahol strandfociban
mérkõztek meg a csapatok. Egy
kis falusi közösség viszonylatában sok programot sikerült
megrendezni, de mégis családias légkörben zajlott a falunap.
Az idõjárás nehézségei ellenére
mindenki jól érezhette magát
és jó kikapcsolódást nyújtottak
a programok. Szeretnénk megköszönni azok munkáját, akik
segítették a falunap megrendezését és azon magánszemélyek,
cégek segítségét, akik anyagilag
is hozzájárultak a programokhoz – összegezte a hétvégét
Erdei Csaba polgármester.

Idén is elismerték a településért tevõ emberek tevékenységét, így közösségi munkájáért
Zalacsébért díjban részesült
Gál László, valamint MikóBaráth Imre István közösségi
illetve önkormányzati munkáját
is ugyanezen elismeréssel illették. A tavalyi falunap óta kilenc újszülött látta meg Zalacsében a napvilágot, õket a
programon külön is köszöntötték. Ugyancsak szép ajándékkal
lepték meg az idén tizennyolcadik életévüket betöltõ ifjú
polgárokat is. Ebben az évben
elsõ alkalommal versenyeztették a falu konyhakertjeit, melyek közül Kovács Istvánét választották a legszebbnek, a tulajdonos Szabolcs Péter szobrász plakettjével lett gazdagabb.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Közmunkával építenek parkolót Zalaboldogfán

Egyelõre a terület kitakarítása, közmûveinek „felderítése” folyik.
Zalaboldogfán a Hunyadi
utcában régi problémára si-

került megoldást találni. Az utca 2008-ban történt aszfaltozá-

sakor a templom elõtti rövid
szakasz ki lett szélesítve, így 2-3
autó parkolására nyílt lehetõség. Nagyobb eseményeken viszont ez a parkolóhely kicsinek
bizonyult. Az önkormányzatnak
régi terve volt egy nagyobb parkoló kialakítása, de eddig nem
találtak erre alkalmas helyet.
– A templom szomszédságában van egy évek óta lakatlan,
romos épület. Környezete teljesen felgazosodott, a szeméttel, hulladékkal teli ingatlan
nem csak a környezetét, hanem
a szomszéd területeket is veszélyezteti. Az épület veszélyessé vált, ezért az építési hatóság
bontást rendelt el. Az önkormányzat megkereste a máshol
élõ tulajdonosokat, akik nem
tudják vállalni a bontás költségét és az ingatlanon lévõ terheléseket. A tulajdonosokkal

egyességre jutva megállapodás
született: az önkormányzat lebontja az épületet, eltakarítja a
romokat, tehermentesíti az ingatlant, ezáltal az a falu tulajdonába kerül. A terület nagysága nem teszi lehetõvé házhely
kialakítását, ezért a legmegfelelõbb felhasználási lehetõség egy
parkoló kialakítása – számolt be
Luter Péter polgármester, aki
hozzátette, hogy a közmunkások segítségével parkosítanak
és pihenõövezetet is kialakítanak a majdani parkolóban.
A templomhoz autóval érkezõknek így tágas parkoló áll
majd rendelkezésére, akik nem
akadályozzák az utcában közlekedõ gépkocsikat sem. A beruházásnak köszönhetõen a templom és környéke is rendezettebbé, tisztábbá válhat.
- pb -
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Salomvár Napok 2016
Kettõs ünnep volt számunkra, nekünk salomváriaknak 2016. augusztus 20-a. Ritka egybeesés, hogy Szent István királyunk ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam
fennállásának emléknapja egybeesik a Salomvár Napokkal.
Külön öröm számunkra, hogy
ezen a napon került megnyitásra a Salomvári Mûvelõdési
Ház kistermében Süle Ferenc
néhai plébános úr emléktárlata, melyet október 1-ig tekinthetnek meg az érdeklõdõk.
A Salomvár Napok ezúttal
is péntek estével kezdõdött. A
szervezõk
úgy
gondolták,
hogy itt az ideje Salomváron is
megszervezni a „Bagolytúrát”,
mely méltán nagy sikernek
örvend a környezõ településeken. Nagy gondossággal jelölték ki a rendezõk Salomvár
csodálatos dombjai és lankái
között a leendõ útvonalat,
melyet az esõ, úgy ahogy volt,
el is mosott. De nem úgy van
az! A magyar ember nem adja
könnyen Salamon Zoltán, a
Salomvár Napok fõszervezõje
elõállt a vészforgatókönyvvel
amit erre az eshetõségre tartogatott. Eleinte kicsit kétkedve fogadta mindenki, de végül
beláttuk, hogy egyetlen lehetõség lévén helyben kell lebonyolítanunk az „ügyet”. A
hangulat önmagáért beszélt!
Az induló tíz csapatnak számtalan feladatot kellett megoldania, melyeket nagyon jó
eredménnyel hajtottak végre.
Bízva abban, hogy a legközelebbi alkalommal is közel
száz induló lesz, nagy örömmel szervezzük újra a salomvári „Bagolytúrát”
A második nap, már szinte hagyományosan, gyermek-

programokkal kezdõdött. A falunapok elengedhetetlen kelléke
a légvár, itt sem maradhatott
el, 10 órától kezdõdõen a gyerekek nem is hagyták pihenni,
egészen estig. Közben számtalan program közül választhattak. Volt, aki Szabóné Szabó Adrien fodrász kezei között
szépült, akadt, aki épp csillámtetkóra vagy arcfestésre vágyott és voltak olyanok, akik
Borka bohóc mûsorához statisztáltak, mint kiskalózok.
Ezúton is köszönjük Boronyák
Biankának, Bor Annának és
a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak a közremûködést.
Délután, a megnyitót követõen 15 órától kulturális
programok szórakoztatták a
közönséget. Fellépett a Salla
Néptáncegyüttes, a Gála Tánccsoport, az Iglice Néptánccsoport és nem utolsó sorban a
Salomvári Táncegyüttes.
Ezt követõen 17 órától a
Zalaszentmihályi Nóta- és
Népdalkör színesítette a Salomvár Napok repertoárját.
Nem kevesebb sikert aratott az
operett énekes páros a népdalestet követõen. A közönség
soraiból verbuváltak alkalmi
fellépõket, akik szemmel láthatóan örömmel vettek részt a
produkcióban.
A természet adta tárházból
és Bakonyi István mesterszakács jóvoltából – aki már
rendszeres fõzõvendége a hasonló rendezvényeinknek –
remek, ízletes vacsora kerekedett. És ha valaki keveselte a
kétféle fogást – amit Bakonyi
István mesterien megszakácsolt –, az megkóstolhatta Csáki István nagyszerû vendégei
által fõzött még nagyszerûbb
halászlevet is! (Én magam is
kétszer szedtem és csak azért

Bagod Község Önkormányzatának felhívása
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl
Bagod Község Képviselõ-testületének az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetésérõl szóló 6/2009.(III.24.) számú
rendelete alapján avar és kerti hulladékok égetésére az
alábbiak szerint van lehetõség:
Február, március, április, május, szeptember, október,
november hónapokban:
• hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig,
• szombaton 10.00 órától 12.00 óráig.
Ünnepnapokon és vasárnap, illetve január, február,
június, július, augusztus, valamint december hónapokban az égetés szigorúan tilos.
Avar és kerti hulladéknak minõsül a kert használata során
keletkezõ és további hasznosításra nem kerülõ növényi
maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi
maradvány).
Nagy mennyiségû füstöt termelõ (pl. nedves kerti hulladék), egészségre káros égésterméket kibocsátó termelõ
anyagot égetni tilos.
Kérjük a fentiek gondos betartását, egyúttal köszönjük
lakóink együttmûködését.
Bagod Község Önkormányzata

Gazdag volt a program a színpadon is.

A közönség jól szórakozott.
nem háromszor, mert az már
nagyon meglátszott volna rajtam – a szerzõ). S, hogy legyen
idõ kipihenni a vacsorát, közben az EXIT zenekar egyre
színvonalasabb produkcióját
élvezhettük.
Nosza, megvolt az emésztési szünet, Pungor Gábor
húzhatta, míg meg nem unta,
kb. hajnali négyig.
Volt még egy nap, vasárnap, azt is meg kellett tölteni
programmal. Természetesen
foci, egy csodálatos sportteljesítmény szem- és fültanúi lehettünk, köszönjük a játékvezetõk objektív megítélését. S
hogy ne maradjanak éhen a
szurkolók, eközben Salomvár
asszonyai Vizyné, Márti vezetésével (Boronyákné Tamás
Éva, Bor Zoltánné, dr. Bodorkósné Kaszás Ilona és Havranekné Dervalics Anett) lángossütésbe kezdtek, amit diákjaink nagy szeretettel kínáltak.

A szombathelyi Revans
Rock Band már visszatérõ
fellépõ vendége a Salomvári
Napoknak. Nagy élmény egy
kistelepülésen az élõ koncert.
A „hidegindítás” után „forró”
befejezéssel köszöntünk el
egymástól, miután négyszer
követelte vissza a zenekart a
közönség. Köszönjük szépen
Revans Rock Band!
Írásom elején a kettõs ünnepre utaltam. Szeretném kiemelni a salomvári tûzijátékot.
Ez a kis látványosság hivatott
volt kifejezni egyrészt közös
ünnepünket az egész országgal egyetemben, és ugyanakkor hivatott volt kifejezni azt,
hogy Salomvár talpra állt, és ha
a salomvári emberek összefogva azt akarják, hogy így
maradjon, akkor az így marad!
Köszönöm szépen, Salomvár!
Árvay Sándor
Fotók: Árvay Gréta

Zalalövõi Közös Önkormányzati Hivatal
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
Tel.: 92/371-001, Fax: 92/571-033.
e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu

HIRDETMÉNY!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. szeptember 19-én (hétfõn) áramszünet miatt a közös
önkormányzati hivatal zárva tart.
Kérjük a lakosság szíves megértését.
Zalalövõ, 2016. augusztus 22.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyzõ
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Településrendezés Bagodban
Településképi esztétikai
szempontok figyelembe vételével nyáron jelentõs földmunkák kezdõdtek Bagodban,
mely során jóval több, mint
1.500 köbméternyi föld kerül
megmozgatásra. Ezek elõzményeként már télen elõkészítõ
tevékenység folyt több helyszínen, mint például bozótirtás,
vagy a gaz által már-már erdõvé terebélyesedõ terület kitisztítása.

Öt helyszínen eddig körülbelül 150 teherautónyi forduló volt, többek közt a régi
vízmûtelepnél, a vasútállomásnál és a Zalaszentgyörgy felöli
temetõnél. Régi elképzelések
valósulnak így meg, céljuk a
rendezett települési összkép
további építése. A nemrégiben
majdnem 17 kilométerre bõvülõ kerékpárút szerencsére a
vártnál is nagyobb érdeklõdésre tett szert, nem mindegy,

Bagod új dísze

Részlet a településképrõl a közös önkormányzati hivatal elõtt.
Egy településnek bármi lehet ékessége, legyen az egy virágos kert, kaszált rét szénabálákkal, gólyafészek, vagy egy
térköves járda.
Bagod legújabb dísze a közelmúltban „foglalta el helyét”
a közös önkormányzati hivatal
elõtt, nem messze a tavalyi
Szent Márton napi rendezvényen megáldott települési emlékoszlop mellett, mely a közel
1000 kilométerre lévõ németországi testvérvárosunk, Heilbad Heiligenstadt felé mutat,
szimbolizálva a két település
közötti több, mint két évtizedes kapcsolatot.
Az új látványosság különlegessége és egyedisége, hogy
fél méter széles és 5 méter
hosszú településkép formájában mutatja be községünket.
Németh Zsófia és Tóth Norbert
zalaegerszegi képzõmûvészek
alkotása finom részletességgel
láttatja Bagodot, kiemelve
fõbb nevezetességeit, néhányukról rövid információt tartalmazva. Példaként említve

Szent Pál templomát vagy az
országban mindössze huszonegynéhány még álló, úgynevezett téglabuzogány típusú víztornyot.
Elkészítése meglehetõsen
bonyolult volt, az alkotók kézzel kirajzolták a településrõl
készített panorámaképet, aztán vektorizálták, ezt finomították, legvégül a szín került
alá montázzsal. A közelmúltban teljes megújításon átesett
www.bagod.hu honlapon ugyanezen szemléletû kezdõkép köszön vissza, hangsúlyozván az
egységességet.
A tájékoztató információk
szándékosan nem szembeszökõen nagy betûkkel lettek
szedve, céljuk, hogy közelebb
vonzzák a tekintetet: „gyere, fürkéssz, keresd meg az utcádat,
talán még a házadat is megtalálod”.
Hát fürkésszünk, keresgéljük, ha csak pár másodpercre
is, álljunk meg a mai rohanó,
semmire sem ráérõ világban.
S.F.

Közbensõ állapot…
hogy a hozzánk kerékpárral,
futva, néha görkorcsolyával betérõt, illetve lakosainkat milyen kép fogadja Bagod „déli
kapuinál”. A vasútállomás régi
épülete mellett az elburjánzott
növénytakaró „alól” egy épen
maradt, feltehetõen a régi vasútvonal fektetésekor épített
pincehelyiség is elõkerült, aminek látványa kívülrõl felér egy
rejtett lövészbunkerével.
Ugyan a munkálatok jelentõs anyagi áldozattal járnak, illetve az amúgy is nagyon sok
kaszálnivaló tovább gyarapodik, de összefogással az újabb
és újabb elénk tornyosuló feladatok lépésrõl-lépésre megoldódnak, ennek keretében létesült új parkoló az óvoda és a
bölcsõde közelében.
Ezúton köszönjük lakóinknak az ingatlanok rendezettsége érdekében tett erõfeszíté-

seit, ami nem csak kötelességünk, de büszkeségünk is lehet, amikor egy, a portáink
mellett elhaladó utazó elégedett szemmel végigtekint, majd
gondolatban bólint egyet.
Végezetül
szemléltessük
Arany János szavaival a jól elvégzett napi munka örömét:
„A gazda pedig mond egy
szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörõdött testét,
Homlokát letörli porlepett
ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredõi elsimulnak
szépen;
Gondüzõ pipáját a tûzbe
meríti;
Nyájas szavu nõje mosolyra
deríti.”

Író leszek!
Megyei mese- és mondaíró verseny
A zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet általános iskolás tanulók számára két kategóriában. Az alsósoknak Mesél az erdõ címmel írták ki a pályázatot, mese mûfajban. A felsõ tagozatosoknak Földanya
címmel jelent meg a felhívás, tõlük mondákat várnak a szervezõk.
A pályamunkák beérkezési határideje mindkét korosztály
esetében 2016. október 28. A beérkezett alkotásokat szakmai
zsûri értékeli, az eredményhirdetésre egy változatos programokat kínáló tematikus nap keretében, november 26-án
(szombaton) kerül sor.
A felhívással kapcsolatban részletes információ kérhetõ az
intézményben személyesen, a 06-92/371-004-es telefonszámon, és az mkk@zalalovo.hu e-mailcímen.

www.zalatajkiado.hu
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Ezúttal az idõsek otthonát segítik
Példás összefogás a 15. jótékonysági napon

A Zalaegerszegi Gondozási Központ négy csapata, köztük az
idõsek otthona is fõzött.
2002-ben indult útjára az a
városi kezdeményezés, amelynek köszönhetõen az utóbbi
években Zalaegerszeg különbözõ közösségi tereit, intézményeinek eszközeit sikerült
megszépíteni, megújítani. Augusztus 14-én, vasárnap már
tizenötödik alkalommal rendezték meg a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos
jótékonysági napot. A város
önkormányzata az idõsebb
korosztályról való gondoskodást is fontosnak tartja, így az
idei akcióval a Gasparich úti
idõsek otthona liftjének felújítására gyûjtöttek. A tavalyi
12 milliós bevételen a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház és
a Hevesi Sándor Színház „osztozott”, melyet az önkormányzat 10 millióval egészített ki.

Ezen a napon 57 csapat
gyûlt össze a nemes cél érdekében, közöttük civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
baráti társaságok képviseltették magukat. A jótékonysági
nap résztvevõi idén a Gasparich úti idõsek otthona liftjének felújítására gyûjtöttek. A
Zalaegerszegi Gondozási Központ kötelékébe tartozó intézmény természetesen saját csapatot indított, példájukat követték a másik három telephelyrõl is, így összesen négy csapattal vettek részt a programon.
– Az utóbbi idõben a szociális ágazattól is mindig érkeztek fejlesztési javaslatok az
önkormányzathoz. Idén egy
jelentõs problémával szembesültünk, elromlott az idõsek
otthonának a liftje, aminek kö-

zel 12 millió forintba kerülõ
javítása nagyon nagy kiadást
jelentett volna az intézmény
számára. A lift elhasználódott,
hiszen nem ezeknek a feltételeknek lett tervezve, tíz évvel
ezelõtt az otthonban nem
ilyen állapotú idõsek laktak. A
98 férõhelyes intézményünkben többen csak tolószékkel,
kocsival tudnak közlekedni,
így õk lift segítségével vesznek
részt a közösségi programokon. Tavasszal jeleztük, hogy
erre megoldást kellene találni,
amire nagyon gyorsan választ
is kaptunk azzal, hogy a mi
célunkra folyik a gyûjtés. Csapatainkkal a cukkini krémlevestõl a rakott cukkinis palacsintán keresztül pincepörkölttel, tejbedarával, vagyis sok
finomsággal készültünk –
mondta Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ intézményvezetõje, aki
reményét fejezte ki, hogy a
következõ fél évben megoldódik a problémájuk.
Örömmel vont mérleget a
15. alkalommal megrendezett
jótékonysági nap után Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Az AquaCityben sorra került rendezvényen több
rekord is megdõlt.
– Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki szervezõként, résztvevõként segítséget nyújtott a jótékonysági
nap sikeréhez! A gyûjtés idei
célja az Idõsek Otthonában
(Gasparich út) egy új lift be-

szerzése volt – mondta Balaicz
Zoltán, majd sorolta az örvendetes tényeket:
A vasárnapi programon
több szempontból rekordot
döntöttünk:
– A támogató cégek (42
vállalkozás) elõzetes felajánlásaiból befolyt támogatás
2.825.000 Ft (ez minden korábbinál magasabb összeg).
– A minden eddigi rekordot megdöntõ számú, 57 fõzõcsapat által gyûjtött pénz
2.049.000 Ft (ez is minden
korábbinál magasabb összeg).
– Összesen 4343 vendég
fordult meg vasárnap az
AquaCityben, a belépõkbõl
4.279.000 Ft gyûlt össze.
Tehát összesen a jótékony
célra befolyt teljes összeg
9.153.000 Ft! Az önkormányzat
kiegészítõ támogatásával így
beszerezhetõ a jótékony cél,
vagyis az új lift.
Köszönöm az AquaCitybe
ellátogató polgároknak, a fõzõcsapatok tagjainak, a cégek vezetõinek és dolgozóinak, az
egyesületek és civil szervezetek tagjainak, munkatársaimnak, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az
akció sikeréhez! Külön köszönöm a szervezõknek, akik rengeteget dolgoztak ezért a
napért! Büszkék lehetünk városunkra, hiszen ismét megmutattuk, hogy össze tudunk
fogni, és közösen tudunk dolgozni a jó célokért! Köszönöm
Zalaegerszeg!

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:

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

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.
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Jubileumi Szent István emléktúra
mas nap meghitt és békés
2016. augusztus
zárása…
19-én úgy tûnt elKöszönettel tartozunk az
zárhatatlanul megállomásokon szolgálatot teljesínyíltak az ég csatornái. A szürke,
tõknek: Márton Évának és
hûvös reggelt esõs,
családjának, Csepregi Jánosõszies nappal könak és segítõjének, a zalaszentvette. A Szent Istgyörgyi Horváth Lászlónak, Néván túrák történemethné Jakab Ica tanárnõnek,
tében elõfordultak
Bonczné Ágnesnek és lányának
már borúsabb idõEszternek, Németh Csabának
szakok, de a zaránés a polgárõröknek. Köszönet
doklatot még soha
a szervezés fáradhatatlan monem kellett lemontorjának, a zalalövõi falugondA gyõztes lövõi csapat indulás elõtt.
danunk! A kitartó
noknak, Sütheö Gabikának és
imádság most is meghozta az gyõztes a zalalövõi fiatal csa- az útvonal megálmodójának,
eredményét, délutánra kira- ládokból álló 1-es számú csa- Berke Józsefnek. Köszönet Zagyogott a nap, a vakítóan kék pat lett. Már sötét éjszaka volt, lalövõ város és Pintér Antal
égen csak bodros bárányfel- mikor az éjszakai virrasztásra polgármester támogatásáért.
hõk kergetõztek. Kár, hogy a indultunk a patakai Szent AnReméljük, hogy valamenykérésünkbe nem foglaltuk be- na templomba. Istenért, hazá- nyi résztvevõ szép élményekle, hogy mások is, hozzánk ért a magyar családokért a kel gazdagodva tért meg otthasonlóan, rendületlenül bíz- magyar szentekkel együtt honába, mi pedig készülõdünk
imádkoztunk, s könyörgé- a XVI. túrára a folytatás rezanak a jó idõben…
Délután 4 órakor Zalalö- seink az ének szárnyán száll- ményében.
võ mindszenti városrészében tak a magasba. Egy mozgalS.M.
gyülekeztünk a Mindenszentek templomában szentmisére,
hogy hagyományainkhoz hûen
liturgikus eseménnyel indulhasson a túra. Horváth István
Sándor atya ünnepi áldása
után az Árpád-kori templom
kertjében megalakult az öt
csapat. A zarándokok igencsak
széles korosztályt képviseltek
a babakocsiban ülõ apróságtól,
az Örömzene Kórus ifjain át a
közép és szép korúakig. Az úti
keresztek, Szent István imádságok és a térképek átvétele
után a lelkes csapatok felkeresték a hat állomást, hogy
István
királyhoz,
korához,
Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?
hitünkhöz kapcsolódó komoly
és játékos feladatokat oldjanak
Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!
meg. Az Andor keresztnél
újkenyeret kóstoltak, a zsidó
A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
temetõnél az elveszett koronáalkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek
zási ékszereket keresték, a
konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
Lékai-téren horgásztak és a
képzések, termékbemutatók megszervezésére vagy családoknak,
kérdésekbõl a környék közszületésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
tiszteletben álló plébánosaira
más társasági alkalmak lebonyolítására egyaránt.
ismertek rá. A Hõsi Emlékmûnél a magyar történelem
Szállodánk komplex csomagban biztosítja a rendezvény
sorsfordító harcairól töltöttek
megszervezését és lebonyolítását is.
ki tesztet, a Patakai kereszt
A rendezvénytermek nagyobb létszám esetén összenyithatók,
kockakirakója
Zala
völgyi
templomokat rejtett, s a Szent
kisebb csoportoknál szekcionálhatók, így bármilyen jellegu
Márton úti keresztnél és maeseményre alkalmasak.
gaslesnél számot adtak a magyar virtusból dárdahajítással,
Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
harangkondítással.
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu
A túra a Patakai Hölgyklub
jóvoltából finom vacsorával
zárult a patakai kultúrotthonban. Itt adta át Horváth Mária,
az Örömzene Alapítvány elnöke a Gyulai László által
készített emléklapokat, okleveleket és a szerény jutalmakat. A

Rendezvények és konferenciák

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
De anyaaa!…
Külföldi nyaralások alkalmával minden honfitársunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a magyar bizony nem világnyelv.
Ezért kell, hogy beszéljen
még valamilyen nyelven,
hogy az élet legegyszerûbb
dolgát is el tudja intézni. De
viszont egy idõ után ezt a
hátrányt az elõnyünkre tudjuk fordítani azzal, hogy tömegben olyan dolgokat is
meg tudunk beszélni hangos szóval, magyarul, amit
csak azért merünk megtenni, mert senki más nem érti
rajtunk kívül a magyar szót.
Gyuri feleségével, Klárikával már bejárta a fél világot. Legutóbb a világ végén
voltak egy alig lakott szigeten. Több, mint félnapos repülõút és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a paradicsom. Klári a tengerparton nem tudott betelni a
látvánnyal. Minden tökéletes volt, csak egy dolog
bosszantotta, hogy még
mindig alig beszélt angolul.
Ha hazamegyünk, újra elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudásommal nem sokra megyek. Hát
Klárikám, ez így van, itt bizony magyar szót nem fogunk hallani. Ekkor Gyuri
legnagyobb
döbbenetére
magyar szó törte meg az
idilli csendet.
– Anyaaa! – hangzott a
tengerbõl.
– Mi a baj? – kérdezték a
partról.
– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a víz… –
mondta az anya.
– De Anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerbõl, nekem kakilnom kell!
Erre egy hangos nevetés
után az ésszerû válasz: – Jó,
akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Nem bot és vászon, hanem zászló”
Új jelképekkel gazdagodott Kávás

Az új zászlóra Szabó László egykori polgármester kötötte fel
az elsõ szalagot.
„Aki tisztességesen, becsületesen, az isteni és emberi
törvényeket betartva éli ezt az
életet, azoknak egyenest elõre
néz a szeme. A régi embert le
kell vetnünk magunkról, lélekben és érzésekben is meg
kell újulni. A példázat szerint
az okos ember sziklára építette
a házát, kérjük Szent István
királyunk közbenjárását is,
hogy lelkiekben mi is a sziklára, Jézus Krisztusra tudjunk
építeni – emelte ki az augusztus 20-án Káváson tartott
prédikációjában Gyöngyös Balázs plébános. Az ünnepi
programnak a Kulcsosház
adott otthont, ahol a szentmisét követõen megszentelték
az új kenyeret és Kávás is új
jelképekkel gazdagodott.
– Szép hagyományunk, hogy
augusztus 20-án összegyûlünk
és visszaemlékezünk államala-

pító királyunkra, felszenteljük
és megszeljük az új kenyeret.
Így tett az a 35-40 nemzedék
is, aki Szent István halála óta
leélte életét ebben a hazában.
Egykori uralkodónk programja
túlmutat korán, az általa megfogalmazott alapelveknek minden idõben és nemzetben
örökérvényûnek kellene lenniük. Kávás község önkormányzata az ünnep fényét
nem csorbítva erre a napra
tervezte, hogy felavassa a falu
új jelképét tartalmazó zászlót
és címert – mondta beszédében Eke László polgármester, aki ismertette a nemzeti ünnepi történelmi hátterét is.
A falu történetét kutatva az
1360-as évektõl lelhetõ fel
írásos emlék, ebben a vonatkozásban sem címer, sem zászló nem szerepel. Így az önkor-

Nemzetközi fuvarozást végzõ cég
gyakorlattal rendelkezõ gépkocsivezetõ kollégát
keres nyerges ponyvás szerelvényre
magyar-német körfuvarokra.
Csiszár Gergely 20/399-5650
Cargo Logistic Kft. Nagypáli

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

mányzat elhatározta, hogy hozzáértõ szakemberrel tervezteti
meg a település jelképeit és
pecsétjét. Az új lobogón az
akác és tölgyfa koszorú között
Kávás jellegzetes motívumai
jelennek meg, így boronaház
felett a hét hegyhátat jelképezõ szõlõfürtök sorakoznak.
Az ünnepség résztvevõi számára
elõbb
felcsendültek
Kosztolányi Dezsõ Zászló címû
versének sorai, majd a település rendszerváltás utáni elsõ
polgármestere, Szabó László
kötött szalagot az új zászlóra és
Gyöngyös Balázs plébános
szentelte meg a lobogót.
Kávás lélekszáma 263 fõ,
ami az elmúlt évben nem

csökkent, évrõl évre gyarapodik a falu. Ezen a napon hagyományosan jelképes ajándékkal köszöntötték az elmúlt
egy évben született kávási
újszülötteket és szüleiket. Így
Soós Krisztián és Soós Takács
Tímea gyermekét Soós Somát,
Marton Ferenc és Marton
Horváth Bettina gyermekét,
Marton Nolen Ferencet, Simon
Csaba és Kiss Anett gyermekét, Simon Kevint, valamint
Borbély Péter és Borbély-Zöld
Enikõ gyermekét, BorbélyZöld Illést.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Búcsú Hagyárosböröndön

Hagyárosbörönd búcsúnapja augusztus 6-án, vagy az azt követõ vasárnap van.
Hagyárosbörönd
község
Zalaegerszegtõl 11 kilométerre, a Körmend felé vezetõ
76-os út mellett terül el. Lakóinak száma jelenleg 320 körül van.
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
volt.
A kápolna helyén épült fel
1844-ben a mai tágasabb
templom, melynek búcsúja
augusztus 6-án, vagy az azt
követõ vasárnap van. A templom a közelmúltban két felújításon is átesett, 2000-ben és
2012-ben.
Az idei búcsúi ünnepi
szentmisét 2016. augusztus 7én, vasárnap délelõtt Farkas
László bagodi plébános mutatta be, aki arról elmélkedett,
hogy mit jelent a mai ember
számára a Miatyánkban szereplõ mindennapi kenyér, amelyért az Istenhez imádkozunk.
Ács László
Hagyárosbörönd

2016. augusztus
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ális gondozó, akik gondoskodtak arról, hogy a gyermekek
minden nap ízletes és változatos reggelit, tízórait és uzsonnát kapjanak.
Említést érdemelnek a pénzügyes dolgozók – Nérer Edit
és Dömökné Srágli Lívia –,
akik a program pénzügyi kereteit adták.
Köszönetünket fejezzük ki
együttmûködõ partnereinknek:

– a Zalalövõi Általános Iskola igazgatójának, Gyarmati
Antalnak, aki rendelkezésünkre bocsátotta az iskola épületét,
– a Borosán-völgy Nonprofit Kft. dolgozóinak, akik gondoskodtak a gyermekek és kísérõik kedvezményes ebédjérõl és a reggeli teáról, valamint
- a Volán Vállalat vezetõségének.
Peténé Szanati Rita

Zalalövõ Város Önkormányzata
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.
Telefon: +36/92/571-032 Fax: +36/92/571-033
E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu
HIRDETMÉNY

Három napközis tábort szerveztek.
Az idei nyár a gyermekek
szünidejének tartalmas eltöltésérõl szólt a Zalamenti és
Õrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézménynél Zalalövõn.
Család- és gyermekjóléti szolgálatunk 3 hét napközis tábort
szervezett az ellátási területünkön élõ gyermekek részére,
melyet magánszemélyek és az
Õriszentpéteri Önkormányzat
támogatása mellett önerõbõl
valósítottunk meg.
Július utolsó hetét 3 családsegítõnk – Balaskó Luca, Major Tímea és Simon Nikolett –
a szolgálatunk által ellátott 20
gyermekkel Fonyódligeten, az
Erzsébet-táborban töltötte.
2016. augusztus 8-12. között pedig intézményünk fennállásának egyik legsikeresebb
programját valósítottuk meg.
Az Intézményfenntartó Társulásunk az Erzsébet-programban gyermekek nyári napközis
táborozására kiírt pályázaton
540.000 Ft-ot nyert, melyet 30
gyermek egy heti (hétfõtõlpéntekig) ellátására fordíthattunk.
A résztvevõk 30 %-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermek volt
Zalalövõrõl, Salomvárról, Hagyárosböröndrõl, Teskándról,
Boncodföldérõl,
Nagyrákosról, Magyarszombatfáról és
Õriszentpéterrõl.
A tábort gyakorlott pszichológus vezetésével önismereti délelõttel kezdtük, melyet
kézmûves foglalkozás és környezetszépítési délután követett.
A keddi napon diákolimpiát szerveztünk, melyen egyéni
és csapatversenyekben mérkõzhettek meg a résztvevõk.

Szerdán bérelt busszal a zalaszabari Kalandozoo-ba kísértük a gyerekeket, ahol a rossz
idõ ellenére kiválóan éreztük
magunkat, hiszen a fedett csúszdapark tökéletes szórakozást
nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt, az esõmentes másfél órában pedig birtokba vehettük a kötélpályát is.
A csütörtöki napot kulturális programokkal töltöttük. A
délelõtt folyamán a zalaegerszegi Cinema City-ben megnéztük a Házi kedvencek titkos élete címû filmet, aztán közösen megebédeltünk egy étteremben, majd a napot a zalaegerszegi
falumúzeumban
zártuk.
Pénteken a programunkban „búcs-úszás” néven szereplõ közös fürdõzés megvalósítására került sor a Zalaegerszegi Termál Fürdõben. Ebédre – mindenki örömére –
pizzát rendeltünk.
A gyermekek és 5 fõ kísérõjük napközbeni étkezése
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) a program keretében biztosítva volt. A táborban a pályázati kiírásnak megfelelõen
6-16 év közötti gyermekek
vettek részt.
Köszönet illeti a program
megvalósítóit, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk családsegítõit: Balaskó Luca, Major
Tímea, Némethné Szabó Zsuzsanna, Simon Nikolett.
Köszönetet érdemel továbbá: Sipos Lászlóné családsegítõ, aki a gyermekek táborhelyszínre történõ szállításában és a kézmûves foglalkozáson vett részt, valamint Orbán
Ildikó – nappali ellátás vezetõ
és Horváth Józsefné – szoci-

Ezúton kívánjuk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra,
hogy a napjainkban tapasztalható szélsõséges idõjárási viszonyok között különösen fontos a lakóházak és közületek, intézmények és minden ingatlan típus elõtti árkok és átereszek
karbantartása, tisztítása annak érdekében, hogy a rendeltetésszerû mûködésük zavartalan legyen. Közös felelõsségünk és a
katasztrófavédelmi hatóságok kifejezett utasítása szerint
végezze mindenki az érintett ingatlana elõtt lévõ vízelvezetõ
rendszer fo-lyamatos gondozását.
Az 1/2007.(I.25.) önkormányzati rendelet, mely a
település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyûjtésérõl
és elszállításáról hivatott rendelkezni a 4. § 1-4 bekezdésében
szabályozza és egyúttal kötelezõ erõvel írja elõ az alábbi
teendõket.
(1) A közterületen lévõ árkok, nyitott csatornák, folyókák,
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elõtti szakaszra terjedõen – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.
(2) Jármûbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkezõ csapadékvíz saját területen
történõ elhelyezésérõl, illetõleg kiépített csapadékcsatorna
esetén az abba történõ bevezetésérõl – elõzetes bejelentés
alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezetõ árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot
(szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezetõ árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
A híradások megdöbbentõ képei legyenek tanulságosak
arra vonatkozólag, hogy településünkön el tudjuk kerülni a
hasonló katasztrófákat és vészhelyzeteket. Az elõzetes felelõs
karbantartás munkálatainak idõ és energia igénye eltörpül az
esetlegesen ezek hiányából adódó károk és következményeik
elhárításából, helyrehozatalából adódó erõfeszítések mértékéhez képest.
Nyomatékosan kérjük tehát mindenkitõl, hogy lehetõségeihez mérten törekedjen a maximális biztonság elérésére,
hogy bármely veszélyhelyzetben úrrá lehessünk azokon!
Zalalövõ, 2016. július 27.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyzõ

Pintér Antal
polgármester
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Lovasfesztivál Zalalövõn
A XXXIII. Zala Menti Napok keretében rendezte meg a
Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesület egész napos
lovasfesztiválját.
Az idõjárás kegyes volt a
szervezõkhöz, így nyárias melegben akadályhajtás versenyszámban 23 kettesfogat, 1
egyesfogat és vadászhajtásban
17 résztvevõ állt starthoz. A
versenyre Zala, Vas, Somogy,
Gyõr-Moson-Sopron, Pest megyébõl és a határon túlról,
Szlovákiából
érkeztek
a
fogatok.
Délelõtt 10 órakor Vigh
László országgyûlési képviselõ
nyitotta meg a rendezvényt,

majd Tóth János, az Operaház
Liszt-díjas énekesének rövid
lovas mûsora következett. Az
akadályhajtás I. fordulója után
Sasvári Sándor Jászai Maridíjas énekes lovas mûsorát
láthatta a nagyszámú érdeklõdõ közönség.
Az eredményhirdetést Varga Roland csikós bemutatója,
majd a római harci kocsik
bevonulása, bemutatása és versenye követte. A kocsik bemutatását dr. Katona Attila
történész elõadásában hallgathatta a közönség, majd ezt követõen, a római kocsik versenye elõtt Hende Csaba országgyûlési képviselõ mondott

Lebics István és Pintér Antal polgármester római harci kocsin.

A nyár záróprogramja Keménfán
Az idei évben is megemlékeztek a községben élõ szépkorúakról Keménfán. A Keménfai Önkormányzat szervezésében és a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
támogatásával egy emlékezetes
délutánt szereztek az ünnepelteknek.
Az önkormányzat finom
uzsonnával készült amit a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör hangulatos mûsora követett. A fergetegesre sikerült
hangulatban a harmonikások
„mindenkinek elhúzták a nótáját”, majd egy délutánba

nyúló kellemes beszélgetéssel
zárult a nap. Végül az önkormányzat az idén is – mint
minden évben – egy apró ajándékkal is kedveskedett a község szépkorú lakosságának.
Az õszi hónapokat is programokban gazdagra tervezi
Keménfa. Szeptemberben szüreti felvonulásra hívja a falu és
a környékbeli települések lakosságát, ahol a csapatok a fõzõversenyen és játékos vetélkedõkön is megmérethetik
magukat. Egyéb érdekes programokkal is szeretnék meglepni az érdeklõdõket.

A zalaszentmihályi fellépõk hangulatos mûsort adtak.

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

Sasvári Sándor elõadás közben.
köszöntõt. Ezt a versenyt végül
a Gencsapátiból érkezõ Geröly
Tibor nyerte. A fesztivált tombolahúzás, Éder Gábor énekes
mûsora követte és tûzijáték
zárta. Az éjszakába nyúló rendezvényen folyamatosan nagyon nagy volt az érdeklõdés.
Kora délutántól estig gyermekeknek az egyesület ingyenes programokat biztosított. A
kicsikre pónilovaglás, vízi
dodzsem, vízi gömb, óriáscsúszda, ugráló vár, arcfestés
és csillámtetoválás várt. Minden gyermek ajándék világító
karkötõt kapott.
A kettesfogatoknál akadályhajtásban a csornai Király
Imre végzett az élen, vadász-

hajtásban a Marcaliból érkezett Magyar Zoltán, míg 1-es
fogat kategóriában a fiatal hajtó, Görög Gábor gyõzött.
A zalalövõi egyesület versenyzõi közül akadályhajtásban a legeredményesebb hajtó
Lebics István 7. és 12., Tóth
László 9., Pais Béla 10., Szalár
Róbert 14., Szabó Péter 22.
helyezést ért el.
Vadászhajtásban Lebics István 2. és 5., Pais Béla 3., Szalai
József 8., Szabó Péter 13., Tóth
László 16. lett.
A verseny nem jöhetett volna létre a helyi és környékbeli
nagylelkû támogatók és az
egyesület tagjainak szorgalmas
munkája nélkül.
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Az akció a megjelenéstõl 2016. szeptember 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt
igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást
nem csak szállóvendégek részére
Éttermünk a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.
Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk
a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy
minden tökéletes legyen.
Hangulatos és modern Lobby bárunk tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk
fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek, a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok tesznek nagyszerubbé!

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

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
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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
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• 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!

Ha elolvasta, adja tovább!

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.

www.zalatajkiado.hu

