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Megszépült a háborús emlékmû Zalaháshágyon
Nyáron pályázati támogatásból újult meg Zalaháshágyon a
templomkertben található, az elsõ és második világháború hõseinek állított emlékmû. A beton
talapzaton álló emlékhely és a mellette álló kereszt a Nagy-Magyarországot jelképezõ térköves alapot kapott. A boltív hátrébb került, az emlékmû háborús jelképeket kapott és a templom elõl
egy külön lépcsõ vezet hozzá. A
megszépült emlékhelyet szeptember 25-én ünnepélyes keretek kö-

zött avatták, ahol a helyi Ezüsthárs Asszonykórus tagjai daljaikkal tették meghitté a pillanatot.
A megjelenteket Büki József
polgármester köszöntötte, majd
Vigh László országgyûlési képviselõ emlékezett meg az elhunyt hõsökrõl.
– Egy település addig él,
amíg emlékezik. Az Isten alkotta természet szigorú törvényei
szerint megszületünk, élünk és
meghalunk. Ma azokra emlékezünk, akik a kelleténél koráb-

A helyi dalkör és Büki József az avatáson.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

TOP ÁR!
Tepertõkrém 250g/dob..399/db1596/kg
Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Véres-Májas hurka....... 699 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna.... 799 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Sajtos virsli...................999 Ft/kg
Disznósajt................... 1199 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna... 1199 Ft/kg
--------------------------------------------Lecsókolbász............... 779 Ft/kg
Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Szafaládé...................... 999 Ft/kg
Nyári Turista............... 1499 Ft/kg
Farmer-Gazda.............1499 Ft/kg
Sajtos turista.............. 1549 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi Extra sonka.1699 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
------------------------------------------Marha nyak vcs.......... 1845 Ft/kg
Marha lapocka............2355 Ft/kg
---------------------------------------------

TOP ÁR!
Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Sertés tarja csontos.... 999 Ft/kg
Sertés tarja csont nélkül....1219 Ft/kg
Sertés oldalas............ 1069 Ft/kg

Érvényes: 2016. szeptember 26 - október 09-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!

ban haltak meg és az értelmetlen, igazságtalan háborúk
áldozatai lettek. Nevüket emlékeztetõül az itt élõk kõbe vésették, hogy az utókor is tudja,
hogy életüket adták településükért, országukért.
Az ünnepségen Wass Albert
versét Pungor Lili szavalta el, az

emlékmûvet Mikolás Attila atya
szentelte fel, majd az önkormányzat, a polgárõrség és az
egyházak képviselõi helyezték
el koszorúikat.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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Süle Ferenc atyára emlékeznek

Kiállították hajdani lakószobájának bútorait, berendezési tárgyait is.

Tanévkezdés a zalalövõi iskolában

Az elsõs kisdiákok a tanévnyitó ünnepségen.
Szeptember elsején újra
megszólalt a csengõ a Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában, és tanórára hívta a gyerekeket. Az elsõ nap reggelén a
tanévnyitó ünnepélyen találkozott újra a 25 óvodás kis-

gyermek az iskolában immár
elsõ osztályos diákként a régi
óvó nénikkel és az új tanító
nénikkel.
Az intézmény tanulói létszáma 267 fõ, 14 osztály indult a 8
évfolyamon. A mûvészeti iskola
növendékeinek létszáma 85 fõ.

Áruterítõ gépkocsivezetõ
„C” kategóriával rendelkezõ áruterítõ
gépkocsivezetõk jelentkezését várjuk!
Folyamatosan bõvülõ területek:
Vas-Zala-Veszprém-Baranya megyék.
Jelentkezni lehet: 30/547-8641 • 30/2276-636

100 éve született Süle Ferenc, Salomvár egykori plébánosa. Ebbõl az alkalomból kiállítás nyílt a helyi kultúrházban.
– A megemlékezés-sorozat
négy rendezvényt takar ebben
az évben – mondja Petrovics
László, az egyházi tanácsadó
testület alelnöke. – Ennek részeként már volt két olyan
szentmise, amelyen róla emlékeztünk meg. Felavattuk emléktábláját is, amelyen a Szabolcs Péter szobrászmûvész által készített bronzportré is látható. Ellátogattunk a salomvári
temetõben lévõ sírjához is. Süle Ferenc atya egyébként a falu
eddigi egyetlen díszpolgára.
– A mostani kiállításon
mit láthat a látogató?
– A kiállítás két fõ részbõl
áll. Az emlékszobában hajdani
lakószobájának bútorait, berendezési tárgyait állítottuk ki.
Ezen kívül gazdag fotóanyag is
látható Gyalog János jóvoltából. A berendezés a faluban
élõ, s belsõépítésznek tanuló
Boronyák Bianka munkáját dicséri. Látható még a grafikusnak készülõ Bor Anna által
készített, Süle atyát ábrázoló
portré is. A kiállítást hirdetõ
plakátok is az õ nevéhez fûzõdnek.

– A megemlékezés negyedik részének mi lesz a programja?
– Ugyancsak szentmisét celebrál majd Mikolás Attila atya,
s ismét kilátogatunk Süle Ferenc sírjához. Ezt követõen
megtekintjük az atyáról készített fennmaradt felvételeket,
filmrészleteket. Egyébként ezeken a rendezvényeken nem
csak a helybeliek, hanem Süle
atya rokonai is rendszeresen
részt vesznek.
(e)
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Megszépült az ovisok és a focisták játéktere is
Önkéntesek szorgoskodtak Zalaszentgyörgyön
A nyári szünet alatt Zalaszentgyörgyön a sportegyesület tagjai és az óvodás szülõk
társadalmi munkát szerveztek.
A focistáknál történt munkákról Császár Lajos egyesületi
elnök beszélt, aki elmondta,
hogy a sportegyesület továbbra is a legnagyobb támogatottsággal rendelkezõ civil szervezet. A faluban élõk rendszeresen eljárnak a meccsekre buzdítani a csapatot, ezért is fontos, hogy a közönség számára
is szimpatikus csapat legyen a
pályán. Az egyesületnél július
elején nagyobb társadalmi
munkát szerveztek, hogy megszépítsék a pályát és környezetét.
– Sok segítséget kapunk az
önkormányzattól, falugondnokunktól és közmunkával is támogatnak bennünket. Ugyanakkor a pályára és környékére
már ráfért egy nagyobb szépí-

tés, így társadalmi munkát
szerveztünk. Tavasszal tõzeget
terítettünk a pályára, július
elején a kapuk elõtti részen
cseréltük ki a gyepszõnyeget.
Fiatalok aktív részvételével
festettük újjá a futballkapukat,
a kispadokat és a büfét. Elfáradt munkásainkra Szekér János fõzött, akik az ebédtõl
vacsoráig lévõ idõt is együtt
töltötték – összegezte a több
mint harminc fõ részvételével
zajlott munkákat Császár Lajos.
Az óvodánál zajlott munkákról Czafitné Horváth Andrea óvodavezetõ elmondta,
hogy a szülõk közremûködésével festették le a régi játékokat
és az óvoda kerítését és a
kertet is rendbe tették.
– A szülõk nagyon aktívak,
többségük a nyári szünetben
is szívesen segített. Gumikat
festettünk, amibõl egy következõ alkalommal gumijátéko-

A társadalmi munka résztvevõi.
kat szeretnék kialakítani és
egy részükbe meg virágot ültetnénk. Idén október 22-én
tartjuk a szokásos szülõi munkaközösségi bálunkat, aminek
bevételét az ovisainkra költjük.
Bábszínházba visszük õket, az
ünnepeken lévõ ajándékozást

ebbõl fedezzük és különbözõ
játékok, eszközök beszerzésére fordítjuk. A civil szervezetekkel kölcsönösen segítjük
egymást, a bálon minden évben egy-egy helyi csoportunk
lép fel.
Pataki Balázs

www.zalalovo.hu/salla-comp

Új korszak kezdõdik Salomváron
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

A 2016/2017-es tanév új
korszakot nyit a salomvári
iskola történetében. A négy
éven keresztül egyházi fenntartásban mûködõ intézmény
2016. július 1-jével állami fenntartásba került, a továbbiakban
a Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári Tagintézményeként mûködik.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Klebelsberg Intérményfenntartó Központ igazgatója
a tanévnyitó ünnepségen elmondta: fontosnak tartja, hogy
a települések közösségeinek
az iskola mûködésével kapcsolatos elvárásait figyelembe vé-

ve, tartalmi bõvítés mellett,
biztonságosan mûködtesse az
újonnan átvett intézményt. Az
intézmény nevelési alapelvei
továbbra is illeszkednek az
érintett közösség által elfogadott konzervatív nevelési elvekhez, miközben a korszerû
igényeknek is egyre jobban
meg tud majd felelni.
Elsõ lépésként az informatika
tanulásának-tanításának
idõkeretét tudtuk megnövelni,
valamint egy, a mostanában
szintén elõtérbe kerülõ területen, a természetismeret tanításában nyílt lehetõség új munkaforma kialakítására.

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

Kajári Attila is részt vett a tanévnyitó ünnepségen.
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A Thermal Hotel BALANCE **** Új óvónõ Zalacsében
Lenti
„L 16 éttermében”
Igazi kulináris élvezetek várják Önt!
Októberben
MINDEN VASÁRNAP
12.00 - 14.00 óra között

Különleges menüajánlataink*
közül választhatnak kedvükre
kedves vendégeink
KEDVEZMÉNYESEN!

Ételeinkhez hozzáillo borokat is kínálunk!
*(Menüajánlataink levest, foételt és
desszertet tartalmaznak)

Lenti, Táncsics M. u. 8.
Érdeklodés, asztalfoglalás elozetesen a
0620/212-0978 telefonszámon.

A gyerekek hamar megszerették új óvó nénijüket.
– Hamar elröppent a nyár és
óvodánk újból a gyerekzsivajtól
hangos. Az elköszönt nagycsoportosok helyét új picik vették
birtokba, akik ismerkednek az
óvodai élettel és szokásaival.
Szeretettel és izgalommal vártuk a gyerekeket a hosszú szünet után vissza az óvodába, jó
volt látni, hogy mennyit nõttek,
változtak. Az óvodai létszámunk
az elmúlt évekhez hasonlóan
alakult, így két vegyes csoporttal kezdtük meg az évet. Az eddigiekhez hasonlóan fontosnak
tartjuk, hogy nyugodt, derûs
légkört biztosítsunk a gyerekek
testi és értelmi fejlõdéséhez –
mondta az új óvodai év kapcsán
Cséberné Varga Zsuzsanna vezetõ óvónõ.
A zalacsébi óvoda udvara és
a csoportszobái megfelelõ felszereltséggel várják a gyerekeket, akiknek a változatos tevékenységekre, felszabadult játékra, mozgásra is lehetõségük
van. Az apróságokat nyár végén
a megszokott környezet és egy
új óvó néni fogadta. A megüresedett álláshelyre helyben találtak egy rátermett, fiatal kolléganõt Simon Anett személyében, aki az elõzõ években szakmai gyakorlatát is Zalacsében
töltötte. Az új óvónõt egy rövid
bemutatkozásra kértük.
– Hol dolgozott korábban
és hogyan került a zalacsébi
oviba?
– Egyetemi tanulmányaim
alatt kihelyezett gyakorlataimat
a Zalacsébi Napközi otthonos
Óvoda Méhecske csoportjában
töltöttem. Már ekkor biztos voltam benne, hogy szeretnék falusi óvodában dolgozni. Miután

2014-ben sikeres államvizsgát tettem, a Lakhegyi Erdõszéli Óvodában kezdtem dolgozni. 2015
márciusától a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvodában tevékenykedtem, de már akkor is
szerettem volna a zalacsébi óvodában dolgozni. Többször beszéltem a vezetõvel, Cséberné Varga
Zsuzsannával, majd a meghirdetett állásra beadtam a pályázatomat, ami pozitív elbírálást kapott.
– Hogyan fogadták a gyerekek? Mennyivel másabb egy
falusi, mint egy városi óvoda?
– A gyerekek kedvesen fogadtak, ugyanúgy fordultak hozzám, mint a másik óvó nénijükhöz. Össze sem lehet hasonlítani a kettõt. A vidéki gyerekek
nyugodtabbak, sokkal jobban
figyelnek a felnõttre. Mindkettõnek meg van a saját varázsa.
Két-három hét után belegondoltam, hogy itt a hangomat se
kellett felemelnem, amíg egy
városi oviban sajnos mindennap elõfordult.
– Milyen tervekkel vágott
neki a munkának? Van-e esetleg olyan dolog, amit szeretne
itt is megvalósítani?
– A legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy élményt
biztosítsak a különbözõ játékformákhoz, mint például a mozgásos tevékenységhez, szerepjátékokhoz, építõ és konstruáló
jellegû idõtöltésekhez, szabályjátékokhoz, dramatizáláshoz és
bábozáshoz. Jelenleg még ismerkedem az óvoda szokásrendszerével, sok új dolgot tanultam és természetesen olyan
is van, amit a városi óvodában
jónak találtam.
Pataki Balázs

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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1,774 milliárdos kormányzati támogatás
Befejezõdik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház fejlesztése
A magyar állam által biztosított forrásból, 1,774 milliárd
forintból folytatódhat és végre
befejezõdhet a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház februárban leállt nagyberuházása.
A kedvezõ hírt Vigh László
országgyûlési képviselõ jelentette be minap sajtótájékoztató
keretében a kórház udvarán.
Mint elmondta, a megyei kórház további fejlesztése zöld
utat kapott, s e célra 1,774 milliárd forintot biztosít az állam.
Mint ismeretes, 2014-ben uniós forrásból mintegy 5,5 milliárd forintos beruházás indult, amely az infrastruktúra
fejlesztését, valamint a Kardi-

A kedvezõ hírt Vigh László jelentette be.

ológiai és Szívsebészeti Centrum kialakítását célozta. Az új
blokk megépült, a munkálatok
mintegy 85 százaléka befejezõdött, ám az úgynevezett zöld
épület rekonstrukciója félbemaradt a kivitelezõ vállalkozó
levonulása miatt. Így azonban
a Pózváról beköltöztetni kívánt
osztályok – onkológia, pulmonológia, kardiológiai rehabilitáció – nem tudják elfoglalni
tervezett helyüket.
Vigh László a fejlesztés befejezésének fontossága mellett
érvelve elmondta, az 1023
ágyas kórházban évente 900
ezer ember fordul meg, 40
ezer fekvõbeteget ápolnak, évente 10 ezer mûtéti beavatkozást
végeznek el. Mindehhez 1909
dolgozó – köztük 300 orvos és
534 szakdolgozó – nyújt segítséget. A kórházi fejlesztésre eddig is jelentõs összegeket fordítottak, az új blokk mintegy 4
milliárdból készült el, kétszer
500 millió forint érkezett mûszerekre, illetve 750 milliós új
MR készülékkel gazdagodott
az intézmény. Ha a zöld épületre szánt 1,7 milliárdot is
hozzávesszük, kitûnik, hogy az
elmúlt években közel 8 milliárd forintot fordíthattak, illetve fordíthatnak fejlesztésre
a kórházban – hangsúlyozta
Vigh László.
Az országgyûlési képviselõ
elmondta, hogy az építkezés
befejezése érdekében Lázár
János Miniszterelnökséget ve-

A zöld épületben még bõven van teendõ.
zetõ minisztertõl kért segítséget júliusi zalaegerszegi látogatásakor, ennek nyomán született meg a kedvezõ fordulatot ígérõ kormányhatározat.
Kiemelte, a munkálatok folytatásának ütemezése nem a helyi
erõkön múlik, azt az állam bonyolítja. Az építkezést nem a
„finanszírozási nehézségek” miatt levonult eddigi vállalkozó
folytatja, így a további munkálatokhoz új közbeszerzési eljárásokat kell kiírni.
A zöld épületben már megtörtént a tetõszerkezet rendbetétele, s a nyílászárókat is kicserélték, ám az érintett osztályok beköltözéséig még bõven
akad teendõ. Mindezek végez-

tével a negyedik szintre költözik majd az onkológia, a harmadikra a tüdõgyógyászat, az
elsõ és második szinten pedig
a kardiológiai rehabilitáció
rendezkedhet be, valamint az
új blokkból átnyúlnak a szívsebészet egyes részlegei. Az alagsorban fontos kiszolgáló gépészeti egységek kapnak helyet,
az épülethez csatlakozó nyaktagba pedig röntgenek, s
egyéb diagnosztikai eszközök
kerülnek.
Az 5-6 évvel ezelõtt készült
eredeti tervekhez képest némi
módosulás várható, az orvosszakma változásai nyomán immár praktikusabb megoldások
nyerhetnek teret.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001
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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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Székelyföldi vendégek Zalaszentgyörgyön

A vendégeket Buday Mihály és Kovács Dezsõ kalauzolta a tájházban.
A Zalaegerszeg és Marosvásárhely között több éve fennálló testvérvárosi kapcsolat gyümölcseként mindkét településen civil szervezetek jöttek létre, amelyek évrõl évre közös
programokon látják vendégül
egymást. A székelyföldi Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti
Kör (MAZA) most a szeptember elsõ hétvégéjén tartott Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztiválon látogatta meg a Zalaegerszeg-Marosvásárhely
Baráti Társaság (ZAMA) tag-

jait, egyik közös programjukon Zalaszentgyörgyre is ellátogattak.
Elsõként a nemrégiben átadott tájházat tekintették meg,
ahol Kovács Dezsõ polgármester és Buday Mihály festõmûvész, tanár kalauzolta õket. Érdekesség, hogy Zalaszentgyörgy éppen a Marosvásárhellyel szomszédos Maroszszentgyörggyel ápol testvértelepülési kapcsolatokat:
– A testvértelepülési kapcsolatunk folytán örömmel lát-

juk vendégül a marosvásárhelyieket, akik közül többen már
nem is elõször járnak nálunk.
A tájház mellett a templomot
és a horgásztavunkat is megmutatjuk a vendégeknek – árulta el Kovács Dezsõ polgármester.
A marosvásárhelyi küldöttség a 20 éves jubileumi testvérvárosi kapcsolat alkalmából érkezett Zalaegerszegre, szószólójuk Orbán Dezsõ már harmadszorra
járt
Zalaszentgyörgyön.
– Októberben lesz húsz
éve, hogy testvérvárosi megállapodást kötöttünk Zalaegerszeggel, 15 évvel ezelõtt mindkét helyen baráti társaságok
alakultak. A mi városunknak a
zalai volt az elsõ testvérvárosi
kapcsolata és az elsõ mindig
kedvesebb. Elsõ látogatásom
Zalában a meglátni és megszeretni jegyében történt, megyéink tájilag is hasonlítanak
egymásra, az ember egybõl otthon érzi magát itt. Úgy néz ki,
hogy van remény arra, hogy a fiatalok tovább vigyék az általunk
elindított kapcsolattartást – mesélte a zalaszentgyörgyi testvérkapcsolat kialakításánál is bábáskodó egykori alpolgármester.
Pataki Balázs

Szépkorú köszöntése Bagodban

Ilonka néni a rokonok körében.
Ilonka néni (Nagy Károlyné) 1926. augusztus 19-én született Sárhidán. Heten voltak
testvérek, egyedül õ él közülük.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Bagodban ünnepelte 90. születésnapját, ezen alkalomból
otthonában köszöntötte virágcsokorral, emléklappal és Or-

bán Viktor miniszterelnök köszöntõ oklevelével Sipos Ferenc polgármester és Kovács
Gyula jegyzõ.
Ilonka néni 1946-ban kötött házasságot Nagy Károly,
akkori felsõbagodi lakossal és
azóta is itt él. Három gyermekük született, akik 6 unokával és 5 dédunokával ajándékozták meg.
Férjét 2005-ben veszítette
el, azóta lányával és vejével él.
Aktívan tölti napjait, mindene
a kerti virágok gondozása.
Népes családja az augusztus
20-i nemzeti ünnepen köszöntötte születésnapja alkalmából.
Ezúton üdvözli Bagod Község Önkormányzata is a település tízedik szépkorú lakóját.

www.zalatajkiado.hu

A Zalalövõi
Általános Iskola
tornaterme
az alábbi idõpontokban
bérelhetõ:
Hétfõ-péntek
16.30 - 18.00 és
18.00 -19.30
Szombat, vasárnap
13.30 – 15.00, 15.00 –16.30,
16.30 – 18.00, 18.00 –19.30
A terem bérleti díja:
2500 Ft/1,5 óra
Várjuk a sportolni vágyó
csoportok jelentkezését!
Teremfoglalás az iskola
titkárságán!
Tel.: 30/386-81-95,
30/386-44-72

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936; dessen
ir
Fax: (92) 596-937 H nk !
u
l
á
n
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Szüreti mulatság Keménfán
A hagyományos szüreti felvonulás helyett az idei évben
egy programokkal és fellépõkkel tûzdelt mozgalmas napot
szervezett Keménfa önkormányzata.
A délután az idei évben is
felvonulással kezdõdött. A menetet traktorosok vezették és a
Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesület lovasai zártak.
A népi ruhába öltözött felvonulók finom pogácsával és
borral kínálták a lakosságot.
Végül a falu szívében lévõ kis
parkba tértek vissza, hiszen a
délután további programjai ott
zajlottak. A park minden szeglete megtelt, a fõzõverseny
csapatai elfoglalták a helyüket
és a bográcsok alatt már ropogott a tûz.
A kulturális programot a
zalalövõi Salla Néptánccsoport
kezdte, megalapozva a délután
fergeteges hangulatát. Õket az
Õrségi Lábas Pajtások színes
mûsora követett. A néptánc
csoportok mûsorát a Kiszöv
Senior Táncegyüttes fellépése
zárta, fellépését a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
támogatta. A délután utolsó
táncos fellépõi a Zalalövõi
Galaxy Rock and Roll fiatal

táncosai voltak egy fantasztikusan látványos mûsorral.
A gyerekeknek is sok programmal készült a rendezõség.
Legnagyobb sikere természetesen a hatalmas légvárnak volt,
de a trambulin sem tudott pihenni egész délután. A zalalövõi Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak köszönhetõen
volt arcfestés és kézmûves foglalkozás is. A Zalalövõi Önkéntes Tûzoltó Egyesület jóvoltából a nyárias idõ ellenére „hótakaróval” fedett futballpályán
a gyermekeknek nem volt nehéz megszabadulni az arcfestéktõl és a száraz ruhától. Természetesen a felnõttek körében is nagy sikert aratott a
tûzoltó bemutató.
A fõzõverseny díjait Barabás Csaba, a zsûri elnöke adta
át. Az elsõ díjat egy helyi induló, Orsós György kapta, a
második hely a Keményfa
Gyöngye csapatáé lett, ahol a
fõszakács Molnár Tibor volt. A
harmadik helyen pedig osztozott a Lovasok és a Kerecsen
Hagyományõrzõ
Egyesület
csapata.
A borverseny díjait Horváth Norbert adta át, aki a verseny zsûrielnöke volt. Az elõ

A hagyományos felvonulás helyett programokban gazdag nap
várt a résztvevõkre.

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Azért a felvonulás sem maradt el.
helyen Bognár József bora
végzett.
A díjak kiosztása után a
zalaegerszegi Zaklatás zenekar koncertje következett. Tagjai már délután is részt vettek a
programokban, hiszen a csapat indult a fõzõversenyen is.
A jól sikerül koncertet a nap
zárásaként hajnalig tartó bál
követett, a talpalávalót Német
Csaba biztosította.
Szeretne a falu vezetõsége
ezúton is köszönetet mondani
mind a szervezésben segédkezõknek, mind a fellépõknek a

színvonalas mûsorért, de a versenyeken résztvevõ csapatoknak, a támogatóknak és mindenkinek, aki bármely módon
segítette az önkormányzat
munkáját, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. A jó munkát
mi sem bizonyítja jobban,
mint az a több, mint kettõszáz
részvevõ, aki ellátogatott a kis
faluba.
Keménfa Község Önkormányzata a továbbiakban is
hasonló rendezvényeket szeretne tartani színes és érdekes
programokkal.
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Az utánpótlásban bíznak Zalaboldogfán

A zalaboldogfai sportcentrum.
Zalaboldogfán mindig jó
közösségi és sportélet mûködött. A település számos strukturális fejlesztésének, gyönyörû környezetének és nem utolsó sorban Zalaegerszeg szomszédságának, közelségének köszönhetõen egyre vonzóbbá vált.
– Nõtt a falu népessége, fiatal családok válasszák otthonuknak. Fiatalodott a falu, nagyon sok a harminc év alatti.
Ezeknek a fiataloknak mozgástér kell, lehetõséget adni az
egészséges életmódra, sportolásra. Természetesen a szabadidõ hasznos eltöltésén kívül a
szórakozásra is kell lehetõség.
A mindenkori képviselõ-testület fontosnak tartotta, hogy a
falu és a környék fiataljai Za-

laboldogfán is megtalálják a
számításukat, ezért is támogatta azokat a fejlesztéseket,
amelyek ezeket az igényeket
kielégítik. 2002-ben döntött a
testület, hogy szabadidõközpontot hoz létre, ahol fiatal,
idõs egyaránt sportolhat, kellemesen kikapcsolódhat. Akkora volt az érdeklõdés és a
társadalmi összefogás, hogy
2003-ra elkészült egy focipálya. Nagy igény volt egy focicsapatra, mivel sok ügyes helyi
játékossal rendelkeztünk. Kiegészülve a szomszéd település fiataljaival, hamar összeállt
egy ütõképes csapat – mondta
Luter Péter polgármester.
Még ebben az évben megalakult a Zalaboldogfai Sport-

egyesület. Ezen a néven 2004ben már indultak is a városkörnyéki bajnokságban. A sikereket látva egyre többen csatlakoztak a csapathoz, a következõ évben már kettõ együttessel képviselték a falut. A
hazai meccseket 100-200 nézõ
látogatja.
Ezeken a napokon megmozdul a falu, jó látni, hogy az
egész család (szülõk, nagyszülõk) szurkolnak a fiúnak, unokának. Kezdetben még nem
volt öltözõ, ezért elég mostoha
körülmények között kellett
megoldani a tisztálkodást, öltözködést. Pár év múlva a sikercsapat kiöregedés és más
körülmények miatt megfogyott, ezért egy évig nem indult a bajnokságban. Idõközben elkészült egy multifunkcionális közösségi ház, amiben
helyet kapott a minden igényt
kielégítõ sportöltözõ, közösségi tér, tárgyalóterem. Tehát
nem volt akadálya annak, hogy
kultúrált környezetben készüljenek fel a mérkõzésekre. Ennek örömére 2014-ben egy új
generáció a régiekkel kiegészülve újból nekivágott a bajnokságnak. Sajnos egy éven
belül kiderült, hogy nem tudják beváltani a hozzájuk fûzött
reményeket, ezért a 2016-os
bajnokságban már nem vett
részt a csapat.
– Zalaboldogfa önkormányzata, a falu lakossága, a sportszeretõ barátok, társaságok nagyon sokat tettek azért, hogy

2016. szeptember
ez a komplexum elkészülhetett, ahol a fiataljaink kultúrált
körülmények között helyben
bizonyítsanak szüleiknek, falujuknak – folytatja a polgármester. – Mutassanak példát az
utánuk következõ generációnak, akik szeretnének büszkék
lenne rájuk. A faluban nagy
igény van a focicsapatra, a
hétvégi boldogfai meccsekre.
Most ez hiányzik, de az önkormányzat továbbra is támogatja
egy új csapat megalakulását,
hogy megint képviselve legyen
a falu a megye sportjában. A
jelenlegi kerettel ez nem megoldható, ezért felvettük az
Andráshida SC-vel a kapcsolatot, hogy az utánpótlásképzésbe segítsenek be. Az ötletet
jónak találták, mivel a Bozsikprogramnak is a legfõbb célja,
hogy minél több fiatalkorú
gyermeket be kell vonni a csapat- és a tömegsportokba.
Ezen kívül több szállal is kötõdik a két település. Zalaboldogfai óvódások, iskolások nagy
részt Andráshidára járnak. Ígéretet kaptunk, hogy elõször
heti egy alkalommal, tanítási
idõn kívül szakmailag is képzett edzõ foglalkozik a zalaboldogfai junior korú gyerekekkel. Amennyiben lehetséges és összeáll a kis csapat,
akkor a következõ évben részt
vehetnének egy korosztályos
bajnokságban. Az együttmûködésünk lehetõséget ad tehetséges fiataloknak, hogy magasabb osztályban is kipróbálhassák magukat. Ha együtt marad
a kis társaság, elképzelhetõ,
hogy jövõben õk fogják
képviselni Zalaboldogfát a
felnõtt bajnokságban.

Szüreti felvonulás és mulatság Káváson
„Közhírré tétetik! A kedves
hölgyeket és urakat szeptember 10-én szeretettel meghívjuk a 2016. évi Kávási Szüreti
Mulatságra! – szólt a Kávási
Önkormányzat és a KIKA Alapítvány felhívásának bevezetõje, mely olyannyira meghozta a
lakosság kedvét, hogy ezen a
délutánon megsokszorozódott
a település lélekszáma.
A szüreti felvonulás a
sportpályától indult, majd a
falu alkalmi kisbírója és a Vigyor vezetésével kezdetét vette
a rendhagyó szüreti mulatság.
A menet többször, így a kávási
vegyesbolt elõtt is megállt,
ahol utcatánccal szórakoztatták az érdeklõdõket. A felsõ
buszmegállónál lévõ régi Tuboly-birtokon étellel, itallal várták a mulatság iránt érdeklõ-

dõket, ahol megtartották a szüreti nászszertartást is. A szabadtéri színpadon az Andráshidai Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes, a Csatári Pávakör, a Zalaszentgyörgyi Néptánccsoport és a szentpéterfai
hagyományõrzõk táncosai és
zenekara szórakoztatta a megjelenteket.
– Többször rendeztünk már
szüreti mulatságot, melyet a
környékbeli települések programjait figyelembe véve szervezünk meg. Viszonylag régen
tartottunk már, így sokan várták és készültek a programra.
A faluból majd' százan be is
öltöztek, akik kérés nélkül
népviseletbe,
cigányruhába,
koszorúslány jelmezbe bújtak.
Menet közben több helyen vártak és mindenhol viszontkí-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Rendhagyó módon a hajóskapitány adta össze a szüreti párt.
náltak bennünket. Az esti bálban a menyasszonyt igyekszünk illõ módon eladni. Nagyon örülünk, hogy elfogadta
meghívásunkat a szentpéterfai
Gradišæe Horvát Kulturális
Egyesület, tagjai élõzenével kísérték a táncos, énekes produkciókat. Reméljük, hogy a
jövõben egy baráti kapcsolat

alakulhat ki a határszéli településsel – árulta el Eke Lászlóné, a szervezõk egyike.
Koraeste a Kulcsos-házban
a magyar-horvát barátság jegyében táncházat szerveztek,
majd a finomságok megkóstolása mellett hajnalig tartott a
zenés mulatság.
Pataki Balázs

2016. szeptember
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Hagyárosböröndiek az Agrárkupán

Álló sor: Filinger Marcell, Bödör Gyula, Horváth Imre, Bödör
István, Paksa Imre, térdelnek: Egyed Dániel, Simon András,
Bödör Bence, ifj. Bödör Gyula, Bödör Benjamin.
A labdarúgást kedvelõ hagyárosböröndiek egy lelkes
csoportja részt vett a Kehidakustányban 2016.09.03-án
megrendezett kispályás országos labdarúgó-tornán, melyet
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Szervezete,
valamint Kehidakustány Önkormányzata szervezett meg
immár negyedik alkalommal.
A torna népszerûségét jól jellemzi, hogy érkeztek csapatok
Szabolcs-Szatmár-Bereg és BácsKiskun megyébõl is, de a kupára benevezett több együttes
a fõvárosból is. A hagyárosböröndi csapat indulását az Egerszeghús Kft., mint fõszponzor
támogatása tette lehetõvé,

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

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

melynek tulajdonosa és ügyvezetõje a szintén hagyárosböröndi Molnár Imre Sándor, de
a csapat szállításába besegített
az önkormányzat is, mely a
falugondnoki buszt rendelkezésre bocsátotta. A résztvevõ
csapatokat üdvözölte többek

között Kis Miklós Zsolt agrárés vidékfejlesztésért felelõs
államtitkár, a torna fõvédnöke,
aki szintén sportfelszereléssel
érkezett, õ az elmúlt évben
megrendezett torna gólkirálya
volt.
Délelõtt négy, három csapatos csoportmérkõzésekkel
kezdõdtek a játékok, majd délután a helyosztó mérkõzésekkel folytatódott a torna. A
végig izgalmas és sportszerû
mérkõzéseket követõen az elsõ
helyen a Zalai Növényvédõk
csapata, a másodikon az MVH
Zala Megyei Hivatala, a harmadikon a Zala-Cereália, míg
a negyedik helyen nem kis
meglepetésre az újoncként induló Egerszeghús Kft. (Hagyárosbörönd) csapata végzett. A
záróünnepségen Lázár István,
Kehidakustány polgármestere
köszönte meg a résztvevõknek
a sportszerû játékot, majd
több különdíj átadására is sor
került.
Paksa Imre
Hagyárosbörönd

Nem kell milliókat költenie egy építési telekre!
Hagyárosbörönd Község Önkormányzata
2
eladásra kínál egy 2.344 m nagyságú, belterületi,
panorámás, azonnal beépíthetõ építési telket.
Irányár 700.000,- Ft.
Érdeklõdni a 30/6359779-as telefonszámon lehet ,
vagy e-mailben a hborond@zelkenet.hu e-mail címen.

www.zalatajkiado.hu

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

11
mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Az okos konyha…
Az utóbbi években azt
mondják a telefonra, autóra,
hogy okos, mert képes bizonyos helyzetekben helyettünk dönteni, megoldásokat
felajánlani. Persze ilyenkor
mi rendszeresen megdöbbennünk – hûha, ez tényleg
okos, mert szerintem is ez
lenne a jó megoldás. Ilyenkor hálásan gondolunk a készülék tervezõjére, gyártójára, hogy létrehozott egy
ilyen okos terméket.
Délután
elgondolkodtam ezen, és rájöttem: – mi
okos konyhát tervezünk és
gyártunk. Az okos konyha
tudja, ha nagy a család, több
tároló helyre lesz szükség.
Az okos konyha tudja, ha
balkezes a használója, merrõl merre kell nyílniuk az
ajtóknak. Az okos konyha
tudja, ha megérkezünk a bevásárlásból, nem akarunk
sokáig töprengeni azon, mit
hová rakjunk, ezért a tárolást pillanatok alatt megoldja. Az okos konyha tudja,
hogyha egészségesen és sokáig akarunk élni, akkor bizony fõzni fogunk. Sõt még
azt is tudja, hogy a fõzéssel
nem akarunk órákig bíbelõdni, ezért mindent ott tárol, ahol szükségünk lehet
rá, hogy idõt takarítson meg
nekünk. Az okos konyha
tudja, ahol fõzés van, ott bizony mosogatás is lesz,
ezért figyel arra, hogy hol
legyen a mosogatógép, és
hogy akkora mosogatóra
van szükségünk, hogy a tepsit is el tudjuk benne mosni.
Az okos konyha csak egy
dolgot nem tud, magától
fõzni, mert nem tudja, mi a
kedvencünk. De ha tudná…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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2016. szeptember

MEGNYÍLT AZ ÚJ FEDETT ÉLMÉNYFÜRDO LENTIBEN!
Az akció a megjelenéstõl 2016. október 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.
Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft
Élményfürdo kiegészíto jegy: 700 Ft
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.
Élve: 480 Ft/kg
Hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: 370 Ft/kg • Hasítva: 520 Ft/kg
Zalaszentiván
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ 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

Személyszállítás

• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.

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

,
CO K

G FB

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.

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

C AS

Herman - Autószervíz Kft.

• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Lakásbiztosítását most 25% kedvezménnyel kötheti meg.

