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Tisztelet a bátraknak
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezést Zalalövõ
városa.
A Zalalövõi Általános Iskola diákjai a „Salla” Mûvelõdési
Központban adtak színvonalas
mûsort. Felkészítõ tanárjuk Hideg Zoltánné volt.

Dr. Beneda Attila (balról) és Pintér Antal polgármester koszorúz.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

HÚSVÉTI AKCIÓ!

A legkisebbek is ünnepeltek.

Az ünnepi köszöntõt dr.
Beneda Attila, az Emberi Erõforrások Minisztériuma családés népesedéspolitikáért felelõs
helyettes államtitkára mondta.
Beszédében kiemelt fontossággal kezelte Nyáry Pált, a forradalom elfeledett hõsét, aki nélkül nem úgy, s valószínûleg
nem is jó irányba haladt volna a szabadságharc. Széchenyi és Petõfi csapongó természete mellé elengedhetetlen volt Nyáry Pál személye, a
megingathatatlan következetesség híve.
Az ünnepség után az
1848/49-es szabadságharc mártírjainak tiszteletére emelt Petõfi emlékmûnél az intézmények vezetõi helyezték el a
kegyelet koszorúit.
A Zalalövõi Napköziotthonos Óvoda csoportjai hagyományosan március 14-én látogatták meg a Petõfi szobrot,
ahol közös énekléssel, versmondással ünnepeltek.
Molnár Fanni

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

HÚSVÉTI KIEMELT AJÁNLATUNK
-----------------------------------------Füst.csülök............ 1099 Ft/kg
Füst.kötözött.......... 1399 Ft/kg
Füst.angolszalonna..1499 Ft/kg
Füst.darabolt comb.. 1599 Ft/kg
Fõtt comb vcs........ 1599 Ft/kg
Fõtt tarja vcs.......... 1599 Ft/kg
Füst.tarja................ 1599 Ft/kg
Füst.kolozsvári...... 1599 Ft/kg
Lángolt karaj.......... 1599 Ft/kg
Füst.Parasztsonka.1699 Ft/kg
Füst.Parasztlapocka.1659 Ft/kg
-----------------------------------------TOP ÁR!
Sertés fehércsont........ 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó.......199 Ft/kg
Sertés máj................ 299 Ft/kg
Apróhús 70%........... 779 Ft/kg
Oldalas................... 1019 Ft/kg
Dagadó................... 1019 Ft/kg

Tarja csontos......... 1029 Ft/kg
Karaj csont nélkül..1199 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR!
-----------------------------------------TOP ÁR!
Tepertõkrém 250g/dob. 399/db 1596Ft/kg
Zsír 1 kg................... 499 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Véres hurka.............. 699 Ft/kg
Májas hurka..............699 Ft/kg
-----------------------------------------Lecsókolbász...........779 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Fõtt erdélyi szalonna. 1249 Ft/kg
Fõtt csécsiszalonna vcs.1249 Ft/kg

Nyári turista........... 1499 Ft/kg
-----------------------------------------Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg
Csirke egészben...... 599 Ft/kg

Érvényes: 2017. április 03 - április 15-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!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Ünnepi megemlékezés Zalaszentgyörgyön Fáklyás felvonulás Káváson
Minden évben megemlékeznek Káváson az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
hõseirõl. Eke László polgármester ötlete nyomán idén
fáklyás felvonulással tették
még meghittebbé. Az egybegyûltek elõbb közösen elénekelték a Szózatot, majd Horváth Lili szavalta el a Március
15. címû verset.
A fáklyás felvonulás alatt
felcsendültek az 1848-as forradalmi hangulatot idézõ Kossuth-nóták, ünnepi dalok melyeket sokan még iskolás korukból ismertek, de a kávási
dalház foglalkozásain is felcsendültek. A Haranglábnál
már alkonyodott mire a felvoA hagyományoknak megfelelõen idén is megemlékeztek
az 1848/49-es forradalomról és
szabadságharcról Zalaszentgyörgyön.
Ezúttal a Zalaszentgyörgyi
Napköziotthonos Óvoda kicsinyei adtak az alkalomhoz méltó mûsort.
Ezt követõen Kovács Dezsõ
polgármester mondott ünnepi
köszöntõt. A falu vezetõje kiemelte: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történelmünk kiemelkedõ eseménye,
megünneplése erõsíti nemzeti
identitástudatunkat… 1848 tavaszán az erõszakmentes magyar

forradalom gyõzött, és egész
Európa minket csodált. A 48-as
fiatalok, középkorúak és idõsek tudták, hogyan kell gyõzni.
Akik igaz ügyért küzdenek,
tudják, nem elég, ha megadásra kényszeríted a szemben álló
ellenfelet, az igazi gyõzelem az,
amikor kivívod azok céljait,
akik mögötted állnak és bíznak
benned. Egy ország akkor
gyõztes ország, amikor képes
megvalósítani, amit a benne
lakó emberek akarnak.
A megemlékezést követõen
közös koszorúzásra került sor
a Hõsi Emlékmûnél (képünkön).

nulók odaértek, majd versek és
1848-as naplórészlet hangzott
el Jókai és Petõfi naplóbejegyzéseibõl, a megemlékezõ mûsort a Himnusz közös éneklése
és az esti harangszó zárta.
A 250 lelkes kis faluból egy
negyvenfõs mag emlékezett a
márciusi ifjakra. Jó volt látni a
kicsiket és a babakocsiban ülõket, akikbõl majd a jövõ ünnepségeinek résztvevõi nõhetnek fel. Ezek az alkalmak nem
velünk születetten ünnepélyesek, hanem a nevelés teszi
azzá. Úgy kell nevelni a gyermekeket, hogy tudjanak bizonyos alkalmakról és tudják
tiszteletüket kifejezni.
BM-PB

Felcsendültek az 1848-as forradalmi hangulatot idézõ Kossuth
nóták, ünnepi dalok.

LövõTalent Show Nõnap Zalalövõn

Fotó: Lukács Andrea
A Salla Néptáncegyüttes Kicsi huszár címû elõadása közben.
Március 18-án került megrendezésre a Salla Mûvelõdési
Központ által szervezett LövõTalent Show, aminek fõ célja volt, hogy egy-egy kiemelkedõ tehetség megkapja a
lehetõséget a bemutatkozásra
és az elismerésre. A „Ki mit
tud?” jellegû estre bárki jelentkezhetett, aki elmúlt 6
éves, és bármilyen területen
jeleskedik.
– Tehetségkutató est volt
már Zalalövõn, de LövõTalent
néven ez volt az elsõ – mondta
az est fõszervezõje, Bischofné
Hesinger Katalin.

A tehetségkutatót megelõzõ héten a városi tv-nek adott
interjújában még izgatottan
beszélt a show-ról, szerette
volna, ha megtelik a nézõtér.
Ez a vágya teljesült, hiszen az
elsõ LövõTalentre rekordszámú közönség gyûlt össze. A
zsúfolásig megtelt színházteremben 24, a maga mûfajában
kiemelkedõ tehetség lépett
színpadra. Így többek között
vers-, néptánctánc-, hip-hop-,
komolyzene-, rúdtánc és ének
kategóriában mutatták meg
tudásukat a jelentkezõk.
M.F.

Március nyolcadikára nõnapi köszöntõvel készült a „Salla”
Mûvelõdési Központ. Az estet
Simon Balázs amatõr fotós
tárlata nyitotta meg, amely
március 24-ig volt látható.
Simon Balázs elmondása
szerint elsõsorban tájképfotósnak tartja magát, de egyre otthonosabban érzi magát fesztiválokon is. A Savaria Karneválon készült fotóiból a szakmai zsûri két alkotását is kiállította.
A tárlatbejárást követõen
Szabó Balázs alpolgármester
köszöntötte a hölgyeket, fejezte ki háláját. Mint mondta,
nem csak nõnap alkalmából
kell köszönetet mondani ne-

kik, hiszen az év minden napján csodát mûvelnek. Körbevesznek szeretettel, otthonná
varázsolva a házakat, empátiát
és figyelmet tanúsítanak.
Szabó Balázs köszöntõje
után a Kalandárium együttes
és a Generációk színjátszó csoport adta elõ közös, nõnapi
zenés ajándékát. Felváltva – a
Kalandárium együttes dalban,
a színjátszó csoport szóban –
mondták el nõnaphoz kapcsolódó gondolataikat, érzéseiket.
A megjelent hölgyeket a
mûsor végén Pintér Antal polgármester és Szabó Balázs alpolgármester köszöntötte egyegy virággal.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Szabó Balázs köszöntõje közben, háttérben a Kalandárium
együttes és a Generációk színjátszó csoport.
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Brüsszel akarata az ország függetlenségét érinti
Zalai beszélgetés a nemzeti konzultációról Dömötör Csaba miniszterhelyettessel
Új nemzeti konzultáció kezdõdött a napokban, amelyen a
kormány által megfogalmazott,
a Magyarország elõtt álló öt veszélyforrásról kérik ki az állampolgárok véleményét.
A részletekrõl Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárát,
miniszterhelyettest kérdeztük
minap Zalaegerszegen.
– Öt területet ölel fel a meghirdetett konzultáció. Melyek
ezek?
– Ezek a témák a nemzeti
függetlenséget érintik. A kormánynak számos területen vitája van Brüsszellel, az Európai
Unióval, az energiaáraktól kezdve, az átláthatóságon át, az illegális bevándorlásig. Tapasztalataink szerint a kormány
eddig akkor tudta hatékonyan
érvényesíteni akaratát Brüszszellel szemben, ha a magyar
polgárok megfelelõ támogatása állt mögötte. Most is erre a
megerõsítésre számítunk.
– Kezdjük talán az energiapolitikával. Az unióban
nem mindenkinek tetszik a
magyar rezsicsökkentés.
– Brüsszelnek van egy terve, aminek Energia Unió a neve. Ennek lényege, hogy kivennék az árszabályozást a tagor-

szágok kezébõl. Ez eltörölné a
rezsicsökkentést, ami az elmúlt évek egyik legjelentõsebb eredménye volt. A nemzeti konzultáció során kéréssel
fordulunk az állampolgárokhoz, hogy ebben a témában is
támogassák küzdelmünket.
– A bevándorláspolitika is
terítéken van…
– A kormány szeretné megerõsíteni a jogi határzárat, egy
ezzel kapcsolatos törvényt el is
fogadott a Parlament. Erre
azért is szükség van, mert a
bevándorlók meg sem várták a
menekültkérelmükrõl szóló döntést, szabadon mozogtak az Európai Unió területén, s ez súlyos biztonsági kockázatot jelentett. A kormány ezért szigorítást szeretne, ez viszont kritikát váltott ki Brüsszelben.
– A következõ témakör öszszefügg az illegális bevándorlással. Napirenden van a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága…
– Számos olyan politikai aktivista szervezet mûködik hazánkban, amely külföldrõl kapja támogatását, ám átláthatatlan körülmények között. A kormány tanulmányozta a mûködõ nemzetközi gyakorlatot, és
szeretné elérni, hogy ezek a

Dömötör Csaba: – Szeretnénk, ha minél többen mondanák el
véleményüket.
szervezetek regisztráltassák ma- ni béremeléseket. A társasági
gukat és tegyék nyilvánossá a adó csökkentését sok kritika
fogadta, az osztrák kancellár és
támogatások forrását.
– A munkahelyteremtés és a német alkancellár is keméaz adózás is a nemzeti kon- nyen támadta. Ragaszkodunk
az adócsökkentéshez, szeretzultáció témái között szerepel…
– Nem szeretné a kormány, nénk nemzeti hatáskörben tarha ezeket a jogköröket elvon- tani. Ha Brüsszelben döntenák, s nemzetek fölötti, uniós nének az adóügyekrõl, akkor
szintre emelnék. Szeretnénk a nem a magyar családok, hamunkahelyteremtési és adó- nem a nagyvállalatok járnának
zási eszközöket saját kézben jól. Tömören errõl szól az új
nemzeti konzultáció. Szerettartani.
nénk, ha ebben minél többen
– Miért fontos ez?
– Csak egy példa ennek ér- vennének részt és megerõsítezékeltetésére: az adócsökken- nék a kormány álláspontját.
Ekler Elemér
tések tették lehetõvé a mosta-

Salomvári diákok a mûvészeti fesztiválon
ga, az állatok, növények megjelenítése az alkotásokban. A képzõmûvészeti pályamunkákat az
1-3. osztályos korcsoportban készítettük el, négy, különbözõ
technikával készült alkotást
küldtünk be (buborékfestés,
kollázs, viaszos visszakaparás
technikák):
Vaspöri Lara, 1. osztály:
„Harcsák” – alkotása különdíjban részesült, Lendvai Boglárka Dorottya 1. osztály: „Buborékok”, Horváth Anna 3. osz-

tály: „ Víz alatt, víz felett”, Cser
Regina 3. osztály: „ Keszeg”.
Az iparmûvészeti kategóriában a „Gyûszû” csoport
készített filcbõl varrott madár
figurákat, sirályt, hattyút és
vadkacsát. Munkájukat arany
minõsítéssel jutalmazták.
A csapattagok: Cser Regina
3. osztály, Gyalogh Sára 2. osztály, Frigyes Benjamin 3. osztály
Gratulálunk a sikeres munkájukhoz!
K.Á.

Hirdetésszervezõket
A fesztiválon szerepelt salomvári diákok.
A salomvári iskola régi hagyománya, hogy részt veszünk
a gyenesdiási Kárpáti János
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola által meghir-

detett Gergely-napi Mûvészeti
Fesztiválon.
Az idei évben a képzõmûvészeti és iparmûvészeti pályázatok témája a Balaton élõvilá-

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Csak jó gyümölcsbõl szabad
II. Zalaszentgyörgyi Pálinkamustra

A mustra egyben fórum is volt a tapasztalatszerzéshez.
A készítõk táborát szaporítandó, illetve a meglévõ tudást
tökéletesítendõ hívták életre
Zalaszentgyörgyön a Pálinkamustra névre hallgató rendezvényt, mely egyben fórum is a
tapasztalatcseréhez.
A mustra ifj. Dóczi Károly
ötlete nyomán tavaly indult útjára, így idén már második alkalommal dolgoztatták meg a
bírák ízlelõ bimbóit a beérkezett minták.
A szervezõ csapat egyik
oszlopos tagjától, Császár Lajostól megtudom, hogy a tavalyi 48 mintához képest idén
25 ital indult a versenyen,
mely visszaesés nagymértékben a tavalyi gyér gyümölcstermésnek tudható be. Fontos
azonban, hogy az idén zsûrizett pálinkák sokkal jobb minõségûek, mint tavaly voltak.
Nem kérdés tehát, hogy az
építõ kritika és a tapasztalatcsere jó irányba mozdította el
a helyi pálinkafõzést.
A falu elsõ embere, Kovács
Dezsõ elégedetten fejtegeti,
hogy a cél éppen ez volt.
– A szomszédos településen, Káváson a helyi borokat
versenyeztetik hasonló módon.
Ott a borok minõsége marginális változáson ment át per-

• Kereskedelmi fõzés
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ng
Hu

• Bérfõzés

sze pozitív irányba. Mivel a téma sok helyit érdekel, természetes, hogy az önkormányzat
támogatja a programot, de sok
helyi civil is tesz azért, hogy a
dolog mûködni tudjon.
Szerencsém van, mivel a
bíráknak már csak egy helyezés sorsáról kell dönteniük így
a bírálóbizottság elnöke, Gazdag Attila hamarosan kész válaszolni néhány kérdésemre:
– Attila, min múlik, hogy
jó lesz-e a pálinka?
– A jó pálinkához jó cefre
kell, a jó cefréhez pedig jó
gyümölcs. A háziasszony sem
tesz félig rothadt répát a húslevesbe. A cefrébe sem éri
meg beletenni a hibás gyümölcsöt. Aztán ha a cefre kiforrt,
ne halogassuk a lefõzést. A
kellemes, gyümölcsös ízvilág
csak akkor alakul ki, ha minden a maga idejében el van
végezve a gyûjtéstõl, a második lepárlásig.
– Milyen szempontok szerint értékelik a beérkezett
mintákat?
– 20 pontos rendszerben
értékeljük az ital illatát, az ízét
és a harmóniáját. A számokon
túl, szöveges értékelést is fûzûnk az eredményhez. Nagyon
fontos, hogy az esetleges kri-

• 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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

tika a mintának szól és építõ
célzattal eszközöljük.
Attila tudása sokakat vonz,
sokan kérdeznének tõle, így
kisvártatva vissza is adom õt a
helyieknek és Bicskei Róbert
keresésére indulok, akit maga
a polgármester ajánlott a figyelmembe.
Az úriember büszke mosollyal az arcán, zalaszentgyörgyi pálinkával kezében fogadja
bemutatkozó szavaimat. Hamar ki is derül, hogy a Vajdaságból érkezett fiatalember
pálinkái nagyon elõkelõ helyezést értek el az idei megmérettetésen:
– Felénk mindenki fõzi a
pálinkát – kezdi Róbert – és
bár a folyamat semmiben sem
különbözik az itt tapasztaltakhoz képest, mégis van eltérés a
két tájegység íz világában. Mi
egyébként fityókból isszuk a
pálinkát, amit csak kortyonként lehet kiüríteni a kialakításából fakadóan. Így tehát
felénk az mondjuk: „Gyere

igyunk egy fityók pálinkát!”,
ami az arrafelé népszerû birkapörkölthöz nagyon is dukál.
Megtudom azt is, hogy a
vajdasági Oromhegyes Zalaszentgyörgy testvértelepülése
és feléjük is rendeznek efféle
megmérettetést minden évben.
Ha már verseny, szólnunk
kell az eredményekrõl is. Tizenegy pálinka kapott érmet,
ebbõl öt aranyat érdemelt. Az
idei mustrát Id. Kovács Dezsõ
csipkebogyó pálinkája nyerte
maximális pontszámmal.
A lelkes szervezõ csapat
közben már elõ is készítette a
pálinkafõzõ bemutató kellékeit, így hamarosan sor kerül
némi esettanulmányra.
Késõ délutánra pedig a
babgulyás is elkészült, melynek elengedhetetlen kísérõjeként mindenki emelte kupicáját vagy éppen fityókját, tetszés szerint.
A pálinkamustra díjait az
Elastic Kft. ajánlotta fel.
Gellén Szilárd

A salomvári diákok megemlékezése

A diákok felelevenítették a forradalom fontosabb eseményeit.
Március 14-én reggel izgatott gyermekekkel találkozhattunk a salomvári iskolában. A
hagyományokhoz hûen az iskola ötödik évfolyamos diákjainak volt a feladatuk az
1848/49-es forradalom és szabadságharcról megemlékezõ
mûsort készíteni.
Az idei tanévben egy dramatikus játék segítségével a
diákok felelevenítették a forradalom fontosabb eseményeit
és a háttérben korabeli képek
mutatták a helyszíneket. A mûsor meglepetése volt az iskola
elsõs diákjainak szereplése,
akik képzeletbeli utazáson vettek így részt, ezzel is közelebb

hozva hozzájuk eme híres
történelmi eseményt. Meneteltek a márciusi ifjakkal, szavaltak Petõfivel, majd a 12
pontot olvasták a kicsik Irinyi
vezetésével, ezután Kossuth
intézett hozzájuk lelkesítõ szavakat. A forradalmi eseményeket testközelbõl látták, majd az
énekkar segítségével a szabadságharc emlékét is megidézték.
A kirándulást, természetesen a közönségnek szánták így
mindenki átismételhette 1848
történéseit és helyszíneit,
hogy emléküket méltón õrizzék szívükben az utókornak.
K.Á.
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Figyelnek rájuk, megbecsülik õket Kossuth-hét Zalalövõn

A hölgyek a hagyományõrzõ esten is felelevenítették a tollfosztást.
Zalacséb nyugdíjasai az dulásra egyaránt meghívják a
aktív munkás évek eltelte után feleségeket is.
– 4-5 éve már biztos, hogy
is találnak maguknak elfoglaltságot. Aktívan részt vesznek a összejárunk, ilyenkor éjszakába
települési
rendezvényeken, nyúlóan beszélgetünk, nótázunk.
mellette idõközönként rend- Ez amolyan férfiklub, minden
szeresen összejönnek, hogy hónapban legalább egyszer tamegbeszéljék dolgaikat. Az lálkozunk, de évente egyszeregyik csoportot többségében egyszer meghívjuk a feleségehölgyek alkotják, akik már ket is. A kiránduláson volt egy
több mint húsz éve minden fiús meg egy lányos busz és a
hónap elsõ péntekén talál- megállóhelyeken olykor találkoztunk is egymással. Az összekoznak.
– Nálunk a nõk minden jöveteleken általában Dömök
összejövetelre sütnek, a férfiak László, Pecsics Zoltán fõz, gyakhozzák a borukat és több órát ran sütünk a kemencében is –
töltünk el ilyenkor együtt. Mi mesélte tréfásan Horváth József.
Polgármestersége alatt foaz ötvenes években voltunk
fiatalok, ilyenkor szóba kerül- gadták a csoport tiszteletbeli
nek a régi dolgok: hogyan csé- tagjává Pecsics Zoltánt, aki
peltünk, a tollfosztók, kik vol- õsszel közös kirándulást is
tak testvérek. Eljárunk színház- szervezett, melyen a nagyvába és a jó idõ beköszönte után zsonyi várban, a herendi porszeretnénk elmenni az Õrség- celán manufaktúrában, Veszpbe, mert van, aki még sohasem rémben és a balatonfüredi göjárt ott – sorolta Horváth Já- rög faluban is jártak.
Pataki Balázs
nosné. A csoport szószólója
fontosnak tartja kiemelni, hogy
Erdei Csaba polgármester
rendszeresen látogatja összejöveteleiket.
– Ezeket a dolgokat mindenki akkor tudja meg, amikor
már a nyolcvanadik éve közelében van. Egy idõs embernek
nagyon sokat jelent, ha a
fiatalabbak figyelnek rá, megkóstolják a süteményét. Nagyon jó érzés tudni, hogy megbecsülnek bennünket. A falu
rendezvényeire mindig megyünk, mert nyugdíjasok vagyunk, ráérünk – teszi hozzá
sokak Magdus nénije.
A már említett nyugdíjas
klubból néhány évvel ezelõtt
nõtte ki magát a fiatalabb
férfiak csoportja, akik nagyjából tízen, havonta egyszer
szombatonként fõznek, kemencénél sütögetnek, beszélgetnek és megkóstolják egymás borát is. Évente kétszer
nagyobb összejövetelt tartanak, a vacsorára és a kirán-

Nemzeti ünnepünk alkalmából idén is megrendezésre került a Kossuth-hét a
Zalalövõi Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
A 29. Kossuth-hetet a fõszervezõ, Herczeg Imre nyitotta meg köszöntõ beszédével,
majd a 6. osztály adta elõ toborzótáncát. A március 14-én
tartott iskolai ünnepéllyel bezárólag a hét minden napján
programokon vehettek részt a
diákok.
Az alsós tanulók az ünnephez kapcsolódó dalok és zenék felismerésén, rajzos feladatokon és sportvetélkedõn
vehettek részt. A sportvetélkedõ is a forradalom és szabadságharc történéseire volt
felépítve, a gyerekeknek huszárkalapban és mellényben

kellett teljesíteniük az akadályokat.
A felsõs évfolyamosok forradalmi karaoken és vetélkedõn, magasugró házibajnokságon, valamit római kori vetélkedõn mérhették össze tudásukat.
Utóbbiban arra is fény derült, hogy a második világháborúban felrobbantott öt
nyílású boltíves római hídnak
semmi köze a római korhoz. A
köztudatban római hídként
emlegetették, ám inkább a rabok hídja lett volna hozzá
méltó elnevezés, hiszen az
1800-as években építették, elsõsorban rabok.
A diákok számára az egész
hetes program alatt az iskola
aulájában berendezett Pilvax
Kávéház is mûködött.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Vetélkedõ a felsõs évfolyam számára.

Molnár Optika
Zalalövõ, Kossuth L. u. 18.

• Szemüvegkészítés • Szemvizsgálat
• Kontaktlencse

• Szemüvegjavítás

• Folyamatos akciók
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Derûs délután a szépkorúak ünnepén, Zalaháshágyon
A hosszú, fagyos tél március 5.-ére teljesen eltûnt és a
zord körülményeknek különösen kiszolgáltatott idõsebbek
is szívesen kimozdulnak. Nem
csoda hát, ha teltházas idõsek
napi délutánról számolhatok
be egyenesen Zalaháshágyról.
A mûsor elõtt Büki József
polgármester úr osztotta meg
idevágó gondolatait:
– A közel négyszáz lelkes
település nagyjából egynegyedét kitevõ, idõsebb korosztálynak kedveskedünk egy kis mûsorral, vacsorával. Az eseményt
az önkormányzat szervezi és a
képviselõ-testület tagjai ezekben a pillanatokban is dolgoznak, épp a konyhában sütik a
szalagos fánkot.
A mûsor aztán pontban két
órakor kezdetét veszi, Büki
József üdvözlõ szavaival és kisvártatva át is adja a színpadot a

helyi nyugdíjas asszonykórusnak. A hölgyek pedig ismert
dallamok kíséretében, a jó humort nem nélkülözve énekelnek az aktuálpolitika, nyugdíjasokat érintõ kérdéseirõl.
A szépkorú hölgyek egyben a rendezvény célközönségének tagjai is, így egy könynyed twistet lejtenek a görbebotokkal, járókerettel, majd
helyet foglalnak és innentõl
már õk is vendégként várják a
többi fellépõt.
Az elõadók sorát korban
erõs váltás követi, hiszen ovis
és iskolás lányok koszorúja
népdalokat hozott a jelenlévõknek. Katalin óvónõ a kis
csapat vezetõje, aki gitárral és
bíztató tekintetével kíséri az
elõadást.
A mûsor után Katalin óvónõ örömmel osztotta meg a
részleteket, miszerint a négy

Böjte Csaba elõadása Zalalövõn

Csaba testvér prédikációja közben.
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány létrehozója tartott
elõadást Zalalövõn, a Szent
László király templomban. Csaba testvér a Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület meghívására érkezett.
„1992-ben kerültem Dézsrõl Dévára, és 1993 tavaszán
létrehoztuk a Szent Ferenc
Alapítványt, amely megfelelõ
keretet nyújtott és nyújt ahhoz, hogy összefogjuk a soksok belföldi és külföldi jóakaratú személy segítõkészségét, tenni akarását térségünk
gondjai, bajai megoldására.” –
írja az alapítvány létrehozásáról naprakész honlapján a
szerzetes.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Csaba testvér vezetésével már több ezer, sanyarú
körülmények között, sokszor
az éhhalál szélén tengõdõ
gyermeket karolt fel, és biztosított nekik szebb jövõt.

A zalalövõi templomban tartott prédikációjában Csaba testvér az örök körforgásról beszélt, ami mindenkor mindennek az alapját képezi. Ez pedig
nem más, mint a szeretet.
Mindennapi példákat említve magyarázta, hogy igenis
mindenkiben megvan a vicsorgó fenevad és az áldott jó lélek
is. Kizárólag rajtunk múlik,
hogy házastársunkból, diákjainkból, barátainkból melyiket csaljuk elõ. Ha szeretettel
nézünk valakire, az megszépül,
és meglátjuk benne a jó dolgokat. Így kell ránézni minden
gyermekre, akik koszosan, büdösen, reményt vesztve érkeznek hozzánk.
„A gyerekeket Isten teremtette, úgy kell velük bánni. Ha
egy gyermekre szeretettel nézek, megszépül” – zárta gondolatait Csaba testvér az összegyûlt híveknek tartott prédikációján.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Büki József külön köszöntötte a legszebb kort megélteket.
kis hölgy közül hárman az õ
lányai, õk egy kis barátnõjükkel alkották a kórust. Elmondta azt is, hogy a repertoárt közösen állították össze
és igyekeztek olyan régi, jól ismert nótákkal érkezni, melyeket a közönség is betéve tudhat. Nos, a szándék nem volt
hiába való, hisz nehéz lett
volna olyan vendéget találni,
aki nem énekelt együtt a
kórussal.
Õket egy ifjú hölgy követi
egy Blaskó Mária verssel, majd
egy igazi színdarabba csöppenünk. Az elõadás mögött sok
gyakorlás vélelmezhetõ, hiszen
az egyébként ismert darabot
olyan profizmussal elevenítik
meg, amely színházban is
megállná a helyét.
A falu elsõ embere aztán
ismét magához veszi a szót és
hangjában méltó tisztelettel
köszönti a szépkorúakat, külön kiemelve és megajándékozva a legszebb kort megélteket.
A közelgõ nõnap alkalmából minden jelenlévõ hölgy

virágot is kap és ezúttal kortól
függetlenül.
A vacsora elõtt a helyi
körzeti orvos néhány preventív jellegû tanáccsal látja el az
egybegyûlteket úgy az étkezés,
mint a mozgás vagy épp a
korosztályt érintõ betegségekkel kapcsolatban.
A guszta marhapörkölt aztán a hozzáillõ dödöllével,
nokedlivel az asztalokra kerül
és a jóféle helyi borral házasítva igazán megkoronázza a
délutánt.
A vacsora alatt még néhány
gondolatot osztott meg velem
a polgármester úr. Megtudom,
hogy a baráti hangulathoz
nagyban hozzájárul a jelenlévõk személyes jó kapcsolata és
büszkén szögezi le, hogy a
fellépõk is kivétel nélkül Zalaháshágy polgárai.
A dolgos esztendõ még
csak most kezdõdik, így kívánjuk, hogy minden jelenlévõ
hasonló jókedvvel, egészségben tölthesse az elkövetkezõ
idõszakot.
Gellén Szilárd

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!
Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383
E-mail: annaedit9@freemail.hu
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Az Alsóerdõ reneszánsza
A városkörnyéknek is kínál lehetõséget
Sajtótájékoztatón tettek javaslatokat minap a Modern
Városok Program keretében
megvalósuló Alsóerdei Sport
és Rekreációs Központtal kapcsolatban a helyi jobboldali
ifjúsági szervezetek vezetõi.
Deák Milán, a Fidelitas zalaegerszegi elnöke és Dén Dániel, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
zalaegerszegi elnöke elmondta: itt a tavasz, a jó idõ, egyre
több idõt töltünk a szabadban,
ezért is aktuális az alsóerdei
projekt megvalósításának ügye.
Dén Dániel hangsúlyozta, a
fiatalok szeretnék, ha a városban elindult nagyszabású fejlesztések között az alsóerdei
beruházás ügye sem homályosulna el. Fontosnak tartják e
komplexum létrejöttét, hiszen
Zalaegerszeg fõ vonzereje elsõsorban nem az épített örökségben, hanem a természeti
környezetben ragadható meg.
Az AquaCityvel és a tervezett
gébárti fejlesztésekkel együtt
az alsóerdei sportközpont már
olyan programcsomagot kínálna a fiatalok és a családok
számára, ami akár egy hosszú
hétvégére is a megyeszékhelyen tudná marasztalni õket.
Ráadásul olyan komplex sportközpont, amilyen az Alsóerdõre tervezett létesítmény,
200 kilométeres körben nem
található sehol.

Az új fogadóépület látványterve.
Deák Milán a konkrét tervek közt megemlítette a bobés a drótkötélpálya élményelemét, valamint a volt napközis
tábor területén megvalósuló
sportcentrum – futó- és görkorcsolya-pálya, bicikliút, KRESZpálya – fontosságát. Elmondta,
kezdeményezik a városvezetésnél, hogy mindezen szolgáltatásokon belül legyenek ingyenesen igénybe vehetõ elemek is, a fizetõs attrakciókat
pedig kedvezménnyel élvezhessék a helybéliek. Mivel e
fejlesztések zöld környezetben

valósulnának meg, szorgalmazta az állat és növényvilágot
megkímélõ megoldások prioritását.
A javaslatokat eljuttatták
Balaicz Zoltán polgármesternek is, aki arról tájékoztatott,
hogy elkészültek az engedélyes és a kiviteli tervei a 2,85
milliárd forintos beruházással
megvalósítani tervezett Alsóerdei Sport és Rekreációs Központnak. A szükséges forrásból a TOP programban már
rendelkezésre áll 1,5 milliárd
forint, a kormány pedig napo-

kon belül dönthet a maradék
1,35 milliárd forint állami forrásról. Amint a teljes összeg
rendelkezésre áll, már kezdõdhet is a beruházás.
A jelenlegi tábor a fejlesztést követõen egy mindenki
által használható, felújított erdei sport és szabadidõ komplexummá válik, ahol a fiatalok
és az idõsebbek egyaránt megtalálják a kikapcsolódási lehetõséget. Nem csak a zalaegerszegiek, hanem a városkörnyék lakói, sõt az idelátogató
turisták is.

Helyi értékeink nyomában
2016 tavaszán
találkoztunk Tenki Zoltánnal, aki
Keménfa határában a Kálomisták völgyét, és
egyben forrását
kutatta. Melyet
az 1930-as években íródott könyv
alapján fedeztek
fel ismét, ezt a
könyvet Pataky
László írta az õrségi egyházmegye történetérõl,
amit 1990-ben adtak ki.
1681-tõl körülbelül az 1700as évek végéig
a kálomisták ke- Gyönyörû a környezet…

resztelkedés, istentisztelet keretében indultak útra a Rába
déli részérõl, az Õrségbõl Kustánszeg felé. Ez a zarándokút
hosszú volt, melyen megpihentek, és így fedezték fel Keménfa helyi értékét, a Kálomista völgyet, ahol gyönyörû
környezet fogadta õket, itt
több forrás is fellelhetõ volt.
Így könnyebben felfrissülhettek az eddig megtett út során,
sokszor itt táboroztak, éjszakáztak. Majd innét vették az
irányt az artikuláris hely felkereséséhez.
A forrás felkutatása együttes erõvel jött létre, az elmúlt
pár évben többször a keresésére indultak. A keménfai önkormányzat szívesen vette a
felkérést, hogy segédkezzen a

források fellelésében. Így a
falu apraja nagyja is sokat
vándorolt a falu erdõs völgyes
környezetében,
Cser
Gábor polgármester, Hajdu
Valéria alpolgármester, és
Hajdu Mihályné vezetésével.
A falu idõsebb nemzedékét
is megkérdezték, vajon merre felé is kezdjék a kutatást
a régi források, kutak irányában.
A reformáció 500. évfordulójára szeretnének ide létrehozni egy zarándokutat,
ahol egy református emlékmûvet építenének. Ezt a helyet szeretnék megközelíteni
gyalogosan, és kerékpárral is.
A kivitelezés folyamatban
van…
Szilágyiné Hajdu Noémi
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Hol legyen a zalaboldogfai adótorony?

A kijelölt hely (képünk bal alsó sarkában karóval jelölve) mellett már most is nagyfeszültségû állomás található.
Manapság már szinte min- 30 méteres torony építése tájdenkit el lehet érni mobiltele- idegen lenne, az ingatlanjaik
fonon, így bosszantó, ha éppen értékét jelentõsen csökkentené
a szolgáltató gyenge térereje és egészségkárosító hatással is
miatt akadozik vagy megszakad bír. Kérvényükkel a településegy fontos hívás. Ezt a prob- tõl lakott területétõl minimum
lémát szerette volna megoldani 1,5 kilométerre szeretnék „hea Telenor, így 2014-ben meg- lyeztetni” a bázisállomást, hogy
kereste Zalaboldogfa önkor- az a faluból se legyen látható.
– Köztudott, hogy térségmányzatát azzal a céllal, hogy a
mobilhálózat fejlesztését átját- ben nagyon rossz a vétel, így
szó toronnyal segítené, és en- mindenkinek érdeke, hogy fejnek létesítéséhez bérelne területet. A fejlesztés Kávással, Zalaszentgyörggyel térségi szinten
összehangolva történne. Ugyanakkor természetesen olyan helyen nem tudnak erõsítõt elhelyezni, amely nehezen megközelíthetõ, illetve nincs a közelben áramszolgáltatás. A szolgáltató munkatársai elvégezték a
szükséges méréseket és így a település Bagod felöli új részén,
az egyik építési telek sarkába
képzelték el az átjátszót.
A lakosság közben tiltakozásképpen aláírásgyûjtésbe kezdett. Március 19-én kelt kérelmükben megemlítik, hogy egy

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

lesszék a mobilhálózatot. Nagyon sok panaszt hallani
emiatt, de természetesen nekünk sem mindegy, hogy hova
helyezik az átjátszót. Az embereknek szükségük van a mobilszolgáltatásra, de érthetõ, hogy
nem szeretnének a településre
egy új mûtárgyat. Ugyanakkor
az erdõ szélére, közepébe sem
kerülhet, mert ott nincs megfelelõ út és áramellátás. A Telenor által kijelölt hely mellett
már most is nagyfeszültségû
állomás található, aminek káros
sugárzása ugyan többszöröse
az építendõ átjátszónak, de
még így sincs az egészségügyi
határérték közelében – fejtette
ki Luter Péter polgármester.
A településvezetõ hozzátette, a falu központjában a közmûszolgáltatók már így is számos mûtárgyat helyeztek el, így
a település szélén a látkép bizonyosan csorbult volna az átját-

szóval. Az önkormányzat csekély költségvetésében meg lett
volna a helye a Telenor által
fizetett bérleti díjnak, de az önkormányzat mérlegelte a lehetõségeket és nem szeretné a
kiparcellázott házhelyek között
látni a bázisállomást.
– A lakosság aggodalmát
megértve és a telkek értékesítését is figyelembe véve még az
aláírásgyûjtés elõtt leállítottuk
az építési folyamatot. Az aláírásgyûjtést el sem kellett volna
kezdeni, hanem elõtte az önkormányzatnál információt kérni. A településen más helyet fogunk kerestetni a mobilszolgáltatás fejlesztésére. Az önkormányzat mindig is a figyelembe
vette a helyiek érdekeit, ugyanakkor nagyon nehéz a fejlesztéseket úgy véghezvinni, hogy
valaki érdekét ne sértse – tette
hozzá a településvezetõ.
Pataki Balázs

Kérjük, segítse adója 1 százalékával a
Böröndért Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Polgárõr Egyesületet!
Adószám: 18951712-1-20
Köszönjük!

2017. március
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A foglalkozások az identitástudatot is erõsítik

mxm lakberendezés rovata

Véget ért a harmadik Népdalház Káváson

A tájházak avatásán újra felcsendülnek majd a tanult énekek.
A téli hónapokban harmadik alkalommal rendezték meg
Káváson a Népdalház sorozatot, melyet márciusban zártak, de a tájházak várhatóan
nyár végi felújítását követõ
avatáson újra felcsendülnek a
tanult énekek.
– Dalcsokorral készülünk az
avató ünnepségre, hogy megmutassuk mit tanultunk ebben
a három évben. Egy-egy sorozatban 40-50 nótát vettünk át,
így összesen nagyjából 120130 dalt énekeltünk el. Vissza
tudtunk nyúlni azokhoz az
énekekhez, amiket az idõsebbek sem nagyon ismertek.
Ezek a foglalkozások is erõsítik
az identitástudatunkat, amire a
mostani világban szükség is
van. Több esetben jöttek a
szomszéd falvakból és Andráshidáról és egy-egy órán a Csatári Népdalkör teljes kórusa is
részt vett – fejtette ki Eke László polgármester, aki amellett,
hogy feleségével aktív párost
alkot a Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttesben, a Dalház foglalkozásain is rendre részt vesz.
A programsorozat mentora, ifj. Horváth Károly hangszerkísérettel, népszokásokkal,
történetekkel színesíti a többnyire Göcsejbõl, Hetésbõl, Muravidékrõl és a Balatonfelvidékrõl származó dalok tanulását, az új szövegekhez, dallamokhoz így akár történelmi
hátteret is kap a hallgatóság.
Az idõsebb korosztály a három
évad tíz-tíz alkalmából szinte
egyrõl sem hiányzott, s mellettük fiatalok is kiegészítették az
olykor 90 fõre is duzzadó
csapatot.
– Minden évad más és más,
a csapatnak eleve van egy daltudása, ami biztonságot, önbi-

zalmat ad ahhoz, hogy akár 1020 percet is énekelhessünk.
Mindig kerülnek elõ olyan
dalok amiket eddig nem tanultunk, amiket hozzákötjük az
elõzõekhez és már kiskönyvvel, kivetítõvel is segítjük a
daltanulást. Az ismeretanyag új
elemekkel, néprajzi történetekkel is bõvül és a megyei
népdaléneklési versenyen kiváló eredményt elért Bakonyi
Réka is velünk énekel. Nem
feledkezünk el a jeles napokról, névnapokról sem. Jó érezni, hogy várják a foglalkozásokat, a kitûzött egy órához
képest akár 3-4 órát is kellemes hangulatban tudunk eltölteni – meséli ifj. Horváth Ká-

roly, aki nem felejtette el megemlíteni Dóczi Károly nevét
sem, aki nagyon sok régi nótát
ismer akár más verzióban is. A
Dalház várhatóan decembertõl
februárig újra kinyit, hogy
kellemes idõtöltés adjon a téli
estékre.
A településen közben lezárult egy öt alkalmas kosárfonó
sorozat, de az igények figyelembe vételével az igazi tavasz
beköszöntéig még folytatódnak a foglalkozások. Egy-egy
tanfolyam általában 10 fõ fölötti részvétellel zajlik, az
elkészült darabokat a Tájházak
avatásán mutatják be. A napokban ugyancsak véget érnek a
hímzõ szakkör kurzusai, a
Domján Zsuzsanna segítségével elsajátított erdélyi szász,
zalai, komádi, zsitkóci hímzésekbõl szintén a Tájház avatáson lesz kiállítás.
Húsvét elõtt Máramarosi
Mária mutat tojásfestési technikákat az érdeklõdõknek és
megfelelõ számú jelentkezõ
esetén várhatóan április elején
Kónya Zsuzsanna a mandalakészítéssel ismerteti meg a
kávásiakat. Májusban tervezik,
hogy meglátogatják az „õrségi
gasztroangyal”, Gaál Zsuzsanna portáját, aki már volt
Káváson elõadást és étel bemutatót tartani.
Pataki Balázs

Felhívás!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg 331.940 Ft, melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek
felújítására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson
kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak
több éven át sikeresen ellenállt Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket
arról, hogy ez miért rossz
ötlet. A végsõ érv mindig az
volt, hogy mit csinálnak a
nyúllal húsvét után, hiszen
nem maradhat örökké a lakásban. Ez az érv azért mûködött, mert a gyerekek
nem találtak rá megoldást.
A következõ évben a
gyerekek már rutinosan
vágtak neki az élõ nyuszi
projektnek. Taktikát változtattak, a nagyin keresztül indultak támadásba. A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az unokáknak – engedékenyebbek. A sok könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vigyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meggyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: – A
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, akkor lehet...
Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gyerekek – jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias érvvel próbálta a döntést segíteni: – Ne a tarkát
válasszátok! Annak nem jó a
húsa…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Jó ebédhez szólt a nóta
Február 18-án, szombaton
délután tartották meg a hagyárosböröndi kultúrházban
az idõsek napját, melyen nagy
számban jelentek meg a község nyugdíjas lakói, illetve az
ünnepi mûsorban szereplõ
gyermekek szülei is. Horváth
Kata egy Sík Sándor-verssel,
Török Zoltán polgármester
pedig ünnepi köszöntõvel üdvözölte a megjelenteket, majd
elkezdõdött a helyi gyermekek
Maszkabál c. mûsora, melyet
Gryllus Vilmos lemeze alapján
állított össze Tompa Ágnes és

mát? c. tréfás szöveget, mely
nagy tetszést aratott. Elhangzott a Ha a világ rigó lenne c.
dal, majd Nárai Dominik elõadásában a Csak a gyökér kitartson címû vers. Az Ölelés,
tudod kezdetû megható dal
után Kozák Rajmund szavalta
el a búcsúzó költeményt
(Összegyûlünk farsangolni),
majd az unokák, dédunokák
virágot adtak át az idõs vendégeknek, akik részérõl Hadászi Sándorné mondott köszönetet a mûsorért és a vendéglátásért. Ezután a megterített

Fotó: Török Zoltán

Bagod Község Önkormányzatának
felhívása

Korábban már tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy az új
Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) által nyújtott
lehetõségekhez igazodva Bagod Község Önkormányzata
engedményes áron kínálja megvételre összközmûves építési
telkeit az alábbiak szerint:
– 30% kedvezmény a legalább 3 gyermeket vállaló, nem
bagodi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõknek, valamint bármely bagodi lakosnak,
– 20% kedvezmény minden további, nem bagodi állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezõnek.
A fenti kedvezmények kiegészítéseként
az alábbi felhívást tesszük közzé!

A meghívottak egy csoportja.
Lõrincz Kálmán. Elõször a farsanggal kapcsolatos versek
hangzottak el, aztán sorban
jelentek meg a jelmezekbe
öltözött szereplõk: mindegyikük elmondta saját bemutatkozását (gomba, varázsló, tündér, cica, virágszál, orvos, katica, bohóc, szerecsen, török basa, tigris, pillangó).
Simon Lolita elmondta a
Hogyan neveljük a nagyma-

2017. március

asztaloknál elfogyasztották az
ünnepi menüt, majd a HarmonikÁcs együttes is rázendített,
jó kedvre hangolva a közönséget. Egy rögtönzött dalárda
is alakult, mely harmonikaszó
mellett egymás után énekelte
késõ estig a szebbnél szebb
nótákat.
Ács László
helyi tudósító,
Hagyárosbörönd

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

Önkormányzatunk sorsolás útján 90 %-os kedvezménnyel megvételre ajánl fel 1 db összközmûves építési telket a 2017. január 1. és 2018. december 31. között
született gyermekek szülei számára az alábbi feltétel megléte
esetén:
– legalább az édesanyának a gyermek születése napját
megelõzõ naptól számított legkevesebb egy éven át folyamatosan bagodi bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie.
Egyéb információk:
– a sorsolás idõpontja: 2019. tavasza,
– a sorsolásra nem kell jelentkezni, azon minden, az adott
idõszakban született baba édesanyja rész vesz, aki a feltételnek megfelel,
– ha a jelzett idõszakban több gyermek is születik egy
családban, úgy a sorsoláskor az többszöri részvételt jelent,
– az építési telkek településünk legújabb utcájában, a
Szent István utcában helyezkednek el, melyek közül 1 db a
sorsolásig kiválasztásra kerül,
– telkek nagysága: 900-1344 m2,
– fekvésük: észak-dél, illetve kelet-nyugat,
– megyeszékhely központjától való távolság: 10 km (15 perc).
További információ: Bagodi Közös Önkormányzati
Hivatal (8992 Bagod, Kossuth utca 13.), telefon: +36 92 560
008/19-es mellék, e-mail: bagod@bagod.hu.

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

en
iH rdess !
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nálun
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Veszélyes, ha marad a téli gumi Barangolás a Felvidéken
2017. március 14-16. között
a Határtalanul program keretében szervezett kiránduláson vettünk részt a Felvidéken.
Elsõ nap a galántai Kodály
emléktábla
megkoszorúzása
után lehetõségünk volt megismerkedni a Nagycétényi Alapiskola vendégszeretõ diákjaival és tanáraival. Ott elõadtuk
zenés, táncos mûsorunkat, amire már hetekkel ezelõtt szorgalmasan készülõdtünk. Ez-

tunk. A szálláshoz igyekezve elhaladtunk Beckó vára mellett.
Március 15-én reggel a
trencséni impozáns Elizabeth
Hotel megtekintése után felgyalogoltunk Csák Máté egykori várába. Ezek után a kegyetlen „vérgrófnõ”, Báthory Erzsébet tetteirõl elhíresült csejtei várban megnézhettük a
nemes asszony szobáját. A csoporttal fényképezkedtünk a
várúrnõ faragott szobra elõtt,

Már 16 éve a szakmában.
A jó idõ megjelenésével
egyre többen cserélik le autójukon a téli gumit nyárira, és
ezt jól is teszik. A tartósan 7
fok feletti hõmérséklet esetén
már ajánlott a csere.
A zalalövõi Ostrom János
szerint sokan próbálnak pénzt
megtakarítani azzal, hogy nyáron is fennhagyják autójukon a
téli gumit, pedig ez komoly
hiba.
A télre gyártott abroncsok
lágy összetételüknek köszönhetõen még a legnagyobb hidegben is megõrzik puhaságukat, így jobban tapadnak az

úton. Ezek a tulajdonságok a
nyári forróságban hátránnyá
válhatnak, hiszen így hosszabb
fékúttal, nagyobb zajjal, valamint idõ elõtti elhasználódással számolhatunk.
Ezzel szemben a nyári gumikat
sokkal
keményebb
anyagból készítik, hogy a
legforróbb aszfalton se deformálódjanak – fogalmazott Ostrom János, aki szerint óriási
szerepe van az évszaknak megfelelõ gumiabroncs használatának a balesetmentes, biztonságos közlekedés szempontjából.
M.F.

Báthory Erzsébet szobránál Csejtén.
után meglátogattuk a román
stílusú deáki templomot, ahol
egy nagyon aranyos néni fogadott minket. A nagyszombati
utcákon sok érdekességet lát-

mely a város fõterén állt. A
szálláson nagyon jó volt a hangulat, beszélgetéssel, játékkal
töltöttük el az estéket. Megbarátkoztunk a szlovákiai konyha ízeivel is.
A kirándulás utolsó napját
a dévényi vár megszemlélésével kezdtük, amely a Duna és
a Morva folyó összefolyásánál
található. Pozsonyban nagyon
sok érdekességet láttunk, köztük a pozsonyi várat, amit csak
távolról volt lehetõségünk
szemügyre venni, a Szent Korona másolatát õrzõ Szent
Márton-dómot, a prímási palotát, valamint az udvarán a
szökõkutat Sárkányölõ Szent
György szobrával. Elsétáltunk
az utcai csatornából kukkoló
Kandi figurája mellett is. Hazafelé megálltunk a bõs-nagymarosi vízlépcsõnél.
Sok szép élménnyel gazdagodva tértünk haza, napokig
tartott mire kipihentük magunkat.
Vass Dominika
7.b

12

Zalalövõ és Környéke

2017. március

Ha tollaslabda, akkor Bagod…
…és a Fekete István Általános Iskola

A bagodi versenyzõk és edzõjük.

Ingyenes számítástechnika
tanfolyam!

2017. március 3-án Pécsen
rendezték a területi tollaslabda diákolimpiát, ahol 3 megye
80 legjobbja küzdött meg egymással. A Bagodi Fekete István
Általános Iskola jelenlegi és
volt diákjai a korábbiakhoz
hasonló, szép eredmények reményében indultak a baranyai
megyeszékhelyre.
A következetes edzéseknek és a kemény munkának
a fárasztó utazás ellenére
újfent meglett az eredménye,
Käsz Ferenc testnevelõ 5
tanítványa is bejutott a március 24-26. között rendezett
kiskunfélegyházi
országos
döntõbe.

Döntõbe jutottak:
Dömötör Tamás, Kiss Réka, Kiss Emese, Nárai Dominik, Varga Dzsenifer. Közülük
Kiss Réka és Varga Dzsenifer
középiskolások, de felkészülésüket Bagodban végzik.
Az országos döntõben a
legjobban Kiss Réka (Kölcseygimnázium, IV. korcsoport)
szerepelt, aki a 7. helyen végzett. Ugyanebben a korcsoportban Kiss Emese a 17. lett.
További helyezések: II. kcs.: 15.
Dömötör Tamás, III. kcs.: 20.
Nárai Dominik. VI. kcs.: 12.
Varga Dzsenifer (Báthory SZKI).
Minden résztvevõnek gratulálunk a helytállásáért!

Borász bál Zalalövõn

Mit szólna, ha pár hónap múlva
sokkal ügyesebben használná a számítástechnikai eszközeit?
Megtanulná
ü a szövegszerkesztõk alap funkcióit?
ü hogy kell írni egy egyszerû hivatalos levelet?
ü hogyan kell üdvözlõlapot szerkeszteni barátainak és
szeretteinek?
ü hogyan használja az okostelefont, a tabletet?
ü hogyan mentsen le a telefonról képeket?
ü hogyan állítson be egy Facebook fiókot?
ü hogyan beszéljen ingyen külföldön élõ rokonával,
barátjával?
Kik vehetnek részt a képzésen?
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év)
betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Északmagyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli,
nyugat-dunántúli, 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

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2017.04.08.-án, szombaton 7 órakor
600 Ft/db
Házhozszállítással 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

Fotó: Molnár Fanni
A Város bora címet idén Pesti Sándor 2015-ös Kékfrankos
Merlotja kapta.
A Zalalövõi Borbarát Kör
Egyesület idén is megtartotta a
borbírálattal egybekötött borász bálját.
A bírálatra összesen 35
bort neveztek be a zalalövõi
gazdák. A négytagú zsûri íz,
illat, zamat és összhatás alapján pontozta a nedûket. A zsûri
elnöke, Kovács Ottó összeségében meg volt elégedve a borok
minõségével, mint mondta, a
majdnem 60%-os fagykár után
is kiváló borokat neveztek be a
versenyre a gazdák. Többek

között gratulációját is kifejezte
a nagy létszám miatt, örömteli
látni, hogy Zalalövõn még nem
nõttek fel az akácok a szõlõsorok helyett.
A hagyományhoz híven
idén is megválasztották a város
borát. Ezt a címet Pesti Sándor
2015-ös Kékfrankos Merlotja
érdemelte ki.
Az eredményhirdetést követõen a Salla Néptáncegyüttes alapozta meg a hangulatot
az egész éjjel tartó bálhoz.
m.f.

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084
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2017: a pályázatok folytatódnak
Az elmúlt év az önkormányzatok számára tartogatott lehetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemélyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.
Fücsök Nikolettával, az RF
Consulting Kft. projekt menedzserével
beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.
– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozásokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy tervezzenek a cégek 2017-re?
– A kormány átfogó gazdaságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegítése, a környezetkímélõ gazdálkodás és a gazdaságos mûködés biztosítás minden területen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fejlesztési források. A nagy érdeklõdést mutatja, hogy a termelõ cégek kapacitásfejlesztési pályázati keretét a 2020as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg lemaradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes kamatú hitellel 30-35 % támogatás igényelhetõ stabil gazdasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat infókommunkiációs fejlesztésére, vállalatirányítási rendszerének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikoletta
Indulnak a vállalatok energetikai korszerûsítését is célzó pályázati programok is, ahol a cégek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogatják. Nagyon várjuk a szolgáltató szektorra vonatkozó pályázati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások március végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fejlesztésre lehet pályázatokat benyújtani. A munkaerõ felvételében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támogatással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell megrettenni a kombinált hitel-konstrukciók nyújtotta lehetõségtõl, mivel a finanszírozási feltételek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A megalapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pályázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítésrõl a fenntartási idõszak végéig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvalósítása érdekében.
– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?
– A Vidékfejlesztési Program a fiatal mezõgazdasági vállalkozók indulását, az erdõgazdálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borászati korszerûsítéseket támogatja az elkövetkezõ idõszakban. Ígéretet kaptunk a források mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gondban vannak a kifizetési csúszások miatt a gazdák, de az új intézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyelni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ információ jelenik meg a pályázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordulni a naprakész ügyintézés miatt és minden lehetõséget megragadni a fejlesztések megvalósítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és hatékony támogatás kihasználás
területén.
– Otthon melege vagy 0%os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell odafigyelni?
– Régóta várjuk a beharangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, melyet az elmúlt hetekben megkezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Nagyon fontos, hogy a 0%-os hi-

tel és az Otthon Melege program nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsítését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fontos, hogy körültekintõek legyünk azok elõkészítése során. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel találkozhatnak szigetelés, nyílászáró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorszerûsítés területén. A 0%-os hitelkérelem családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése április végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energetikai Otthon Melege elõre láthatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden esetben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlattal. Széleskörû kapcsolatrendszerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tudjuk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. Forduljanak hozzánk bizalommal.
- Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elképzelésekkel az érintettek?
- Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket. A gazdaságosság mindenki számára fontos, magánszemélynek, vállalatnak, gazdának egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

A Maros mûvészegyüttes Zalalövõn
A mûvészegyüttes két elõadással készült magyarországi körútjára. A Szép Palkó címû ifjúsági és a Most múlik
címû felnõtt darabot nézhette meg a közönség. A fel-

lépések országszerte megtekinthetõk voltak, többek között Gyálon, Celldömölkön, Maglódon, Zalaegerszegen és Zalalövõn is.
M.F.
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MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN!
A város legnagyobb
turisztikai vállalkozása,
a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark
az alábbi pozíciókba munkatársakat
keres:

• MEDENCEÕR
• PÉNZTÁROS
• TAKARÍTÓ

Érdeklõdni: 0620/937-1207 telefonszámon.
Jelentkezni a miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

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

• 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!
• Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
• Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
• Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

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

AKCIÓ!

Törzsvásárlói kártyánkkal további 5% kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!

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 • www.ingatlanhirdeto.com
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12

G FB

• 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

FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA

C AS

Elõny: német nyelv ismerete
Pályakezdõk jelentkezését
is várjuk!

