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TOP ÁR
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 199 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Apróhús 70% 819 Ft/kg
Oldalas 1069 Ft/kg
Dagadó 1069 Ft/kg
Tarja csontos 1079 Ft/kg

........
.......

................
...........

...................

...................
.........

Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg
Soproni-Löncs.........999 Ft/kg

1249 Ft/kg

Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg

Körmendi Extra sonka..1699 Ft/kg

Fõtt erdélyi szalonna....
Fõtt csécsiszalonna vcs.1249 Ft/kg

Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Füstölt Comb......... 1699 Ft/kg
-----------------------------------------
Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg

TOP ÁR
Tepertõ krém
250 g/dob 399/db1596 Ft/kg
Zsír 1 kg 499 Ft/kg

Lecsókolbász 699 Ft/kg

Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg

Fõtt tarja vcs. 1699 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

.....
....................

...........

......

.........

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

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

Érvényes: 2017. május 02 - május 14-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

CENTRUM NYITVA TARTÁS:
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874

MAJÁLISI AKCIÓ!

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!

Lapzártakor avatták fel

az 1956-os

2017. április 28-án.

A

támogatásával létrejött emlék-

mû az 1956-os események-

nek, a forradalomnak és sza-

badságharcnak állít méltó

emléket.

Az ünnepélyen köszöntõt

mondott pol-

gármester, az emlékmûvet

plébános szentel-

te fel.

Zalaszentgyörgyön

Büszkeségpont emlékmûvet

Közép- és Kelet-európai

Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány

Kovács Dezsõ

Far-

kas László

Emlékmûvet avattak
Az ünnepségen közremû-

ködtek a

növendékei.

A programot az 1956-os

forradalom és szabadságharc

60. évfordulójára létrehozott

Emlékbizottság támogatta.

TornyosTánClub

„Ahol a hõsöket nem felejtik, mindig lesznek újak”.

Fotó: Zsirka ErikaFotó: Zsirka Erika
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CSÖDE KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA és az

„EGYÜTT CSÖDÉÉRT

ALAPÍTVÁNY”

2017. június 3-4-én

Pungor Gábor és

Dorka

tisztelettel meghívja

Önt és kedves Családját

(szombat, vasárnap)

XVIII. alkalommal
tartandó

Program:

14,00 óra
A II. világháborús em-
lékmû koszorúzása.

dr. Boros
Imre

Herczeg
Zsófia

14,30 óra
„Indulj el egy úton…” -
magyar népi dallamok a
Verami duóval
15,30 óra
Batyi Árpád nótaénekes
és cigányzenekarának
mûsora

16,30 óra
Töltsön egy órát a zala-
egerszegi Hevesi Sándor
Színház mûvészeivel.

F A L U N A P R A

Június 3-án (szombat)

Június 4-én (vasárnap)

21,00 órától bál a közös-

ségi tér épületében.

20,00 órától András bál!

Játszik:

Beszédet mond:

Közremûködik:

Április 30-án 18 órakor
megtelt a ,
ugyanis akkor kezdõdött a Ki-
mit-tud?. A tavalyihoz hason-
lóan az amatõr színjátszók
nyitották meg a sort, idén a
„Lepsénynél még megvolt”
kabaré jelenettel. Vidám han-
gulatot teremtett az elõadás,
mely többször félbeszakadt a
hangos kacagás és taps miatt.
Mindig nagyon szórakoztató a
helyi „színészeket” látni, hall-
gatni az éppen aktuális sze-
repükben, jelmezükben.

Zalacsébi Kultúrház

Mikó
Ágnes, Szõcei Renáta, Gál
László, Németh Jenõ, Gál Jó-

II. Zalacsébi Ki mit-tud?
zsef

Kerekes
Zsanett

Horváth Gergõ

Horváth Luca
Horváth A

Kámán Jázmin

Kósa Panna

Cséber-család

Cséber Csenge Cséber Fanni

Cséber-

alkotta csébi szereplõgár-
dát a zalaegerszegi

egészítette ki.
A színdarab után következ-

tek a legkisebbek. Az óvodás
Petõfi verssel

érkezett, melyet profin tolmá-
csolt a nézõk felé. Az alsó ta-
gozatos egy
népmesét, nna és

pedig népdal
csokrot adott elõ elismerésre
méltóan. saját no-
velláját és versét mutatta be a
hálás közönségnek.

Elképzelhetetlen lenne a
Ki-mit-tud? a
énekes produkciói nélkül.

és
is a magyar Margaret Island
együttes egy-egy dalával érke-
zett a megmérettetésre, sõt
Fanni egy kis humoros kanyar-
ral átváltott „Vidéki lány”-ba,
melyet annak idején Eszményi
Viktóriától hallhattunk.

né Varga Zsuzsa

ifjabb Mikó György

Cséber József,
Nyári Marcell Bánáti Bene-

lányai vokál
kíséretével énekelte Máté Pé-
ter: Azért vannak a jó barátok
címû örökzöld slágerét.

Énekes, zenés verssel –
slam-mel – lepte meg a kö-
zönséget ,
aki egyben az est konferan-
sziéja is volt. A zenés elõadá-
sokat segítette

és

dek

Peszlen
Ádám

Erdei Csaba

SZ.R.

hangszeres kísérete. Az
elõadások sorát a helyiekbõl
verbuválódott nyolc fõs salsa
csoport zárta, akiket

irányított.
polgármester

emléklappal és „csébes” bögré-
vel köszönte meg a fellépõk
felkészülését, bátorságát. Jövõ-
re újra ugyanitt!

Emléklappal és bögrével köszönték meg a fellépõk felkészült-
ségét, bátorságát.

Fotó: Gál RolandFotó: Gál Roland
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Április 3-8. között szerve-
zett Egészség hetet a

. Az
egész héten át tartó progra-
mok között volt ami a gyere-
keknek, és akadt ami szüleik-
nek, illetve a felnõtteknek
szólt.

A hét elsõ napján
zumba oktató moz-

gatta meg a kicsiket és az óvó-
néniket. Az egészség jegyében
ellátogattak a helyi zöldség- és
gyümölcsboltba, ahol új isme-
retekkel gazdagodva gyümölcs-
salátát készítettek, amit jó-
ízûen fogyasztottak el.

Zalalövõi
Napköziotthonos Óvoda

Gyõrfi
Barbara

Egészséghét a Zalalövõi Napköziotthonos Óvodában
A Zalalövõi Mentõállomás-

ra tett látogatásuk során a
megelõzés fontosságáról és a
már bekövetkezett bajról is
sokat tanultak a kicsik. A rájuk
vigyázó pedagógusoknak a
Zalalövõi Mentõállomás veze-
tõje, és

mentõápoló tartott inter-
aktív elõadást az Óvodáskorú
gyermekek újraélesztése és
akut ellátása címmel.

Április 5-én az
tartott elõadást a

Salla Mûvelõdési Központban,
melynek szüneteiben egész-
séges ételek kóstolására, vér-

Bölecz Gábor Ács Ist-
ván

Oltalom
Alapítvány

nyomás, vércukor és testzsír
mérésre volt lehetõség.

A tavaszt és a friss zöldsé-
geket, gyümölcsöket váró gye-
rekek kiszebábot égettek az

óvoda udvarán, majd a hét
lezárásaként

vezetésével játékos tú-
rán vettek részt szüleikkel a
Borostyán-tó körül.

Takácsné Nagy
Ágnes

A Zalalövõi Mentõállomás vezetõje, Bölecz Gábor és Ács
István mentõápoló interaktív elõadása.

Fotó: Dobos GáborFotó: Dobos Gábor

A hatályban lévõ jogszabá-
lyok értelmében az önkor-
mányzat köteles évenként 1 köz-
meghallgatást tartani. A jogsza-
bályi kötelezettségnek eleget
tévõ

április 10-én tartot-
ta éves közmeghallgatását.

A közmeghallgatáson
polgármesternek,

alpolgármester-
nek és a képviselõ-testület meg-
jelent tagjainak jelezhették ész-
revételeiket, illetve problémái-
kat Zalalövõ polgárai.

Elsõként Pintér Antal polgár-
mester az elmúlt év testületi
munkájáról, gazdálkodásról, il-

Zalalövõ Város Önkor-
mányzata

Pin-
tér Antal
Szabó Balázs

Közmeghallgatás Zalalövõn

letve az idei év költségvetésrõl
és terveirõl tájékoztatta a je-
lenlévõket. A város vezetésével
a megjelent többség meg volt
elégedve, viszont az utak álla-
potára több panasz is érkezett.

A testületi üléseken több-
ször is szó esett az utak felújí-
tásáról, így azoknak állapotát
mérlegelve hozták meg a dön-
tést, hogy melyeket szükség-
szerû felújítani.

A tavalyi évben több útsza-
kasz is felújításra került, vi-
szont a utca, a

, illetve út és
a vezetõ út
még felújításra vár.

Bartók Béla Pa-
taka Pacsa hegyi

Borostyán-tóhoz

Pintér Antal polgármester és Szabó Balázs alpolgármester.

Fotó: Hozbor LászlóFotó: Hozbor László

Április 12-én délelõtt a

„lakói” vendégség-
be hívták a

gyermekeit a

egy húsvéti kavalkádra.
A tájház megtekintése mel-

lett az ovisok húsvéthoz kap-
csolódó feladatokat teljesítettek:

1. állomás: tojást, nyuszit,
csirkét, kacsát keresgéltek a fû-
ben, amit talicskákba gyûjtöt-
tek. Volt gólyalábazás, zsákbafu-
tás, tojásgurítás, nyuszi ugrálás…

Za-
laszentgyörgyi Napköziottho-
nos Óvoda

Bagodi Napsugár
Óvoda Zala-
szentgyörgyi Porta Tájházhoz

Óvodások húsvéti kavalkádja
2. állomás: virág barkácso-

lás, kifestõ színezés,
3. állomás: húsvéti puzzle

kirakás, aminek a darabjait ta-
lálóskérdés kitalálása után le-
hetett elnyerni.

Természetesen nyuszis éne-
keket, locsoló verseket, körjá-
tékokat is játszottunk.

A délelõtt lezárásaként „nyu-
szis” szendvicsekkel, sütemé-
nyekkel vendégeltük meg az
óvodásokat.

óvodavezetõ
Czafitné Horváth Andrea

Több feladatot is teljesítettek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Április 8-án 10 óra körül –
kicsit borongós idõben – in-
dult a túra a hagyárosböröndi
kultúrház elõl. A cél a környék
természeti szépségeinek meg-
ismerése, a természetjáró kedv
felkeltése, és nem utolsó sor-
ban a húsvétkor régen hagyo-
mányosan játszott tojásjátékok
felelevenítése volt. A résztve-
võk a túra több pontján hús-
véti tojással játszható felada-
tokat kaptak, mint például:
tojásdobálás magasra, a páros
tojásdobálás domboldalról, a
tojás ütés, illetve a tojásgurítás.

A túra ideje körülbelül 2
óra volt. A közel 30 résztvevõ
együtt indult a Böröndi-hegy
felé. A patakhoz érve a csoport
déli irányban haladt tovább. A
bátrabbak a mederben sétáltak

Húsvéti tojástúra

a kavicsos, sáros vízben, má-
sok a patak két partján törtek
elõre a kidõlt fák, és lehajló
ágak, vagy a csúszós partfal
akadályait leküzdve. Ezt köve-
tõen a túrázók egy fenyvesben
találták magukat. Onnét egy
szép kis tisztásra érkeztek és a
tojásjáték után meg is pihen-
tek. Ezután változatos erdõ-
kön sétáltak, majd megint a
patakon ugrottak keresztül.
Visszafelé meghódítottak egy
vadlest, és onnét kémlelték a
tájat.

A túra jól sikerült, a gyer-
mekek és a felnõttek is kel-
lemesen elfáradtak. A szerve-
zõk a kedvezõ fogadtatáson
felbuzdulva már újabb túrán
törik a fejüket.

Varga Katalin

Jól sikerült a túra.

Bagod Község Önkormányzatának
bölcsõdei és óvodai beíratással kapcsolatos

tájékoztatója

Nemrégiben lezajlottak az önkormányzatunk fenntartásá-
ban mûködõ és a

történõ beíratások.
Ezúton köszönjük, hogy az elõzetes várakozásokat is meg-

haladóan, ilyen nagy számban megtisztelték bizalmukkal
intézményeinket. Reméljük, a csöppségek jól fogják érezni
magukat nálunk.

Micimackó Bölcsõdébe Bagodi Napsugár
Óvodába

Bagod Község Önkormányzata
és az intézmények dolgozói

Ahogy korábban már köz-
hírré tétetett,

jubileumi
évet indított útjára 2016. de-
cemberében, emléket állítva a
település elsõ írásos említé-
sének 770., továbbá a jelenlegi
településnév 40. évfordulója
tiszteletére. A bõ egy esztendõ
során hagyományos rendezvé-
nyeinket újragondolva, kibõ-
vítve, több állomásból álló
programsorozatot terveztünk.

Már 2017. januárjában felhí-
vást juttatunk el lakóinkhoz,
hogy a fiókok, tulipános ládák
mélyérõl minél több, a közel, s
a távolabbi múltat felidézõ
fotóból közösen helytörténeti
kiállítást szervezzünk. Célunk:
aki régóta Bagodban lakik,
emlékezhessen, aki nemrégi-
ben költözött hozzánk, csodál-
kozhasson és azt mondhassa,
„jó itt lenni, jó itt élni”.

Bagod Község
Önkormányzata

Bagodban a jelen életre hívta a múltat
Kezdetben fotókat gyûjtöt-

tünk – amiket gondos digitali-
zálást követõen – nagyítva elõ-
hívattunk, de idõ közben egy-
re több tárgyi emlék is fel-
színre került, így a korábbi ter-
veknél jóval szélesebb spekt-
rumú anyag állt rendelkezé-
sünkre.

Nem csupán koránál vagy
ritkaságánál fogva értékes, ha-
nem érdekes tárgyak, képek is
elõbukkantak. Néhányat említ-
ve a teljesség igénye nélkül:

– egy a Ganz MÁVAG Moz-
dony-, Vagon- és Gépgyár
könyvtárába csaknem 60 éve
vissza nem vitt regény,

– Dr. Seregély István volt
bagodi káplán, késõbbi egri
érsek kézjegyével ellátott
könyv,

– felújított, hibátlan álla-
potban lévõ motor az 1960-as
évekbõl, melynek újkori érté-

A kiállítás megnyitója.

ke alig volt kevesebb egy új
Trabanténál,

– 1898-ból származó házas-
ságlevél.

A meglehetõsen nagy és
fáradtságos, nem egyszer hét-
végéket is felölelõ anyaggyûj-
tés, illetve elõkészület után
2017. április 1. napján nyílt
meg a kiállítás a rekonstrukció
elõtt álló faluházban. Jó volt
látni, hogy az összesen mint-
egy 170 négyzetméternyi kiál-
lítótér már-már kicsinek bizo-
nyult. Az ünnepséget a

nyitotta meg,
megalapozva a hangulatot az
ovisok fellépése elõtt. Majd

polgármester
szólt a vendégekhez, projek-
toron kivetítve és nem ismert
információkkal fûszerezve né-
hány fotót. Bemutatásra került

Bagodi
Esthajnal Kórus

Sipos Ferenc

az emlékév kapcsán készült
településfilm, mely az inter-
neten is elérhetõ „Egy kis pi-
henõ Bagodban” címmel. Vé-
gül megköszönte a lakók
összefogását, segítségét, mely
eredményeképp született meg
ez a nem mindennapi, június
1-ig megtekinthetõ kiállítás.

Záró momentumként az
is sokak

által ismert
lépett fel, aláfestésül szol-

gálva a pogácsázós, teázós dél-
után hátralévõ részének.

Már most tájékoztatjuk az
olvasókat, hogy a jubileumi
emlékév következõ rendezvé-
nye a 2017. május 20-i gyer-
meknap lesz többek közt

és az
.

Egerszeg Fesztiválról
Magyarucca Zene-

kar

Bor-
ka bohóccal Aranykapu
Gyermekzenekarral

s.f.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Örömteli, hogy az önkén-
tes akcióra szóló felhívást
sokan elfogadták , így
ezen a tavaszon is az ügy mögé
álltak és megszépítették kör-
nyezetüket.

A férfiak a játszótéren a
tereprendezés mellett felújí-
tották a hintát, lecserélték a
mérleghintát, újrafestették a
házikót és friss homokot tettek

Káváson

Faluszépítõ akció Káváson
a homokozóba. Az asszonyok
és gyerekek a boronaút men-
tén szedtek szemetet: felszá-
moltak egy nagyobb és több
kisebb szemétlerakót, így kö-
zel 7 köbméternyi szemét
gyûlt össze. A temetõhöz veze-
tõ utat hamarosan felújítják,
most az út menti belógó, illet-
ve a villanyvezetéket akadá-
lyozó fákat vágták vissza. Má-

jusban új kerítést kap a sírkert,
az önkéntesek most elõzete-
sen lebontották a régi drótot.
A sírok között és a világhá-
borús emlékmûnél is fát vág-
tak, gallyaztak, a hasznosítha-
tó faanyag majd a Kulcsos-
háznak ad télen meleget. A
lakatosokból álló csoport az
orvosi rendelõhöz korlátot
készített és a temetõút men-
ti vízelvezetõ rács is általuk
újult meg.

– Amit elterveztünk azt
nagyjából el is végeztük.

Összesen harminchárman vol-
tunk, három csoportra osztot-
tuk a társaságot. A résztve-
võknek egy háromfõs asszony-
gárda fõzött ebédet a Kulcsos-
házban, így a munkák végez-
tével mindenkit megvendégel-
tünk babgulyással és pogácsá-
val. A tájházunkat ebben az év-
ben várhatóan felújítják, sze-
retnénk az oda vezetõ utat is
felújítani és biztonságossá, jár-
hatóvá tenni – összegzett

polgármester.
Eke

László
-pb-

A játszótér több eleme is megújult.

Fotó: Bakos MártaFotó: Bakos Márta

Ismét utazást szervez az Erdeifaluért Alapítvány!

DÁTUM:

INDULÁS:

ÚTI CÉL:

ÁRAK:

JELENTKEZÉS:

2017. május 06.

Zalaegerszeg: 04 óra, Zalacséb: 04 óra 30 perc, Salomvár: 04
óra 45 perc, Zalalövõ: 05 óra

- a Plitvicei-tavak meglátogatása
- Csáktornya legismertebb látnivalója, a Zrínyi vár felkeresése

12.000 Ft/fõ, ami magába foglalja az utazás költségeit és egy
vacsorát (egytálétel) Lentiben! Helyfoglalás jelentkezési

sorrendben!

Mikó-Baráth György: 06302168769, mikogyorgy@citromail.hu

Erõs családok, jól mûködõ
közösségek és civil szerveze-
tek összetartásával lesz élhe-
tõbb egy település.

mindig a jó közösségi
élet jellemezte, az itt élõknek
és elszármazottaknak is na-
gyon erõs a kötõdésük falu-
jukhoz. A betelepülõk is rövid
idõn belül megszeretik a nyu-
godt, szép környezetet, a ba-
rátságos embereket.

– A társadalmi megosztott-
ság sajnos településünkön is
éreztette hatását. Az idõseb-
bek saját gondjaikkal vannak
elfoglalva, a fiatalok külföldön
vagy a szülõi háztól távol ke-
resik a boldogulást. Nem jut
idõ családi és közösségi talál-
kozásokra, másokra való oda-
figyelésre. Ezen jelenségek
miatt a helyi civil szervezetek
lelkesedése is alábbhagyott. Je-
lenleg a hagyományõrzõ cso-
port átalakulóban van. Tíz év
sikeres mûködés után termé-
szetes, hogy változások (tanul-
mányok, lakhelyváltozás, idõs-
kor) lépnek fel. A sportegye-
sület focicsapatánál is generá-

Zalabol-
dogfát

Közösségi munkást foglalkoztatnak
Megújítanák a közösségeket Zalaboldogfán

cióváltás van folyamatban.
Mindkét egyesületet nagy ér-
deklõdés övezi Zalaboldogfán
– taglalta polgár-
mester, hozzátette, hogy az
önkormányzatoknál kevés az
ember arra, hogy a közösségi
életet is összefogja.

A településvezetõ örömmel
újságolta, hogy lehetõségük nyílt
részt venni a Nemzeti Mûvelõ-
dési Intézet (NMI) Kulturális
közfoglalkoztatási programjában,

Luter Péter

aminek köszönhetõen egy fõ
szakképzett, érettségizett közös-
ségi munkás foglalkoztatására
kötöttek együttmûködési meg-
állapodást.

április 6-án kezdte el a
munkát, munkaeszközeit, bé-
rét az NMI biztosítja, az önkor-
mányzati hivatal mellett a kul-
túrházban is gyakran találkoz-
hatnak vele a falubeliek.

– Több területen is dolgoz-
tam, szeretek emberek között

Zelkó - Keresztes
Mónika

lenni és ez a munka jó pró-
batétel nekem. Húsz éve lakom
itt, ide jöttem férjhez, három
gyerekünk van. Fontos, hogy
gyerekek is jól érezzék magu-
kat, legyenek nekik is szóló
programok. Az ünnepek elõtt
játszóházat, kézmûves foglal-
kozásokat szeretnék szervezni.
Újjászervezhetnénk a tánccso-
portot, igény esetén zumba
órákat is tartanánk. Elkezdtük
szervezni a falunapot, amit
június 10-én egybekötünk a tria-
noni eseményeket felelevenítõ
ünnepséggel, emlékmûavatás-
sal – válaszolta lelkesen a kul-
túrház új háziasszonya.

Az új dolgozó feladatai kö-
zött szerepel a helyi civil szer-
vezetek, egyesületek, közössé-
gek segítése, összetartása. Ren-
dezvények szervezése, lebo-
nyolításban való részvétel, ad-
minisztrációs munkák végzése,
amatõr mûvészeti csoportok,
közösségek létrehozása, támo-
gatása. Koordinálja az önkor-
mányzat közmûvelõdési tevé-
kenységét, pályázatokat figyel.

Pataki Balázs

Zelkó - Keresztes Mónika április 6-án kezdte el a munkát.

KIRÁNDULÁS A PLITVICEI-TAVAKHOZ ÉS CSÁKTORNYÁRA
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A Költészet napja alkalmá-
ból irodalmi szalont szervezett
a Salla Mûvelõdési Központ,
melynek vendége

költõ volt.
Az est házigazdája

volt, aki
különleges meglepetéssel ké-
szült Karáth Anita számára. A
Portyázók színjátszó csoport
tagjai közremûködésével olvas-
tak fel régi, illetve új Karáth-
verseket, halk jazzmuzsika
mellett. Így azokat más pers-
pektívából, más hangján hallva
élvezhette a költõ.

Több verses kötete jelent
már meg, neves elõadókkal
dolgozott együtt, mint zene-
szöveg író, de mégis azt mond-
ja: „Ennyi költészet mindenki-

Karáth Ani-
ta

Bischof-
né Hesinger Katalin

Irodalmi szalon Zalalövõn
ben van, mint bennem, csak
van, aki megfõzi a gondolatait,
vagy van, aki kertet rendez be
vele.”

Jelenlegi hangvételére a
boldogság, az élet szeretete
jellemzõ: „Hálás vagyok, hogy
lehet lenni.”

Az irodalmi szalon két
másik költõpalántája

és volt,
akik nyíltan beszéltek az ih-
letrõl, írásról. Mindketten 3-3
saját verset olvastak fel, ami-
nek gondolatvilágáról és meg-
születésérõl beszéltek, kérdez-
ték egymást – Bischofné He-
singer Katalin, Karáth Anita,
Tuboly Viktória és Varga Réka
–, mint költõ a költõt.

Kép és szöveg:

Tuboly
Viktória Varga Réka

Molnár Fanni

Balról jobbra: Bischofné Hesinger Katalin, Karáth Anita, Varga
Réka és Tuboly Viktória.

Keménfa községben foly-
tatódnak a felújítási munkála-
tok. A közösségi házon az utol-
só simításokat végzik, vagyis a
ház kívülrõl is megszépül. Az
energiatakarékosság mellett a
külcsín is fontos, így most az
épület külsõ színezése folyik.
A közösségi házban ezzel be-
fejezõdnek a munkálatok, hi-
szen a konyha és a könyvtár
mellett a nagyterem is fel lett
újítva már.

Most a szabadban folyta-
tódnak a munkák. A falu szívé-
ben lévõ kis téren építkeznek,
vagyis térköveznek. Egy olyan
teret alakítanak ki, aminek a
szabadtéri programokon tud-
ják hasznát venni. Ez a tér-
kövezett terület az elsõ lépés,
hiszen egy kemence is épülni
fog, így most már a szabadtéri

Még mindig építkeznek!

programok is gyönyörû, prak-
tikus és kényelmes környe-
zetben kapnak majd helyet.

A kültéri felújítások itt
nem értek véget, hiszen a falu
közösségi kiskertjét is rendbe
hozták. A gépi földmunkákra
azért volt szükség, hogy a „zalai
dombokon” könnyebben hoz-
záférhetõ, és mûvelhetõ le-
gyen a konyhakert, és a gyü-
mölcsösnek is megfelelõ he-
lyet biztosítsanak.

Továbbá helyreállították a
vízelvezetõ árkot a

utca végén. Emellett egy
földutat is helyrehoztak, ami
így újra használhatóvá vált.
Remélhetõleg ez még mindig
nem az építkezések végét je-
lenti, hiszen a vezetõség tervez
más felújításokat is.

Petõfi Sán-
dor

Tóth Anita

Gépi földmunka a konyhakertnél…

2017. április 4-én megala-
kult a

. Az elsõ összejöve-
telre 14 nyugdíjas ment el,
amely egy vidám, baráti, ötle-
telõs-beszélgetõs együttlétté vált.
A programjavaslatok között sze-
repelt egy kirándulás a Jeli Ar-
borétumba, elõadások szerve-
zése, közös sütés-fõzés, stb.

A találkozón részt vett
polgármester is,

aki köszöntötte a megjelent

Zalaszentgyörgyi Nyug-
díjasklub

Ko-
vács Dezsõ

Megalakult a Zalaszentgyörgyi Nyugdíjasklub
nyugdíjasokat és örömét fejez-
te ki a szép létszám láttán. A
polgármester biztosította a
résztvevõket az önkormányzat
és a képviselõ-testület támoga-
tásáról is. fel-
kérte a klubtagok képviselõjé-
nek és kapcsolattartójának,
majd a megjelentek

nevezték ki klub-
vezetõjüknek.

A következõ találkozó 2017.
április 18-án volt. Várják mind-

Takács Tibornét

Bangó
Györgynét

Várják a csatlakozni vágyó tagokat.

azokat, akik tartalmas idõ-
töltésre vágynak, és nyitot-
tak sokféle téma iránt. A klub-
ban egymásra figyelõ társasá-
got, baráti közösséget találnak,

akik szeretnek együtt lenni
hasonló érdeklõdésû embe-
rekkel.

Szeretettel várják a csatla-
kozni vágyó tagokat!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
ETT-16

kódszámon meghirdetett, az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.
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A
kiállítása

volt megtekinthetõ
a Salla Mûvelõdési Központ-
ban április 4-13. között.

A csoport 2014-ben alakult,
jelenleg 17 tagja van, akik kö-
zött van teljesen kezdõ és van,
aki több éve foglalkozik var-
rással. Egy-egy foglalkozásukon
foltvarrással díszített haszná-
lati tárgyakat varrnak.

, a Tûtáncoltatók Folt-

Csácsbozsoki Tûtáncol-
tatók Foltmûhely

Zalalövõn

Takács
Zoltánné

Tûtáncoltatók Foltmûhely kiállítása

mûhely vezetõje a tárlatbe-
mutatás során elmondta, hogy
némi alaptudásra, matekra és
kreativitásra is szükség van a
foltvarráshoz. Varrtak már ágy-
takarót is, amin többen, több
hónapon keresztül dolgoztak.

A zalalövõi kiállításmeg-
nyitó után kézmûves foglalko-
zást tartottak a gyermekeknek,
ahol különbözõ technikákkal
készítettek húsvéti díszeket.

Kép és szöveg: Molnár Fanni

A kiállítás anyagát a húsvéti ünnepre építették fel.

Mozgássérültek Egyesület Zalalövõi Csoportjának tavasz-

váró gyûlése 2017. május 20-án, 13.00 órakor lesz a Borostyán-

tónál, a Salla Diáksport Egyesület üdülõjében.

Minden tagot szeretettel várunk!

Május 12.:

19.:

20.:

20.:

20.:

27.:

27.:

28.:

Kisvárosok Kórustalálkozója. Rendezõ szerv:

általános iskola.

Klubnapközi-Színház az egész világ. Rendezõ szerv:

általános iskola.

X. Színház az egész világ. Rendezõ szerv: mûvelõdési

központ.

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségének me-

gyei egyéni bajnoksága. Rendezõ szerv: Borostyán Horgász-

egyesület.

Meghívásos íjászverseny. Rendezõ szerv: Kerecsen

Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület.

Horváth László kombinált fogathajtó emlékverseny.

Rendezõ szerv: Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesület.

Borostyán Horgászegyesület családi napja. Rendezõ

szerv: Borostyán Horgászegyesület.

„Szivárvány” Gyermeknap. Rendezõ szerv: önkor-

mányzat, helyi intézmények, civil szervezetek.

Májusi programok Zalalövõn

2017. április 8-án ,
a IX. Dunántúli Táncversenyen
vettek részt a

növen-
dékei. A csoport 3 tánckate-
góriában, 4 koreográfiával ne-
vezett be.

Elért eredmények koreog-
ráfiánként: ezüst minõsítés -
„Zsémbes-zsineg”, ezüst mi-
nõsítés - „LéleKzet”, ezüst mi-
nõsítés - „Számára” és arany

Sümegen

zalaszentgyör-
gyi Tornyos TánClub

A Tornyos TánClub sikere

minõsítés - „Tisztelet az õsök-
nek”. Mindemellett egy ko-
reográfusi díjat és Sümeg
város két különdíját is el-
hozták.

Büszkeséggel tölt el mind-
nyájunkat (felkészítõk, tánco-
sok, szülõk, családtagok, zala-
szentgyörgyiek és környékbe-
liek), hogy ilyen eredményt
értek el ezen a színvonalas
versenyen!

Jól szerepeltek Sümegen.
Keménfán

„Hölgy-

az elsõ tavaszi
programot a helyi asszonyok-
ból álló egyesület, a

Tavaszi programok
koszorú”

T.A.

tartotta. A rendez-
vény nem az elsõ megmoz-
dulásuk, hiszen rendszeresen
összejönnek a faluházban meg-
vitatni a község ügyes-bajos
dolgait, természetesen a mun-
ka mellett a szórakozásra is
szorítanak idõt.

Egy közös névnapi köszön-
tõvel kezdték az idei évet,
ahová a családtagjaikat is meg-
hívták, így egy jó hangulatú
délutánt töltöttek együtt. Egy
több fogásból álló finom ebéd-
del várták a meghívottakat,
ahol a finomabbnál finomabb
sütemények is helyet kaptak az
asztalokon. A jól sikerült ren-
dezvényüket reméljük még
sok követi majd.

Továbbiakban is sikert kí-
ván a Hölgykoszorúnak a ve-
zetõség, és ezúton is köszöni
az együttmûködésüket.

A „Hölgykoszorú” kezdte…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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353 millió forintos beru-
házás indult a
háziorvosi rendelõk megújítá-
sára. A tervek szerint már eb-
ben az évben megújulhat a
háziorvosi és a gyermekorvosi
rendelõk egy része. Igen fon-
tos része ennek a rekonst-
rukciónak a

Botfy utcai épületének
felújítása, hiszen a megyeszék-
hely környezetében fekvõ tele-
pülések lakosságát is érinti.

– Már zajlik a munka a Köz-
társaság úti orvosi rendelõben,
ahol több mint 20 éve, 1994-
ben kezdõdött a városban az
„egy orvos, egy rendelõ” prog-
ram. Ez a projekt nagyon sike-
res volt, és több város is követ-
te az országban. Ennek kö-
szönhetõen Zalaegerszegen
minden házi- és gyermekorvos
önálló rendelõben dolgozhat.
Az eltelt évek miatt azonban
ma már aktuálissá vált a ren-
delõk felújítása is. A napokban
meghirdetett és elindított új
program keretében 353 millió
forintból 8 felnõtt- és 5 gyer-
mekorvosi rendelõ újulhat
meg, ami 17 védõnõi körzetet
is érint. Ezenkívül a 79 tele-

Zalaegerszegen

központi orvosi
ügyelet

Orvosi rendelõk, idõsügyi klubok, szociális intézmények
Több, mint félmilliárdos felújítás, ami Zalaegerszeg környékének lakosságát is érinti

pülést ellátó központi orvosi
ügyelet épülete is teljes mér-
tékben megújul a Botfy utcá-
ban. A munkálatok április kö-
zepén indultak meg és zala-
egerszegi vállalkozók nyerték
el a kivitelezésre kiírt közbe-
szerzést – mondta lapunknak

polgármester.
A projektben a következõ

rendelõk kerülnek felújításra:
Hegyalja út 41., Nemzetõr út
15., Köztársaság utca 55. és
55/A., Ola utca 12., Kinizsi u.
105., Göcseji utca 53., Wlassics
utca 13., Botfy utca 1., And-
ráshida út 5., Petõfi út 21-25.

A projekthez kapcsolódó
eszközfejlesztés becsült költsé-
ge nettó 28.925.803 Ft. Az esz-
közfejlesztésben szerepel pél-
dául: EKG, Doppler, sürgõs-
ségi táska, boka karindexet
meghatározó automatizált ké-
szülék, pelenkázó asztal, baby-
doppler, fonendoszkóp, hallás-
vizsgáló berendezés.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter arról is tájékoztatta a

, hogy 200 millió forintos
beruházással megújulnak az
idõsügyi klubok és szociális
intézmények a megyeszékhe-

Balaicz Zoltán

Zala-
tájat

lyen. Így összesen 553 millió
forintot fordít a város ezeknek
a fontos intézményeknek a fel-
újítására. Utóbbi beruházás
ugyancsak érinti a környékbeli
falvakat, hiszen több település
nyugdíjas klubja is szoros kap-
csolatot ápol a megyeszékhelyi
klubokkal.

A munkálatok a napokban
kezdõdtek el a Landorhegyi

Idõsek Klubjában. A projekt-
ben érintett helyszínek a Lan-
dorhegyi Idõsek Klubja (Pla-
tán sor 4.), a Belvárosi Idõsek
Klubja (Kossuth u. 58-60. és
Gasparich u. 3.), a Szociális
Klub (Kosztolányi u. 23.), az
Andráshidai Idõsek Klubja
(Andráshida u. 5.) és a Zala-
egerszegi Család-és Gyermek-
jóléti Központ (Apáczai tér 5.).

A Botfy utcai központi orvosi ügyelet 79 települést lát el.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Már másodszor hívtuk
nagycsütörtök késõ délutánján

apraját-nagyját az íróká-
zós tojásfestésre a könyvtárba.
Tavaly is nagyon kellemes,
mondhatni meghitt pár órát
tölthettünk együtt és ez idén is

Kávás

Szemet gyönyörködtetõ alkotások készültek

megismétlõdött
, salomvári kézmûves se-

gítségével.
A résztvevõk a pontos uta-

sítás alapján készített fõtt to-
jásokat hozták, a könyvtárban
pedig a méhviaszos írókázást

Nagyari Ka-
talin

követõen festettük, majd a
letörlés helyett aranyporral
vontuk be a méhviasz raj-
zolatát. Különösen szemet
gyönyörködtetõ lett az így
kapott hagyományos népi min-
tákkal díszített piros-arany
tojás.

A foglalkozásvezetõ öröm-
mel állapította meg, hogy töb-
beknek is különös adottsága
van az aprólékos minta pon-
tos, igényes kivitelezésére, kü-

lönlegesen szép munkák is
születtek. Nagyon jólesõ hal-
lani egy-egy foglalkozás végén
Katalintól azt, hogy hozzánk
mindig örömmel készül, mert
nagyon jó hangulatban zajla-
nak a foglalkozások. Számunk-
ra is különlegesen szép él-
mény marad ez a pár óra,
köszönjük Nagyari Katalinnak
és visszavárjuk!

szervezõ
Bakos Márta

Kiderült, hogy többeknek is különös adottsága van a díszí-
téshez.
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Az õrségi konyha Csödén

2017. április 21-én (pénteken) 18,00 órai kezdettel Gaál Zsuzsa
„Az õrségi konyha kincsei” ismeretterjesztõ elõadására került
sor a Csödei Önkormányzat épületében.
A lakosság nagy örömmel fogadta az elõadót, aki már második
alkalommal tartott tájékoztatást a településen.

Április elején
rendezték meg az orszá-

gos történelem tanulmányi ver-
seny döntõjét. Az idei vetél-
kedés témája a 18. század tör-
ténelme volt. A versenyen
részt vett a

két 7. a osztályos
tanulója is. me-
gyei 1., míg Gyarmati Márk me-
gyei 2. helyezettként került az
országos döntõbe. A két ver-
senyzõ több ezer induló közül
jutott el a végsõ megméret-
tetésre.

Szombathe-
lyen

Zalalövõi Általános
Iskola és AMI

Boncz Eszter

Országos versenyeken a lövõi diákok

A döntõben 26 diák szere-
pelt, 7. és 8. osztályosok vegye-
sen. Mindkét tanuló hosszú hó-
napok kimerítõ felkészülése
után adhatott számot tudásáról.

Elsõ nap írásbeli feladatla-
pot oldottak meg, a másodikon
délelõtt egy hosszabb, majd
délután egy rövidebb szóbeli
fordulóra került sor. Mindkét
zalalövõi diák tudásának, fel-
készültségének megfelelõen
szerepelt. Természetesen sze-
replésüket a lámpaláz is be-
folyásolta.

Végül Boncz Eszter orszá-
gos 12. helyezést ért, míg Gyar-
mati Márk a 20. helyen végzett.
Mindketten dicséretet érdemel-
nek, mert sokféle elfoglalt-
ságuk mellett tudtak idõt sza-
kítani az alapos felkészülésre,
melyet szaktanár
– egyben az osztályfõnökük –
irányított.

Jövõre, immár 8. osztályos-
ként, érdemes lesz újra neki-
rugaszkodniuk a versenynek,
mert rengeteg tudással, él-
ménnyel gazdagodhatnak!

Herczeg Imre

A diákolimpia országos me-
zei futóverseny döntõjén vett
részt Gödöllõn 4.b
osztályos tanuló, aki a II. kor-
csoportban a 255 induló között
az elõkelõ 28. helyet szerezte
meg. Péter még jövõre is ebben
a korcsoportban indul, így az
idei év tapasztalatait felhasznál-
va, még jobb helyezés remé-
nyében vághat neki a verseny-
nek. Felkészítõje, egyben édes-
anyja, testnevelõ is
elégedett volt gyermeke ered-
ményes szereplésével.

László Péter

Novák Nóra

Boncz Eszter és Gyarmati Márk Herczeg Imre felkészítõ tanárral.

A mai háborgó világban
egyre kisebb az összetartás az
emberek között, de a jeles
napok, ünnepek remek lehetõ-
séget kínálnak a csapatépítésre.
A hagyományok tisztelete na-
gyon fontos számomra. Úgy
gondolom, ilyen társadalmi
környezetben a még fellelhetõ
szokások között élõ kis közös-
ségnek különös feladata a tisz-
telet mellett a hagyományok
õrzése, újraélése.

Ahogy az õszi szüreti figu-
ráinkkal, úgy most a húsvéti
dekorációval is elsõsorban leg-
kisebb iskolástársainkat szeret-
tük volna meglepni, de mint
kiderült, az egész iskolaközös-
ségnek sikerült örömet szerez-
ni. A tojásfa díszítéséhez több
mint 150 darab kifújt tojás ér-
kezett – ezúton is megköszön-

jük a szülõk segítségét –, me-
lyet befestve az iskolaudvaron
álló fára akasztottunk. A saját
készítésû dekorációt sokkal
személyesebbnek tartom, tart-
juk, mint a megvásárolt dísze-
ket, így lehetõség szerint min-
dig ilyennel készülünk.

Az utánunk következõ osz-
tályokat is csak bíztatni tudom,
az iskolai hagyományok, a csa-
ládias hangulat megõrzésére,
tovább vitelére.

8. osztályos tanuló
Havranek Evelin

Hagyományápolás a Salomvári Iskolában

Kedves gyerekek!
2017. május 28-án, vasárnap délután 14.00-tól

számtalan tevékenység

…és még sok más finomság…(pl.: palacsinta, hókristály, fagyi, stb.)
Gyere hozd el

Mindenkit várunk , Zalalövõ Város Központjában,
ahol közül választhatsz, kipróbálhatod ügyességedet, képességeidet. Többek között:

• rendõrségi, tûzoltó technikai eszköz bemutató, kézmûves foglalkozás, galamb bemutató
• vérnyomás-, vércukor-, súlymérés, ingyenes látásvizsgálat, mozgásos játékok, horgászat

• törpbirodalom, lufi hajtogatás, zsákbamacska, kisállat simogató, sétakocsikázás,
• Szivárvány Kupa labdarúgótorna, „1 perc és nyersz”, csillám tetoválás, arcfestés

• légvár, óriáscsúszda, vízigömb, vízifoci, trambulin, íjászat
• színpadon kulturális mûsorok

és szüleidet, nagyszüleidet, barátaidat!
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Április 12-én is sor került a
Csicsergõre a CivilZalalövõn,

Áprilisi Csicsergõ

házban. A dalos, mondókás, já-
tékos foglalkozáson a 3 év

alatti gyerekek az anyukájuk-
kal együtt vesznek részt. A
mostani foglalkozás is nagyon
jó hangulatban telt, a nyuszi-
várásé volt a fõszerep.

A foglalkozásvezetõ,
3 éve

várja a gyerekeket a Csicser-
gõre, és mint mondta, a gyere-
kek néhány foglalkozás után
barátságossá, nyitottá, kezde-
ményezõvé, az egyszerû rit-
mushangszereket használni tu-
dó kisgyerekekké válnak, és
mindezt játékosan, észrevétle-
nül, direkt tanítás vagy bármi-
féle kényszer nélkül érhetjük
el náluk.

Anyukák és gyerekek közö-
sen, együtt énekelnek, zenél-
nek. Az egyszerû ritmushang-
szerek, csörgõk és kasztanyet-
ták mellett nagy szerepük van
a báboknak is, amelyek mind
hozzájárulnak a kicsik fejlõ-
déséhez, kreativitásuk elõsegí-
téséhez.

Hoz-
borné Pintér Krisztina

Anyukák és gyermekeik közösen zenélnek, játszanak.

2017. április 8-án tavaszi –
kerékpárút menti – takarítást
szervezett

, a
és a

. A közösségi mun-
kában résztvevõ aktív, szorgal-
mas zalaszentgyörgyi férfiak
kitisztították a megkezdett sza-
kaszt a benyúló ágaktól, nö-
vényektõl. A hatékony munkát
követõen a polgárõr egyesület
vendégül látta a segítõket az
általuk fõzött bográcsgulyással.

A munkálatok folytatódtak,
2017. április 29-re is szerveztek
közösségi munkát a kerékpár-
út további szakaszának rend-
betételére.

Zalaszentgyörgy
Község Önkormányzata
polgárõr egyesület kert-
barát kör

Tavaszi takarítás Zalaszentgyörgyön

Április 11-én, a Költészet
napja alkalmából óvodás vers-
mondó versenyt szervezett a

.
A versenyre Gazdag Er-

zsi Itt a tavasz címû versével,
és egy szabadon választott
verssel lehetett nevezni. Ösz-
szesen 23 óvodás jelentke-
zett,

és Zalalövõrõl
egyaránt.

A gyerekeket háromtagú zsû-
ri pontozta,

, az Õrség mesemon-
dója, a Salla
Mûvelõdési Központ vezetõje
és
mûvelõdésszervezõ.

Elsõ helyezett lett
(Bagod), második

(Zalacséb), harmadik
, és különdíjban

részesült
(Bagod).

Zalalövõi Salla Mûvelõdési
Központ Könyvtára

Zalacsébrõl, Pókasze-
petkrõl, Hegyhátszentjakab-
ról, Bagodból

Némethné Baksa
Eszti néni

Lukács Andrea,

Bischofné Hesinger Katalin

Finca
Luca Busa
Regina
Major Sámuel

Horváth Míra Indira

Itt a tavasz…

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret fõzni, új
recepteket kipróbálni. Ezt
nem csak a saját örömére
teszi. A családnak is örömet
szerez ezzel, mert egy fi-
nom étel mindig el tudja fe-
ledtetni a napi gondokat, és
mosolyt tud csalni a fáradt
arcokra. Ami bizony néha
Annára is ráférne, mert ez a
konyha olyan, mint egy
öreg fûnyíró. Teszi a dolgát,
ha elindul. De ha megma-
kacsolja magát, tovább tart a
szerelés, mint a fûnyírás.
Ezzel viszont az ember ide-
geire megy. Így van már ez-
zel a konyhával is.

Annának egyre gyakrab-
ban kell erõt vennie magán,
hogy egy bonyolultabb re-
ceptnek álljon neki. A fõzés
közbeni bosszúságokat már
egyre kevésbé feledteti a
család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is
vetette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott fõzni,
ezért nem érti, miért kel-
lene kicserélni a konyhát,
mert, ahogy a mostaniban,
úgy az új konyhában is
ugyanannyi ideig tart a va-
jas kenyér elkészítése. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.
Ezért Anna megkérdezte
tõle:

– Te mire emlékszel a
gyerekkorodból?

– Hát… a mama rétesé-
nek az ízére, amit még most
is érzek a számban.

– Na látod! – csattant fel
Anna. – A mi gyerekeink
szerinted mire fognak em-
lékezni? Mert ha ez a kony-
ha marad, a vajas kenyér
biztosan nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A versenyen résztvevõ óvodások és felkészítõ pedagógusaik.

Fotó: Varga-Szivler MelindaFotó: Varga-Szivler Melinda

Mire fognak emlékezni…



Zalalövõ és Környéke 2017. április14

Káváson már a sokadik
kurzust indítják kosárfonás-
ból, idén februártól áprilisig
már a negyedik csapat tanul-
hatta meg a népi mesterség
rejtelmeit. A mostani összejö-

Unoka oktatott unokát kosárfonásra

vetelek különlegessége volt,
hogy unoka oktatott unokát.

népi iparmû-
vész nagymama unokája,

is kitanulta a ko-
sárfonást, így most már õ is ok-
tatóként volt jelen.

– Nagyszüleim hiába pró-
báltak más irányba terelni, vé-
gül én is kitanultam a kosár-
fonást. Már hét évesen próbál-
koztam vele, aztán késõbb a
Hagyományok Házában végez-
tem el a kétéves képzést. A
vesszõhöz egyébként nagyon
nehéz hozzájutni, mert kevés
helyen termesztenek. Fokoza-

Dulics Margit
Ger-

zsényi Gina

tosan veszem át a mamától a
vállalkozást, aki lassan ötven
éve minden nap a mûhelyben
dolgozik, esténként oktatáso-
kat tart, hétvégén pedig vásá-
rozik. Ezekre a foglalkozásokra
is elõre készülünk, kiválogat-
juk, beáztatjuk a vesszõt, hogy
azzal már ne menjen az idõ.
Annyira nagy az érdeklõdés itt
Káváson, hogy szinte biztos
lesz igény a folytatásra –
mondta a záró foglalkozáson
az oktató unoka.

még az
elsõ kurzuson vett részt, most
9 éves unokája, tanulja a
kosárfonást:

– Elõször otthon a papával
fontunk kosarat, aminek az

Filipovics Antal

Lili

aljában én is segítettem. Ekkor
jött az ötlet, megkértem a
papát, hogy ha lesz tanfolyam,
akkor írasson be. Ez most a
harmadik alkalom, a papa is
mindig eljön velem. Amikor
megmutatják, utána már nem
is nehéz csinálni. Mindenkép-
pen szerettem volna kipróbál-
ni egyedül is a kosárfonást –
mesélte büszkén Horváth Lili,
aki azt is elárulta, hogy babáját
is a kosarába teszi majd. A
teskándi iskolába járó kislány
szereti a kézmûves holmikat,
az ünnepekre is mindig ké-
szül. Próbálkozott a varrással
is, most húsvétkor papírból ké-
szített ablakdíszt.

Pataki Balázs

Gina Lilinek segít a kezdeteknél.

Zalacséb
Önkormányzata

ZALACSÉBI NYUGDÍJAS
NAPI

RENDEZVÉNYÜNKRE

nevében
tisztelettel és sok szeretettel

meghívjuk Önt a

Az ünnepséget 2017. május
14-én 16 órától tartjuk

a zalacsébi Kultúrházban,
ahol a vidám mûsort
követõen szeretnénk

vendégül látni
Önt egy finom vacsorára.
Amennyiben megtisztel

bennünket jelenlétével, a
visszaigazoló szelvényt

2017. május 8-ig adja le a
Polgármesteri Hivatalban.
Ha igényli, közlekedése a
falugondnoki busszal is

megoldható!
Megjelenésére feltétlenül

számítunk!

Meghívó

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A Magyar Drámapedagó-
giai Társaság (MDPT) a megyei
szervezõ intézményekkel és
szervezetekkel együttmûködve
2017-ben huszonhatodik alka-
lommal szervezte meg a Weö-

Csúcsfejek Zalalövõrõl
res Sándor Országos Gyermek-
színjátszó Találkozót (WSO) és
Fesztivált.

A versenyen részt vett a

nevû gyermek szín-
„Salla” Mûvelõdési Központ
Csúcsfejek

játszó csoportja is, akik arany
minõsítéssel tértek haza.

A Láthatatlan kisfiú címû
darabot a csoport vezetõje,

írta kifejezetten a gyerekek
kérésére.

Bischofné Hesinger Katalin

A versenyen összesen 18
csoport vitte színpadra a da-
rabját, közülük öten arany-,
kilencen ezüst- és négyen
bronz minõsítésben része-
sültek.

M.F.

A Csúcsfejek csoport és vezetõjük, Bischofné Hesinger Katalin.

Fotó: Lukács AndreaFotó: Lukács Andrea

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szállodában!

Thermal Hotel BALANCE****
8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

www.balancehotel.hu

Az alábbi pozíciókra munkatársakat keresünk:

• FELSZOLGÁLÓ
• SZAKÁCS

• ÉTTERMI KISEGÍTÕ
• KONYHAI KISEGÍTÕ

Jelentkezni a fenti pozíciókra:

Érdeklõdni:

L16restaurant@balancehotel.hu
0620/212-1978

Jelentkezni, érdeklõdni:
director@balancehotel.hu; Tel: 0620/285-4628

Felszolgáló és recepciós állásoknál német nyelv ismerete elõny!

valamint

• RECEPCIÓS

2017. április 22-én a Lenti
Táncversenyen járt a zalaszent-
györgyi
csapata és újabb elismerések-
kel gazdagodott. 4 koreográ-
fiával egy 2. helyezést (Lezse-
ren), 1 bronz (Zsémbes-zsi-
neg) és két 3. helyezést (Szá-

Tornyos TáncClub

Újabb sikerek
mára, Táncbutik) értek el. Szép
eredményekkel zárták a tavaszi
versenyszezont.

2017. április 30-án a zala-
egerszegi

is bemutatkoztak a
növendékek a Tánc világnap-
ján rendezett gálamûsorban.

Hevesi Sándor Szín-
házban

Zalalövõ, Kossuth L. u. 18.Zalalövõ, Kossuth L. u. 18.

Molnár OptikaMolnár Optika

Telefonszám: 92/953-782Telefonszám: 92/953-782

Komplett szemüveg készítés esetén

ez a kupon 5000 ft kedvezményt ér

május 31-ig.

Komplett szemüveg készítés esetén

ez a kupon 5000 ft kedvezményt ér

május 31-ig.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048
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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

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!AKCIÓ!

BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA

•

•

•

•

•

•

•

•

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, és ingatlan hirdetésfelvétel 91 ingatlanos weblapra.

Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

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

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159


