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Egy egész nemzet küzdött a szabadságáért
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójáról emlékeztek meg ünnepélyes keretek között Zalaszentgyörgyön. Az önkormányzat
és a Buday Közhasznú Alapítvány által szervezett mintegy hatvan perces ünnepséget
a TornyosTánClub növendékei
nyitották meg. Táncukban az
1956-os események várakozással teli, elsõ boldog, hittel és
felszabadulás reményével telí-

tett pillanatképeit jelenítették
meg. Lendületes produkciójukban a magyar vakmerõség,
a tudatosság, a rendíthetetlenség, a szolidaritás, a szabadságért dobogó szív, „az Életem
árán” elszántság fonódott mozdulatokba.
„A fiatalság lendületét és
szabadságba vetett hitét szerettük volna kiemelni! Azt, hogy
az ember nehéz idõkben megszállottan tud mosolyogni és

A TornyosTánClub növendékei nyitották meg az ünnepséget.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

TOP ÁR!
Kocsonya 3dl/db....... 599/db 199,5 Ft/dl
Tepertõkrém 250g/dob... 399/db 1596/kg

Zsír 1 kg........................ 599 Ft/kg
Disznósajt................... 1199 Ft/kg
Véres-májas hurka....... 699 Ft/kg
Füstölt csülök.............. 999 Ft/kg
Olasz-Soproni.............. 999 Ft/kg
Löncs............................ 999 Ft/kg
Szafaládé...................... 899 Ft/kg
--------------------------------------------Lecsókolbász............... 779 Ft/kg
Virsli mûbeles...............779 Ft/kg
Párizsi........................... 799 Ft/kg
Cserkészkolbász..........899 Ft/kg
Parasztmájas................999 Ft/kg
Nyári turista................1499 Ft/kg
Parasztkolbász...........1549 Ft/kg
Körmedi extra sonka.... 1699 Ft/kg

Füst.kolozsvári...........1699 Ft/kg
Füst.darabolt comb... 1699 Ft/kg
Füst.angolszalonna... 1799 Ft/kg
Füst.tokaszalonna......1199 Ft/kg
--------------------------------------------Csirke farhát.................169 Ft/kg
Csirke szárny................625 Ft/kg
Csirke mell csontos...1097 Ft/kg
Csirke comb................. 689 Ft/kg
Csirke egészben.......... 719 Ft/kg
---------------------------------------------

TOP ÁR!

Sertés fehércsont............ 5 Ft/kg
Sertés láb......................249 Ft/kg
Sertés máj.....................319 Ft/kg
Apróhús 70%................ 819 Ft/kg
Csülök hátsó................ 829 Ft/kg
Tarja csont nélkül.......1219 Ft/kg
Körmendi csülök sonka... 1399 Ft/kg Tarja csontos................999 Ft/kg
--------------------------------------------- Lapocka........................ 999 Ft/kg
Érvényes: 2016. november 07 - november 20-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!

ösztönösen remél, hisz és
szépre törekszik” – mondták a
szervezõk, Buday Mihály és
felesége, Ibolya az ünnepi
megemlékezés üzenetérõl.
Az eseményen ünnepi beszédet mondott Kovács Dezsõ
polgármester, aki felidézte a

hatvan évvel ezelõtti történéseket és kiemelte azok mai jelentõségét is:
– 1956 közel van hozzánk,
nem kizárólag a jelentõsége miatt. Az emlékek, az érzések azonban vegyesek. A
(Folytatás a 2. oldalon)
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Murcifesztivál akár esõben is

Gazdag kulturális program várta az érdeklõdõket.
Zalalövõn tizenharmadik
alkalommal valósult meg a
Murcifesztivál, annak ellenére,
hogy az égiek az idén nem
voltak kegyesek a fesztiválozókhoz.
A szüreti felvonulás díszes
menetével épp hogy csak félútjához ért, máris vissza kellett
fordulni a Mûvelõdési Központhoz, hogy „szárazabb” körülmények között ünnepelhes-

sék a szüreti szokásokat. Senkinek sem szegte jó kedvét az
esõ, így is szívesen megkóstolták a zalalövõi civil szervezetek által fõzött ételeket: jóféle
halászlevet, pacalt, prószát és a
helyi borokból, murciból is
fogyott bõven.
Az eseményen ismét részt
vettek a zalaegerszegi, zalabaksai kertbarát kör tagjai, valamint Zalalövõ testvértelepülé-

sérõl, Olaszországból, Farra
d'Isonzóból érkezõ vendégek,
akik borkóstolóval járultak
hozzá a fesztivál sikeréhez.
Nem hiába mondják, hogy
sok jó ember kis helyen is
elfér, beköltöztek az épületbe
a kézmûvesek és maga a színpadi program is.
A kulturális mûsort megelõzõen Dévényiné Balogh
Gyöngyi, a keszthelyi Balatoni
Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke köszöntõjét hallhatta a közönség.
A Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola néptánc tagozatának mûsorát követõen a Salla Néptáncegyüttes, a zalaegerszegi Albatrosz táncegyüttes után Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsa
színmûvészek hangulatos mûsorát láthatta a közönség. Ven-

dégünk volt a viszáki asszonykórus is, akik népdalcsokraikat adták át, míg záró számként Cservék László és citerazenekara lépett színpadra.
A Zalalövõi Borbarát Kör
Egyesület mellett a helyi Tûzoltó Egyesület, Polgárõr Egyesület, Borostyán Horgászegyesület, Toplak László (Topi)
gondoskodott a finom ételekrõl.
A Mûvelõdési Központ köszönetét fejezi ki a Zalalövõ és
Környéke Lovassport Egyesület tagjainak, akik csodálatos
látványt nyújtottak közremûködésükkel.
A „Salla” Mûvelõdési Központ ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik segítették,
bármilyen módon támogatták
a rendezvényt!
(BHK)

Játékos formában a hulladékkezelésrõl

Egy egész nemzet küzdött a szabadságáért
(Folytatás az 1. oldalról)
nyolcvanas és a kilencvenes
években vagy nem tanították,
vagy máshogy beszéltek róla
az iskolákban. Szülõk, nagyszülõk elbeszélései szerint tudjuk a történéseket. Hatvan évvel ezelõtt az egyik oldalon a
nemzet küzdött a szabadságáért, a másik oldalon azok
voltak, akik saját hatalmuk biztosítása érdekében idegen
megszállókat hívtak a magyarok ellen segítségül. Zalaszentgyörgyön nem voltak jelentõs
események, az akkori történések felidézéséhez Bicskei Gáborné Orbán Éva közíró, '56
kutató írásait hívom segítségül.
A megemlékezés végén Kapiller Imre levéltáros Zalai események '56-ban címû összeállításában eredeti és köztük szí-

Pingvin Pityu interaktív mûsora illeszkedik az óvodai nevelésbe.

Kovács Dezsõ beszédében
felidézte a hatvan éve történteket.
nes(!) fotók mutatták be, hogy
a zalaiak hogyan reagáltak a
fõvárosban történtekre.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu

A könyves hét programjaihoz kapcsolódva, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával a zalaszentgyörgyi könyvtári információs közösségi hely szervezésé-ben látogatott el október
4-én Pingvin Pityu Zalaszentgyörgyre.
A programhoz a helyi gyerekek mellett csatlakoztak a
vendégként meghívott bagodi
óvodások is. A közös program
a tavaly együtt töltött Madarak és fák napi rendezvény
folytatásaként is szolgált. Zalaszentgyörgyön már zöld óvodai címet érdemeltek ki, és
Bagodban is szeretnének azzá válni.

Az Ö.T.H.É.T egyesület 2011
õszén indította oktatási intézmények számára a „Gyûjts szelektíven gyermekeiddel, gyermekeidért” elnevezésû akciót,
mellyel a szelektív hulladékkezelés fontosságát és annak pozitív környezeti hatásait szeretnék minél fiatalabb korban megismertetni. Kabalafigurájuk Pingvin Pityu, akinek interaktív mûsora szervesen illeszkedik az
óvodai nevelésbe, valamint a
zöld óvoda szemléletébe. Az
óvodás korosztálynak szóló
programban játékos formában
tanítják a gyermekeket a szelektív hulladékgyûjtés és környezetvédelem fontosságára.
pb
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Salsázva alkotnak jó közösséget
Talán nem túlzás azt állítani, hogy Zalacsében mindig is
rajongtak a tánc valamely formájáért. Elég csak a helyi néptáncosokra vagy a Csébi Csajok formációra gondolni. Az
idei falunapot követõen azonban egy új közösség formálódott, ugyanis a falubelieknek
megjött a kedvük a salsához.
Mindez köszönhetõ a helyi
könyvtár sokszínû tevékenységének, ahol az olvasnivalók

mellett programokat is ajánlanak az érdeklõdõknek.
– Elõször a falunapra tanultak a falu fiataljai salsát, ami
sokaknak meghozta a kedvét.
Közkívánatra így minden csütörtökön a könyvtári órák után
táncolunk. A legfiatalabb tagunk tíz, a legidõsebb 65 éves.
Szeptemberben teljesen az alapoktól kezdtük a táncot és
most rendszeresen tizenöten
vagyunk. Egyelõre kevés a fiú

Mit szólna,
ha pár hónap múlva sokkal ügyesebben használná
a számítástechnikai eszközeit ?
Megtanulná
- a szövegszerkesztõk alap funkcióit?
- hogy kell írni egy egyszerû hivatalos levelet?
- hogyan kell üdvözlõlapot szerkeszteni barátainak és
szeretteinek?
- hogyan használja az okostelefont, a tabletet?
- hogyan mentsen le a telefonról képeket?
- hogyan állítson be egy Facebook fiókot?
- hogyan beszéljen ingyen külföldön élõ rokonával,
barátjával?
Ingyenes számítástechnika tanfolyam!
Kik vehetnek részt a képzésen?
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év)
betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli, nyugatdunántúli, dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkezõ személyeknek a képzése támogatható, akik
- jelenleg nem állnak középiskolával, felsõoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban
- e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt
hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben
Részletes információ és jelentkezés
Név: Gyarmati Antal
Intézmény: Zalalövõi Általános Iskola és AMI
Telefon: 30/3864472
Email: gyarmati@zalalovo-iskola.hu
A Zalalövõi Általános Iskola
szülõi munkaközössége

Katalin bált
rendez
2016. november 19-én 20 órától
az iskola aulájában!
Szeretettel meghívjuk a szülõket, pedagógusokat,
vállalkozókat és minden
kedves érdeklõdõt!
Jegyeket elõvételben 2016. november 18-ig az iskola
titkárságán (30/386-8195) lehet igényelni 2000 Ft/fõ áron,
mely tartalmazza a vacsora és az aperitif árát is. A jegyigénylés
egyben asztalfoglalást is jelent!
A helyszínen 22.00 órától is lehet jegyet vásárolni 1000 Ft-os
áron, amely nem vacsora áras.
Zenél: Horizont
A bevételt udvari játékok vásárlására kívánjuk fordítani!
Ezúton is szeretnénk megköszönni az elõzõ évi
támogatásokat!
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

A falunap után kibõvült csapatba várják fiúk jelentkezését is.
köztünk, így a lányok az õ lépéseiket is megtanulják. Az órákat mindig bemelegítéssel kezdjük, átvesszük a mozdulatokat,
aztán újat is tanulunk. Körben
állva nem csak egyvalakivel
táncolunk, hanem a párok végig cserélõdnek. A tánc öröméért, a jó hangulatért találkozunk minden héten és szeretnénk fellépéseken is megmutatni, hogy mit tanultunk –
árulta el Szõcei Renáta, a zalacsébi könyvtár vezetõje és a
programok szervezõje.

A település közösségi életébe szeretnének minél több embert bevonni. Szintén a könyvtár az egyik mozgatórugója a
tavasszal szervezõdött Ki mit
tud?-nak, amire külön produkcióként újjáéledt a faluban a
színjátszó kör. Így aki nem táncos lábú, akár a színjátszók közé is csatlakozhat egy-egy szerep
kedvéért. A színjátszók idén karácsonyra is meglepetés produkcióval készülnek, melyre hamarosan megkezdõdnek a próbák.
Pataki Balázs
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Szüreti felvonulás Hagyárosböröndön
Október 8-án, szombaton
délután fél 3-tól Horváth Zsuzsanna és Tóth Dániel kezdeményezésére idén is szüreti
felvonulást rendeztek Hagyárosböröndön.
A traktorok vontatta pótkocsikból és teherautókból álló
menet útvonalát a helyi polgárõrség és a rendõrség autói
biztosították. A vígan nótázó,
jelmezekbe és különbözõ népviseletekbe öltözött felvonulók
a falu több pontján is megálltak és a „pincérek” itallal kínálták az arra haladó autósokat.
A bíró (Farkas Ernõ) és a
kisbíró (Horváth Ákos) kidobolta, milyen érdekesebb események történtek az elmúlt

évben a községben, a gyermekek pedig néptáncokat adtak
elõ. Egy tréfás „esküvõre” is
sor került: az álpap (Filinger
Ferenc) „összeadta” az alkalomra szerelmespárt alkotó
menyasszonyt (Bokor Nóra)
és võlegényt (Simon András).
A felvonulás a Fõ utcáról a hagyárosi új haranglábhoz, majd
a Kossuth utcába érkezett, és
kiindulási pontján, a kultúrotthonnál ért véget.
Itt este 7 órakor a helyi és a
szlovéniai Dobronakról érkezett énekkarok nagy sikerû közös mûsorát láthatta a közönség, majd a közös vacsora után
LÉGIÓ bállal zárult a nap.
Ács László

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

Fotó: Hosgyara Enikõ
Vígan nótáztak, jelmezekbe öltöztek.

Közel 22 tonna papírt gyûjtöttek
Befejezõdött a papírgyûjtés a Zalalövõi Általános
Iskolában. A tanulók közel
22 tonna (!) papírt gyûjtöttek.
A legügyesebbek a 7.a osztályosok voltak, fejenként
134,3 kg-mal járultak hozzá az
abszolút verseny megnyeréséhez.

Külön rangsort állapítottak
meg az alsó és a felsõ tagozatban. Az elsõ három helyezett
osztály:
Alsó tagozat: 1. 3.b (102,59
kg/fõ), 2. 4.a (101,52 kg), 3. 3.a
(88,76 kg). Felsõ tagozat: 1. 7.a
(134,30 kg), 2. 8.a (131 kg), 3.
8.b (94 kg).

ZALALÖVÕN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Lezajlott Zalalövõn is a Telekom nagysebességû, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élõ Telekom
elõfizetõk is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden elõnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly,
az elõzetes terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált
elérhetõvé a nagysebességû szélessávú internet év végéig. A menet azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy
újabb, több mint fél millió háztartásba jutassa el az internetezés
élményének új korszakát. Zalalövõ lakosait is érinti majd a
fejlesztés, így év végéig több, mint 1400 itteni háztartás számára
nyílik meg a lehetõség, hogy használhassa majd a szupergyors
technológiát.
Milyen élményeket kínál az új hálózat a Zalalövõn élõk
számára?
• Elsõsorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltõdõ
weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha
magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig
egyszerûbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést
és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltõdnek az emailek, egyszerûbben és élvezetesebben használhatják majd ez elõfizetõk a
közösségi oldalakat.
• Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyõn is elérhetõ filmkölcsönzést. Zalalövõn is
élvezhetõvé válik az interaktív tévézés számos már meglévõ funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhetõ élõ adás, a
felvehetõ élõ adás, az elektronikus mûsorújság, vagy a tévé
képernyõjén elérhetõ változatos interaktív alkalmazások.
• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet
kínálta elõnyökbõl a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen
gyorsabbá, rugalmasabbá válik mûködésük, javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a
4G hálózat bõvítése is, amely már meghaladta a 97,6%-os kültéri
lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-

szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden Zalalövõn élõ számára.
További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.

Kérdeztünk
Gyarmati Antalt, a Zalalövõi Általános Iskola igazgatóját
internetezési szokásairól és a Telekom fejlesztésérõl kérdeztük.
– Miben segít leginkább az internet a napi életben?
– A munkavégzés során, a magánéletben az információhoz jutás elengedhetetlen eszköze. Felgyorsítja a kapcsolattartást, az információcserét, az ügyintézést.
– El tudja képzelni az életét internet nélkül?
– Nem, szinte megbénul az élet, ha szolgáltatáskimaradás
van. Ma már teljesen mindennapjaink szükséges és elengedhetetlen eszközévé vált.
– Hol szokott, milyen eszközön a leggyakrabban internetezni?
– Munkahelyemen és a magánéletben is használom az
internetet, többnyire számítógépen.
– Jó hír, hogy gyorsabb lesz az internet a lakóhelyén?
– Nagyon gyorsan fejlõdik e téren a technika, az interneten elérhetõ szolgáltatások bõvülnek. Ez maga után vonja a
nagyobb sávszélesség igényét is. Természetesen örülök, fõleg
akkor, ha Zalalövõ minden településrészén – a külterületeken
is – azonos eséllyel lesz elérhetõ az internet.
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Már kilencedik alkalommal
Futóverseny Bagodban
A Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület az
egészséges életmódra, a sportolás szeretetére történõ nevelést, valamint a mozgást népszerûsítve 9. alkalommal rendezte meg futóversenyét Bagod Község Önkormányzatával, valamint a Bagodi Fekete
István Általános Iskolával
együttmûködve október 9-én a
bagodi vasútállomásnál lévõ
rajtvonaltól kiindulva a Zalalövõig nyújtózó kerékpárúton
kijelölt futópályán.
A korábbi évekhez hasonlóan 4 táv – 500 méteres ovis
futam, 3, 5 km és a klasszikus
félmaraton – állt a kihívásra
vágyók rendelkezésére. A kategória-díjazásokon felül minden célba érkezõ egyedi érmet, frissítõt, továbbá a 10 és
21 km-en beérkezõk hátizsákot
kaptak, nem beszélve az ingyenes gulyáspartiról. Ha nem
remegett meg a lábuk a sok
futástól, a picik ugráló várazhattak, a nagyok gólyalábazhattak vagy íjászkodhattak. Ter-

mészetesen a 3 közül egy idõben egyiket sem volt ajánlatos
összevonnni a másikkal…
A több, mint 260 célba érkezõhöz kegyes volt az idõ, valósággal egyéni csúcsok megdöntésére sarkallt az enyhe
szellõ és a napsütés. Emlékezzünk vissza, 2015-ben folyamatos esõ, erõs szél és 5 fok tett
próbára minket.
A rajtnál és a frissítõknél
zene várt mindenkit, azokat is,
akik azért jöttek, hogy erõt
gyûjtsenek a „de klassz ez a
hangulat, jövõ héten én is
elkezdem az edzéseket és a
2017-es jubileumon indulok”
elhatározásukhoz.
Rövid távon azért jó indulni, mert nagyobb létszámot
mozgat meg és nem utolsó
sorban hamarabb beér az ember. A hosszabb távok viszont
azért jók, mert a 3, 10 km-en
beérkezõk szurkolni tudnak a
szervezõkkel a félmaratonistáknak, miközben jót beszélgetnek, megvitatják az idõeredményeket és arról társa-

Sokan a végletekig elfáradtak.
lognak, miért is jó a hosszabb
táv. Vagy a rövidebb. Végsõ
soron ott lyukadnak ki, bármi
lesz, jövõre ismét jönnek Bagodba…
Köszönjük a versenyzõknek a lelkes, aktív részvételt, a
hozzátartozóknak, barátoknak
a bíztatást, a szervezõknek, a

polgárõrségnek és a támogatóknak az elõkészítést. Egyúttal felhívjuk minden olvasó
figyelmét, hogy pusztán a jó
hangulat miatt is érdemes
kilátogatni a vasútállomásra és
átadni magunkat a jókedvnek
a 2017-es 10-ik, jubileumi versenyen is.

Az „Arany Könyv” Bagodban

Az aláírás pillanata.
Korábban több alkalommal
írtunk Bagod és a németországi Heilbad Heiligenstadt

város immár több, mint 21 éve
tartó testvértelepülési kapcsolatáról. Különleges barátság a

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

miénk, mely elmélyülését jelzi,
hogy októberben már ötödik
alkalommal jártak nálunk német vendégek az idei évben.
Legutóbb a korábban 20 évig
polgármesterként tevékenykedõ Bernard Beck feleségével,
valamint legnagyobb unokájával érkezett hármas céllal.
Jelezte, szeretnének találkozni minél több itteni barátjukkal, így többek közt beszélgettek dr. Hóbor Erzsébettel, a
Zala Megyei Közigazgatási Hivatal nyugalmazott vezetõjével, aki éveken keresztül aktív
részese volt látogatásaiknak.
Másrészt pedagógus unokájuk
alaposabban betekintést nyert
a magyar köznevelés rendszerében a Bagodi Fekete István
Általános Iskola útján, valamint több órát is meglátogatott a zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnáziumban, mivel
szakmai tanulmányát ezen területbõl írja. Harmadrészt magukkal hozták a város egyik
legbecsesebb kincsét, az úgynevezett „Arany Könyvet”,

melybe – a város testületének
döntése alapján – a település
számára fontos személyek bejegyzést tehetnek. Korábban
aláírta például Helmut Hohl,
aki a Német Szövetségi Köztársaság kancellári tisztségét
töltötte be 1982 és 1998 között, illetve XVI. Benedek pápa
is. Ez a kör bõvült most ki,
ugyanis Polgár József urat,
Bagod elsõ polgármesterét, aki
magyar részrõl a testvérkapcsolatot elindította, az a megtiszteltetés érte – s vele egész
településünket –, hogy egy ünnepélyes testületi ülésen kézjegyével elláthatta az „Arany
Könyvet”. Így már minkét nyugalmazott
polgármesterünk
véglegesen „meg lett örökítve”
német barátainknál.
Sajnáljuk, hogy alig érkeztek
meg egy vasárnapi napon, a
következõ csütörtökön – távozásukat követõen – már be is kellett vonnunk a német és a Heiligenstadt-i zászlóinkat, ám alig
néhány hét és november végén
ismét meglátogatnak minket.

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

ssen
Hirde k !
nálun
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Zalaegerszeg, s a térség motorja lehet a tesztpálya
Vigh László a beruházás miniszteri biztosa
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2016. október
elsejétõl a Jedlik Ányos terv
végrehajtásához kapcsolódóan
a Zalaegerszegen létrehozásra
kerülõ önvezetõ jármûvek
tesztpályájának megvalósításával összefüggõ feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Vigh Lászlót, Zala megye 1. számú választókerületének országgyûlési képviselõjét.
Az ezzel kapcsolatos feladatok ismertetése volt a témája minap a Zalaegerszegen
megtartott sajtótájékoztatónak.
A Városházán Vigh László elmondta, hogy Orbán Viktorral folytatott beszélgetése során kérte fel a miniszterelnök
erre a feladatra, ezt követõen
nevezte ki Varga Mihály miniszter.
A képviselõ tájékoztatása
szerint egy állami cég alakult a
tesztpálya kivitelezésére és
üzemeltetésére. A beruházás
megvalósítása során jelentõs
feladatok várnak a Zala Megyei Kormányhivatalra, Zalaegerszeg Város Önkormányzatára és a Zala Megyei Önkormányzatra, sokat segíthetnek például az engedélyezési
eljárásokban, mellette fontos
koordinálási szerepet is betölthetnek.
A miniszteri biztos szerint
a pontos ütemterv a közbeszerzési eljárások függvénye is.
Mint mondta, a 250 hektáron
megvalósuló beruházás nyomán egy valóságos kis város

jön létre, amely Zalaegerszeg
motorja lehet, a megyeszékhely, a megye és a régió fejlõdését szolgálja.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy
a Zala Megyei Kormányhivatal
valamennyi érintett szakhatóságának segítségére számíthat
a beruházás.
Balaicz Zoltán polgármester felidézte azt a közös munkát, amit Vigh Lászlóval végeztek azért, hogy ez a 40 milliárd forintos beruházás Zalaegerszegen valósulhasson meg.
Véleménye szerint a zalaegerszegi választókerület országgyûlési képviselõjének miniszteri biztossá történt kinevezése garancia arra, hogy határidõre elkészüljön a tesztpálya.
A város polgármestere ezt
követõen részletesen szólt arról, hogy milyen feladatai lesznek Zalaegerszegnek a beruházás kapcsán. Az anyagi javak
(10 milliárd forint) biztosításán túl gondoskodnia kell a
szakemberekrõl, a megfelelõ
szakképzésrõl és az egyetemi
képzésrõl. Kiemelten támogatják a közép- és felsõfokú képzést, mérnöki ösztöndíj keretet hoznak létre. A Pannon
Egyetemen beindítják a tesztmérnöki képzést, a ZÁÉV egykori munkásszállóját is átalakítják és felújítják, szálláshelyeket biztosítva ezzel.
Dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke szerint jelzésértékû a kormány döntése.

A tesztpálya látványtervével a vezetõk.
Mint mondta: „Nem halat kaptunk, hanem horgászbotot,
amelynek végét határozott
kézzel a miniszteri biztos fogja, s van egy jó szákoló mester
a polgármester személyében.”
A beruházás több száz kvalifikált munkaerõt igényel. A

tesztpálya létesítése és mûködtetése összetett feladat. Ennek
megoldásában segédkezik a
megyei közgyûlés, hiszen szerepkörében új feladatként jelentkezik a vidék gazdaságfejlesztése.
E.E.

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.

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

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

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Béla bá'...

Tartalmas kiránduláson vettek részt a zalaháshágyiak.
Az Idõsek Világnapja alkalmával szervezett kiránduláson
a Zalaháshágyi Nyugdíjas
Baráti Kör tagjai közül húszan
vettünk részt. Mondhatni: ez
volt idén az utolsó nyári nap
szikrázó napsütéssel, kánikulával.
Az autóbuszos utazás elsõ
állomása Sümeg volt. Nem a
várat kerestük fel, hiszen ott
már sokan jártunk, hanem a
püspöki palotát, amit Padányi
Bíró Márton veszprémi püspök építtetett. A palotában
megtekinthetõ kiállítások:
– a Sümegi Képtár által
rendezett 20. századi magyar
festészet jeles alkotóinak képei,
– Horváth Márton üvegmûvész munkái,
– a Mindszenty József bíboros, hercegprímás emlékkiállítása,
– Kajári Gyula grafikái,
– és a Vadászati kiállítás
trófeái és tájképei lenyûgöztek
bennünket.
A palota melletti Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplomban a fõ- és mellék
oltárképek szépsége, a szószék
gazdag díszítése, a meghallható csend módot és lehetõséget adott az elmélyülésre, az
élet nehézségeinek és szépségeinek végiggondolására, önvizsgálatra.
Sümeg után Tapolca következett. Itt nem tervezett meglepetés várt bennünket: pisztráng fesztivál és szabad program. A Tavas-barlang megtekintése a hosszú sorban állás,
várakozás miatt lekerült a napirendrõl, így mód nyílt a Malom tó környéki sétára, a felállított pavilonok, árusok megtekintésére, frissen sültek és

hideg sörök megkóstolására, a
felállított színpadokon fellépõ
együttesek zenéjének meghallgatására. Többen megfogalmazták, hogy érdemes lenne
Tapolca nevezetességeit, múzeumait egy késõbbi idõpontban megnézni, hiszen maga a
város is sok látnivalót rejt.
Szigligetre utaztunk a várba, a Balaton várába. A csoport
nagyobbik része nem csak a
vár alatti fagylaltozóig jutott el,
hanem a vár legfelsõ pontjáig.
A kiadós sétának, a vár „megostromlásának” eredménye a
gyönyörû panoráma. A több,
felújított állandó kiállítás, úgymint a barokk konyha és étkezõ, a Szent Márton várkápolna a XIII. századba vezetett
vissza bennünket, köszönhetõ
a 2013. december végén átadott felújításoknak.
A megfáradt csoport a balatongyöröki Szépkilátó közelében lévõ Zafír Panzió és Ét-

teremben jóízûen elfogyasztotta az elõre megrendelt ételeket, italokat.
Ez a nap is bebizonyította,
hogy szükség van a kikapcsolódásra, a nehéz napok között
a lazításra, egymás társaságára.
Szükség van a környezetünk
megismerésére, új élményekre, a régi élmények újbóli átélésére. Mindenki sikeresnek,
jó hangulatúnak mondta a
kirándulást.
Úgy gondolom, jó úton járunk, hiszen öt új taggal bõvült a Nyugdíjas Baráti Kör
tagsága, immár 23-an vagyunk.
Természetesen nem csak nyugdíjasoknak szervezünk programokat, de elsõsorban erre
koncentrálunk. Ez irányú tevékenységünket a község önkormányzata nem csak elviekben,
hanem anyagiakkal is támogatja. Köszönet érte!
Horváth Gyula,
a nyugdíjas kör vezetõje

Zalaszentgyörgyi programajánló
NOVEMBER 19. Tornyos TánClub Bál (még kérdõjeles)
NOVEMBER 26. Adventi készülõdés, kézmûves foglalkozás
DECEMBER 4.

Mikulás ünnep

DECEMBER 10. Örömzene Kórus - Adventi koncert
DECEMBER 17. Karácsonyi vásár és karácsonyi ünnepség
(helyi amatõr csoportjaink és óvodásaink fellépésével).

A szomszéd megkért,
hogy segítsek neki. Szombaton reggel át is mentem.
Béla bá' azzal a nyugalommal állt ott, mint aki azt
mondaná, most már a fiatalokon a sor. Én csak figyelek. De a tekintetében mintha más is lett volna. Furdalt
a kíváncsiság, szóba elegyedtünk. Hogy van? – kérdeztem.
Béla bá' rám nézett, és
beletörõdötten mondta: –
Hát most mit mondjak? Három éve olyan szerencsétlenül léptem, hogy elestem.
A kórházban azt mondták,
kicsin múlott, hogy élek.
Jobban lettem, erre a szomszédtól kaptam egy készüléket, próbáljam ki. Áradozott róla, neki mennyit használt. Hát én meg hittem
neki. Utólag kiderült, az én
állapotomban nem szabadott volna használni, de ezt
senki se tudta. Megint nem
sokon múlt. Már kezdtem
jobban lenni, amikor tavaly
disznóvágáskor megugrott a
kés. A kórházban, amikor
összevarrtak mondták is,
nem sokon múlt.
Én most már nem merek
semmit csinálni, mert nem
tudhatom, mibõl lesz a baj.
Alig múltam 60 és itt tartok…. Béla bá' elgondolkodva néz a távolba, és egy huncut mosoly jelenik meg az
arcán: Igaz, apám 63 éves
korában nõsült újra, és akkor kezdett el családi házat
építeni…
Na, ez jó végszó volt,
már kezdtem elhinni, hogy
itt a világ vége. Akkor most
egész nap itt állunk, vagy
végre elültetjük ezt a fát?
Persze hogy elültetjük! –
nevetett Béla bá'.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Szüreti bolondozás Zalaboldogfán
Zalaboldogfa önkormányzati képviselõ-testülete fontosnak tartja, hogy az elmúlt évek
virágzó közösségi életét életre
keltse.
Sajnos a jól mûködõ közösségek, hagyományõrzõk lelkesedése az utóbbi idõben alább
hagyott. Ez természetes folyamat, mert a hosszú évekig
együtt maradt közösségek idõvel átalakulnak különbözõ tényezõk miatt (pl. életmód váltás, házasság, családalapítás,
kiöregedés stb.).
Mint a sportegyesület esetében, úgy a hagyományõrzõknél is változás, átalakulási idõszak következett.
A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy feléleszti a hagyományokat, és ehhez az elsõ
lépés a régi szüreti szokások,
bolondozások felelevenítése.
Így került sor négy év után
a zalaboldogfai szüreti felvonulásra. Erre az alkalomra újból összeállt az átalakulóban
lévõ 7szoknya 7nadrág tánccsoport.

A faluközpontba meghirdetett szüreti bolondozásra nagyon sokan eljöttek. A téren
két felöltöztetett szalmabála és
a szüreteléshez szükséges tárgyak idézték fel a régi szüretek
hangulatát.
Dobszó kísérete mellett
megérkezett a lovasokkal, traktorokkal, háztáji szekerekkel
kísért menet. A feldíszített jármûveken hangos énekszóval,
szüreti nótákkal érkeztek a
hagyományõrzõk, a bolondozó
fiatalok.
Elõször a kisbíró (Tóth
Péter) köszöntötte a jelenlévõket, utána felkérte a fõbírót
(Luter Péter), hogy értékelje
az elmúlt esztendõt, mondja el
az eseményeket, eredményeket, állítson mindenkit pellengérre.
A fõbíró beszédében az
események, eredmények felsorolása mellett nem is kímélt
senkit! Dicsérte az új lakókat,
akik nagyon hamar beilleszkedtek a falu mindennapjaiba,
közösségi életébe, nem utolsó

Lovasok vezették fel a menetet.

Rendhagyó múltidézés!
A fõbíró és a kisbíró is köszöntötte a résztvevõket.

Tornyos Sándor és Tóth Anita, kulturális közfoglalkoztatott.
életükbõl megismerhetjük a
kemény falusi élet szépségét.
Ezekbõl a visszaemlékezésekbõl megismerhetik a falujukat, azt az ismerõs tájat, amit
ezután máshogy látnak majd,
mert megelevenedik a szívhez
szóló történetekbõl.
A cél az, hogy õk is lássák
ebben a tájban rejlõ kiaknázatlan lehetõségeket, és megtanuljanak úgy ragaszkodni a
szülõföldhöz, mint egykoron
nagyapáink, nagyanyáink.
A munkálatok elején tart
még a film, de minden percet
megér. Van szívbemarkoló történet bõven, de van vidám
csínytevésekrõl szóló is. Megfizethetetlen élmény nagyszüleink szemén át megismerni a
szülõföldünk történetét.

• Bérfõzés

talmas mulatozásba kezdtek a
barátok!
A mulatságba bekapcsolódott a 7szoknya7nadrág, tagjai
fergeteges cigánytánccal emelték a rendezvény színvonalát.
A legvégén a kisbíró mindenkit meghívott a kultúrházban
tartandó esti mulatságra. A jó
hangulatú menet végigvonult
a falu utcáin, majd a kultúrházban tánccal, mulatozással
folytatta a szüreti bolondozást.

• Kereskedelmi fõzés
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Keménfa község különleges módját választotta a múlt
megõrzésére. A szépkorú lakosság személyes emlékein át
tárja fel a község történelmét.
Videókamerával rögzítik a
személyes visszaemlékezéseket és ebbõl készítenek egy kis
filmet Keménfa történetérõl.
Arról a nem távoli múltról,
amit hitelesen már csak õk
tudnak visszaadni a jövõ generációjának.
Azt, hogy a kemény munka
és a nélkülözés ellenére mekkora emberi tartás és példaértékû tisztelet alakult ki a
természet iránt. Elmesélték hogyan éltek együtt egy közösségként egymást segítve, és
osztozva egymás örömében és
szenvedésében egyaránt. Az

sorban a település népességének növelésében. Végén megköszönte, hogy megtisztelték a
felvonulást, reméli mindenki
értette a fricskát, ha mégsem,
megígérte, hogy jövõre újra
kikiabálja.
Ezután a fiatal „alkoholisták baráti köre” a részeges ember halotti búcsúztatója jelenetet adta elõ. Nagy szidás és
siránkozás közben a halott is
felébredt, ennek örömére ha-

• 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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Sajtóközlemény
Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
Végéhez közeledik a 2015 augusztusától 2016 novemberéig tartó Európai Uniós támogatással megvalósuló „OFF
TO SPAS” elnevezésû projekt (676737/COSME Programme), melynek célja új, az idõsebb korosztályok számára
vonzó egészségturisztikai termék kialakítása a fõszezonon kívüli idõszakban.
A 278 098 euró összköltségvetésû projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósul
meg. Magyarországot a Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala
Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa
(Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország).
A projekt hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ költségvetési idõszakban készített felmérések és
tanulmányok eredményei jelentik, melyek egyértelmûen alátámasztják, hogy az idõsebb korosztály turizmusban
rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ potenciál jól
kihasználható lenne ezen célcsoport számára, s nagymértékben hozzájárulhatnak ehhez a turizmusban érdekelt
kis- és közepes vállalkozások.
Mindezek alapján fõ célunk olyan új, termálvízhez kapcsolódó nemzetközi egészségturisztikai termékek
(nemzetközi balneológiai termék) létrehozása volt közép-európai fürdõvárosokban, amelyek fõ vonzerõként
szolgálhatnak az idõsebb korosztály számára, hogy ezekbe a térségekbe látogassanak a szezonon kívüli
idõszakokban. A szenior korosztály speciális szükségleteit figyelembe vevõ turisztikai termékhálózat létrehozása
mellett további cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei közötti együttmûködések
számának és minõségének javítása, a turizmus szempontjából alacsony vagy közepes szezon forgalmának
növelése a turisztikai kis- és közepes vállalkozások eredményességének növelése érdekében, valamint a
turizmus, mint az aktív és egészséges öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók
professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.
A projekt tevékenységek keretében végzett széleskörû kutatási tevékenység, a szakemberekkel és
döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz, Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek.
A fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben
érintett észak-európai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõk (pl. hévízi iszap, mofetta) potenciális utazók számára is könnyen érthetõ megismertetésére. Az
újdonságokra nyitott, széleskörû utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív
hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett
szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és borok,
valamint a kulturális értékek.
2016. november 18-20 között Hévízen kerül megrendezésre a projektet záró egészségturisztikai szakmai
konferencia a Magyar Balneológiai Konferencia 125. éves jubileumi nagygyûlésének részeként. Ekkor mutatja be
a projektcsoport az észak- és nyugat-európai piacra szánt egészségturisztikai termék fejlesztésének folyamatát és
az idõskorú célcsoport számára kidolgozott termékeket.
Zalaegerszeg, 2016. október 20.
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A Borosán-völgy újjászületése (1.)
A Borosán-völgy Zalalövõ
központjától nem túl messze,
egy szép bükkös erdõben található. Augusztusban az idõsek
klubja kirándulást tervezett a
völgybe, tagjainkhoz csatlakoztak a KALOT mozgalom zalalövõi tagjai is. Közösen töltöttük el a délutánt. A programot
színesítették fiatalok is közös
imádsággal és zenés áhítattal.
Köszönjük Járfás Ádám és
Péter Petra közremûködését.
Az 1930-as években táborozó cserkészek felfedezték maguknak már a helyet, nyárbúcsúztató zenés és színi mûsorukkal ide csalogatták a helyieket.
Jó vizû forrása körül – mely
víznyerõ helyként is szolgált a
háború után – kiépítettek egy
szakrális emlékhelyet 1945ben.
Schönig János kõmûves és
Horváth József sírköves mesterek irányításával a katolikus
lány és fiú egylet tagjai, mindszenti és patakai fiatalok
(Bukics Gyula, Bodó Péter,
Bodó Mariska, Nyura Gazda
Péter, Mohácsik Lajos, Mihály-

ka Ferenc, Gonári Gergely)
segítségével készült el a szentkút, hálából, hogy véget ért a
második világégés. Megemlékeztek az épségben hazaértekrõl, valamint a háborúban elveszett társaikról
1945 szeptember 12-én vasárnap, Mária napkor volt a
szakrális kegyhely avatása, Hardi Erzsébet szavalt a megnyitón.
Mindszenty bíboros Szûz
Mária tiszteletére a magyarok
védõszentjének tiszteletére az
1947-48-as évet Mária évének
nyilvánította. Ennek jegyében
országszerte több ünnepség
zajlott. 1947 augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján Esztergomba kezdõdött az ünneplés. A zalegerszegi Mária kongresszus szeptember 7-8-án volt
Kisasszony napján – ezzel
kezdõdött az õszi ünnepségsorozat – erre az alkalomra hivatalos himnuszt is komponáltak
„Zalai Mária Himnusz” címen,
melynek szövegét Kollányi Fülöp ferences atya írta, zenéjét
Király László, a nagytemplom
karnagya, a zeneiskola igazgatója szerezte.

A kirándulás résztvevõi.
„Dombos Zala zengõ dala
Feléd száll most,/Boldogaszszony a te neved legyen áldott!/Édesanyánk, árva néped
leborulva hódol néked és könyörög./Könnyes Zala kérõ szava legyen kedves,/Nézd: a szemünk könnyeinktõl mindig nedves./Édesanyánk, árva néped
leborulva hódol néked és könyörög./Hívõ Zala színe-java eljött hozzád,/S gyermekeid tenyerükben szívük hozzák./
Édesanyánk, árva néped leborulva hódol néked és könyö-

rög./Hálás Zala elvisz haza szívbe zárva,/S ha szenved is, nem
lesz többé e nép árva,/Édesanyánk, árva néped leborulva
hódol néked és könyörög.”
1947-ben készült el a kálvária. A bal oldalon található a
Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségének kalászos
jelképe, jobb oldalon az Agrárifjúsági Legényegylet jelképe.
Középen az áttört szívbõl, „Jézus szívébõl” folyik a forrás vize.
Orbán Ildikó
(Folytatjuk)

Nagy Könyvtári Beavatás Zalalövõn

A fotó az október 3-i koncerten készült.
A „Salla” Mûvelõdési Központ Könyvtára idén is csatlakozott az országos könyvtári
napok programjaihoz, amelynek keretében minden korosztálynak változatos témakörökben kínáltak programokat. Az
októberi napok célja az volt,
hogy mindenki számára hozzáférhetõvé váljanak azok a lehetõségek, amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez
nyújtanak segítséget.

A programsorozatot október 3-án az Aranykapu zenekar Daloló erdõ címû koncertje nyitotta meg. Az együttes a
magyar népdalokat, népi játékokat és mondókákat különleges hangzásvilággal, modern
hangszereléssel közvetítette a
gyermekközönségnek.
Október 6-án két programmal várta a könyvtár az érdeklõdõket. Délelõtt Nógrádi Gergellyel, az egyik legsikeresebb
hazai íróval találkozhattak az

iskola negyedik évfolyamos és
felsõ tagozatos tanulói. A kötetlen hangvételû rendhagyó
irodalomórán a vendég a gyerekek kérdéseire válaszolva beszélt az életérõl, munkásságáról, könyveirõl. A legaktívabb
diákokat ajándékkal jutalmazta
a szerzõ, amit a találkozó végén dedikált is.
A délutáni lakossági fórumon Szûcsné Dr. Dóczi Zsuzsanna betegjogi képviselõ a
betegek jogairól, a kapcsolódó
jogszabályokról és a leggyakoribb panaszokról beszélgetett
az érdeklõdõkkel.

A családi könyves vasárnapon rendkívüli nyitvatartással és ingyenes beiratkozási lehetõséggel várták a könyvtár
régi és új olvasóit. A megszokott könyvtári szolgáltatások mellett baba-játszóház,
könyvturkáló, különféle könyvtári rejtvények és játékok,
kézmûves foglalkozás kínáltak tanulási és kikapcsolódási
lehetõséget. A vidám délutánt
olvasztott csokiba mártogatott gyümölcsökkel koronázták meg.
Kovács Mónika
Dr. Molnárné Skriba Judit

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
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Kitüntetett tekézõlány
Zalalövõ Város Önkormányzata a Zalalövõért Ifjúsági Díj kitüntetésben részesítette Gál Henrietta tekézõt, a
ZTE-ZÁÉV TK ifjúsági sportolóját. A fiatal hölgy a Zala
Menti Napok megnyitó ünnepségén vette át az elismerést.
– Milyen érzéseket keltett
benned a kitüntetés?
– Nagyon meghatódtam.
Szavakban ki sem tudom fejezni mennyire örültem, hogy én
érdemeltem ki ezt a díjat.
– Hogyan lettél tekézõ?
– 11-12 évesen kezdõdött a
teke iránti szerelem... A Romantikban kezdtem el két kézzel próbálkozni, majd késõbb
játszottam apukámék csapatában a helyi bajnokságban és
amatõr szinten. Közben Diákolimpiákon vettem részt. 2011
óta vagyok igazolt játékos a ZTEZÁÉV csapatánál. Más sportot,
a focit is kipróbáltam általános
iskolában, gondolkodtam is,
hogy melyiket válasszam, végül
a teke mellett döntöttem. Azt
hiszem jó választás volt, persze
a focit azóta is kedvelem.
– Melyek az eddigi legfontosabb eredményeid?
– 2013-ban országos serdülõ sprint bajnok voltam, majd

2015-ben az országos diákolimpián aranyérmet nyertem.
Ugyanebben az évben a serdülõ csapat VB-n egyéniben 15.,
összetettben 14. lettem, majd a
csapat Európa Kupa 2.helyezést értünk el. Fontos még,
hogy új egyéni csúccsal, 612
fával Nyugat-Magyarországi ifjúsági egyéni bajnok lettem.
– Hogyan alakul a heti
programod? Edzések, meccsek?
– Hétfõn, kedden és csütörtökön járok edzésre. Hétvégén
mérkõzés, ha esetleg nincs forduló, akkor egyéni verseny
van. Közben, ha van idõm és
energiám, akkor gurítok a
Roxy-bajnokságban is. A maradék idõben pedig tanulok.
– Mit tanulsz ?
– A Ganzban vagyok technikus képzésen, közúti közlekedés üzemvitel-ellátó szakon.
– Melyek a távlati céljaid?
– Elõször, hogy sikerüljön a
technikusi vizsgám. Esetleg
egy második technikusi szakmát elvégezni. A sportban
pedig jó eredményeket elérni,
egyéni versenyeken dobogón
végezni és kijutni az ifjúsági
csapat VB-re.
– Mit csinálsz a kevés szabadidõdben?

Csókási Tibor két aranyérme
2016.10.08-án rendezték az I. Hévíz Karate Európa Kupát. A
színvonalas versenyre több mint 20 karate egyesület 300
versenyzõje nevezett.
A versenyen Csókási Tibor (Kávás) is
részt vett és kata (formagyakorlat, 40+), valamint kumite (küzdelem, 40+) versenyszámban is 1. helyezést ért el. A két
aranyéremmel õ lett
a verseny legeredményesebb férfi versenyzõje.
Csókási Tibor a
Bagodi Fekete István
Általános Iskolában
tanít informatikát és
– a mindennapos testnevelés keretében –
valamennyi tanuló- Csókási Tibor a dobogó tetején.
nak heti 1 órában karatét.
tõle önvédelmi ismereteket
A felnõttek heti egy alka- az iskola tornatermében, Balommal délután tanulhatnak godban.

A kitüntetett Gál Henrietta szülei társaságában.
– Legtöbbet a keresztlányommal játszok, aki már most
szereti a tekét. Focimeccsekre
is kijárok.

– A csinos tekezõlányt a
fiúk is észreveszik…
– Jelenleg nincs barátom.
-herczeg-

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

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Erdélyi gyermekotthonok mentén
A zalalövõi Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület az idén hetedik alkalommal szervezte meg a hagyományos õszi adománygyûjtõ akcióját
az Erdélyben mûködõ, Böjte Csaba vezette Szent Ferenc
Alapítvány otthonaiban élõ gyermekek
javára.
Az adománygyûjtés a szeptember 10-én tartott jótékonysági bállal vette kezdetét. Az
est folyamán közremûködött a
Lentibõl érkezett Kerka Táncegyüttes, majd Herczeg Zsófia
énekelt a közönségnek. Hajnalig Molnár Gábor húzta a
talpalávalót a segítõ szándékú
embereknek. A gyûjtés szeptember végéig tovább folytatódott Zala és Vas megyei gyûjtõpontokon.
A sok összegyûlt adományt
az egyesület és baráti társasága
egy kirándulás keretében szállította el Erdélybe a torockói
Kis Szent Teréz Gyermekotthonba és a gyergyószárhegyi
Kájoni János Gyermekvédelmi Központba. A szállítmány
legnagyobb részét tisztítószerek, tisztálkodási szerek, vala-

2016. október

Lenti új kulináris központja
Nem csak szállóvendégeknek!

Várja Önöket

mint tartós élelmiszerek tették
ki, ugyanis ezekre van a legnagyobb szükség a háztartásban. A házak mûködését pedig
a szeptemberi jótékonysági bálon befolyt pénzadománnyal is
támogattuk.
Az adományokat mindkét
helyen nagy szeretettel fogadták, hálájukat és köszönetüket
tolmácsolva a gyûjtés megszervezéséért. Az egyesület hálás
minden adományozónak, támogatónak, hiszen nélkülük
nem jöhetett volna létre az
adománygyûjtõ akció. Külön
köszönet illeti Farkas László
plébánost és az ottani híveket,
valamint Telekes Község Önkormányzatát. Reményeik szerint az elkövetkezõ években is
sikeres gyûjtést szervezhetnek,
és nem szakad meg ez a nemes
hagyomány.

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****
földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé exkluzív borokat ajánlunk

KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!
Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy
nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás családi rendezvényekre!

Hétvégi, több fogásos családi ebédünket
KEDVEZMÉNYESEN
kínáljuk minden kedves vendégünknek.

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Dolce Vita - Édes élet Lentiben
Nem csak szállóvendégeknek!

Kertünk kincsei
A Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL
várjuk Önöket a hét minden napján.
Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.
Szívesen várjuk kevésbé édes szájú vendégeinket is, hiszen
a Balance Burger mellé most a
kiváló minõségû Apátsági sört adjuk
Csöde településen a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár támogatásával 2016. október 21-én került sor Kovács Gyula (képünkön) pórszombati erdész
„Kertünk kincsei” címû ismeretterjesztõ elõadására.

Ennek keretében a jelenlévõk többek közt megismerkedhettek a gyümölcsészeten
belül az õshonos gyümölcsfajtákkal, szaporításával, azok hagyományainak ápolásával és
megkóstolhatták az õshonos
gyümölcsökbõl készült italokat.

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Szombatonként élõ zenei mûsor!
Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.
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Ringató Káváson
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával idén õsszel elindulhatott
Káváson is a zenés, mozgásos
korai fejlesztõ foglalkozás.
Ezeket az örömteli alkalmakat
Godina Mónika, 4 gyermekes
anyuka, gyógypedagógus vezeti. Mónika neve már ismert
volt, hiszen több éve vezet hasonló foglalkozásokat Zalaegerszegen, a témában Lóg a
lába, lóga címmel mondókagyûjteményt is írt. A foglalkozásoknak õ adta a Mocorgó
nevet.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az utóbbi idõszakban évrõl évre születik 4-5
gyermek a falunkban. Nehéz
volt kivárni, de ezeknek a
foglalkozásoknak most jött el
az ideje. Tavaly megérkezett a
könyvtárba a nagy szõnyeg,
amihez nyárra megrendeltük a
farmer-babzsák ülõpárnákat. A
közösségi térként is mûködõ
könyvtár tehát elõkészült a
babás foglalkozásokra is. Idén
a programokra szánt anyagi
támogatást sikerült úgy szétosztani, hogy erre a babás-ma-

más foglalkozásra és könyvbemutatóra is jutott a már ismert
programok mellett. A színvonalas alkalmak rendkívül jó
hangulatban zajlanak, amit
egyaránt élveznek a gyermekek és az anyukák, sõt, a kísérõk is. A pár alkalom alatt jó
volt megfigyelni, ahogy bátorodnak, megnyílnak a gyermekek, bekapcsolódnak a játékokba és már kérik az ismétlést, vagy a kedvenc játékokat.
– A kellemes átmozgatás,
ringatás, hintáztatás, höcögtetés, zsipp-zsuppolás mintákat
adhat az otthoni örömteli, tartalmas együttléthez. A különbözõ eszközök (színes ejtõernyõ, alagút, karika, labdák, színes kendõk, stb.) kipróbálása
új mozgásélmények megtapasztalását biztosítja. Ritmushangszerek, furulyaszó teszi
színesebbé az együttlétet. A
foglalkozás kiváló közösségi
élmény, kellemes örömforrás
kisgyermekeknek és szüleiknek egyaránt – mondja Mónika
a foglalkozásokról.
Ezzel a Mocorgóval nem
csak a közösségi életbe szok-

www.zalalovo.hu/salla-comp

A foglalkozások egyben óvodai elõkészítõként is szolgálnak.
nak bele a gyerekek egy mikroközösség segítségével, ami
jóval oldottabb, védettebb környezet, hanem ez egyben ovi
elõkészítõ is. Az anyával folyamatos testi kontaktusban játszva, a zenélés, mondókázás,
ének segítségével ritmusérzékük is fejlõdik és az idegrendszerre is jó hatással van ez a
fejlesztõ foglalkozás, a szórakozáson messze túlmutatva.
A szeptember közepén indult, heti rendszerességû fog-

lalkozásokon 3-6 kisgyermekanyuka páros vett részt és nagy
örömünkre, egy alkalmon a
védõnénink, Eszter is meglátogatott bennünket. Az önkormányzat és a szülõk összefogásának eredményeként a Mocorgó ezentúl is folytatódik
Káváson, minden második héten. Remélhetõleg, jövõre csatlakoznak hozzánk a most karon ülõk is, akiket nagy szeretettel várunk!
B. M.

Mezei futóverseny Zalalövõn

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.: HP 250 G4 M9S72EA 15,6"/Intel Celeron Dual-Core N3050
2,1GHz/4GB/500GB/DVD író feketenotebook
LENOVO B50-80 80EW0559HV 15,6"FullHD/Intel Core i3-5005u/
4GB/500+8GB SSHD/DVD író/fekete notebook
LENOVO B51-80 80LM00XEHV 15,6"/Intel Core i5-6200u/
4GB/500+8GB SSHD/DVD író/fekete notebook
Maxcom MM910sárga por- és vízálló mobiltelefon nagy gombokkal
LG 32"32LW300C HD ready Direct Vékony LED TV

84.799 Ft
119.799 Ft
149.799 Ft
21.799 Ft
67.999 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

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

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Vass Csanád és Csonka Csaba külön csatát vívott az elsõ
helyért.
Szeptember 29-én immár
30. alkalommal került megrendezésre a zalalövõi mezei futóverseny, amelyen közel 300
tanuló vett részt. A helyi általános iskola diákjai mellett a
bagodi, a teskándi és a salomvári iskolák legjobbjai
mérték össze erejüket. A szép
nyárias idõjárás is kedvezett a
vidám hangulatban telt versenynek.
Az alábbi eredmények születtek. Lányok. I. kcs.: 1.Horváth Hanga (Teskánd), 2. Tóth
Alexa (Zalalövõ), 3. Katavics
Veronika (Zalalövõ). II. kcs.: 1.
Boros Luca (Zalalövõ), 2. Tóth
Emese (Zalalövõ), 3.Simon Pet-

ra (Zalalövõ). III. kcs.: 1.Matkó
Boglárka (Zalalövõ), 2.Bíró
Cintia (Zalalövõ), 3.Fekete Jázmin (Zalalövõ). IV. kcs.: 1. Srágli Emese (Zalalövõ), 2. Jókai
Klaudia (Teskánd), 3. Tornyos
Adél (Zalalövõ). Fiúk. I. kcs.:
1.Molnár Bence (Zalalövõ), 2.
Fekete Máté (Zalalövõ), 3. Orbán Dániel (Zalalövõ). II. kcs.:
1.László Péter (Zalalövõ), 2.
Wolf Gergõ (Salomvár), 3. Barbarics Martin (Zalalövõ). III.
kcs.: 1. Vass Csanád (Zalalövõ),
2. Csonka Csaba (Zalalövõ), 3.
Hári Gábor (Zalalövõ). IV. kcs.:
1. Gyarmati Márk (Zalalövõ), 2.
Görcsi Dániel (Bagod), 3. Borbély Dániel (Teskánd).
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Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!
Az akció a megjelenéstõl 2016. november 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: 1000 Ft
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

www.zalatajkiado.hu
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!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

