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Megcsillant az igazi helyi érték
Szépkorúak ünnepe Zalacsében
Május 14-én rendezték meg
Zalacsében a nagy érdeklõdésnek örvendõ szépkorúak ünnepét.
A mûsor elõtt Erdei Csaba
polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket és megosztotta
velük gondolatait. Megköszönve a kitartó munkát, a gondoskodást, amit szülõként és
nagyszülõként nyújtottak eddigi életük során. A sok értéket

és tapasztalatot tovább örökítik, a megkezdett munkát lelkesen folytatják. Az ünnepségen virágcsokorral köszöntötték a nyolcvanadik életévüket
betöltõ jelenlévõket.
A vacsora elõtt – a zalacsébi hagyományokhoz híven – az
ovisok, az iskolások csalogattak könnyeket a nagymamák
és nagypapák szemébe. Ezután
a már profinak mondható za-

Egy szép, meghitt délutánt töltöttek együtt.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

lacsébi amatõr színjátszók nevettették a jelenlévõket. A
polgármester szerint ismét
megcsillant az az igazi helyi
érték, hogy zalacsébiek szórakoztattak zalacsébieket.
Nagyon jó hangulatú beszélgetések kerekedtek, és késõ estéig tartott a régi szép
emlékek felidézése.

Délután Erdei Csaba Németh Magdolnát és Vass Bélát
a lakóhelyén meglátogatva köszöntötte egy-egy csokor virággal, ugyanis õk az idén töltik
be kilencvenedik életévüket.
Ezúton is köszönet jár mindenkinek, aki segített e szép
délután
megszervezésében,
vagy segédkezett.

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!
-----------------------------------------Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Sertés fehércsont........5 Ft/kg Füst.hasalja szalonna..1199 Ft/kg
Sertés láb hátsó.......299 Ft/kg Fõtt csécsi szalonna vcs..1249Ft/kg
Sertés máj................319 Ft/kg Fõtt erdélyi szalonna vcs..1249 Ft/kg
Dagadó...................1179 Ft/kg -----------------------------------------Karaj csont nélkül...1499 Ft/kg Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Tarja csont nélkül....1399 Ft/kg Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg
Véres-májas hurka.. 699 Ft/kg Csirke egészben...... 599 Ft/kg
Lecsókolbász...........779 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
TOP ÁR
Füstölt páros............799 Ft/kg
Tepertõ
krém
Csípõs cserkész...... 929 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg 250 g/dob.....399/db1596 Ft/kg
Soproni-Löncs......... 999 Ft/kg Zsír 1 kg......399 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Nyári Turista...........1499 Ft/kg Cserkészkolbász.......799 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
EXTRA TOP ÁR
Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
Érvényes: 2017. május 29 - június 11-ig
CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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A Város Napja Zalalövõn
2016 végén a Salla Mûvelõdési Központ elõterjesztette
javaslatát egy új rendezvényrõl, amit egyhangúlag elfogadott a képviselõ-testület. A rendezvényrõl a fõszervezõt, a Salla Mûvelõdési Központ vezetõjét, Lukács Andreát kérdeztük.
– Honnan az ötlet, mi az
apropója?
– Zalalövõ várossá avatása
napjának évfordulóját méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Azt szeretnénk, hogy minél több zalalövõi lakos vegyen részt a rendezvényen.
Ezért a megnyitó ünnepséghez
is zalalövõi fellépõket kerestünk, a gyerekektõl a felnõtt
korosztályig.
– Hol lesznek a programok?
– A Salla Mûvelõdési Központban, a városháza elõtti
parkban és a szabadidõparkban egyaránt.
– Készülnek a videóriportok Zalalövõ idõs polgáraival.
Ezek hol láthatók?
– Két kiállítás lesz látható
a Salla Mûvelõdési Központban, aminek témái szintén
Zalalövõhöz kapcsolódnak. A
galérián Szabó László zalalövõi
festõ mûvei szerepelnek, lent,
az elõadó teremben pedig az
„Idõutazás” Zalalövõn kiállítás
lesz látható, melyet régi fotókból állítanak össze a mûvelõdési központ munkatársai. Folyamatban van néhány dokumentumfilm, riport készítése
zalalövõi lakosokkal, akik a
település múltjáról beszélnek.
Ezeket a kis riportfilmeket a
kiállításon szeretnénk majd
levetíteni.

– Közösségi fõzést is szerveznek…
– Ezzel az a célunk, hogy a
meglévõ közösségek mellett
újabbak jöjjenek létre. Hagyományt szeretnénk teremteni a
város napi fõzéssel. Elsõsorban
a településrészek lakóit, a civil
szervezeteket, a baráti közösségeket várjuk. Alapanyagként
húst, kenyeret biztosítanánk a
résztvevõ csapatoknak, illetve
egységes, városnapi kötényt is
kapnának jutalomként. Termé-

szetesen minden csapat fõztjét
végig lehet kóstolni, sõt bíztatnánk is mindenkit erre.
– Milyen programokkal
készülnek még?
– A rendezvény ünnepi
megnyitóval kezdõdik július 1jén, a Mûvelõdési Központban, ahol a városi díjak kerülnek átadásra. Szombaton és
vasárnap is ingyenes mûsorok,
koncertek várják a vendégeket
a sörsátorban.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Zalai kisvárosok kórustalálkozója

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg…
2017. május 12-én került ter köszöntõje után öt zalai
sor a Zalai Kisvárosok XXIII. kisváros: Hévíz, Lenti, Letenye,
Kórustalálkozójára, melyet eb- Zalakaros és Zalalövõ iskoláiben az évben a Zalalövõi Ál- nak kórusai mutatták be 10-15
talános Iskola és AMI rende- perces élvezetes mûsorukat a
zett. Pintér Antal polgármes- mûvelõdési házban. A mûsort

Lukács Andrea
a hagyományoknak megfelelõen
közös éneklés zárta. Az ezt
követõ bõ két órában kellemes
hangulatban a kollégák baráti
beszélgetésen vettek részt, a gyerekeknek pedig karaoke parti
volt az iskola aulájában, melyen fergeteges volt a hangulat.
Ahhoz, hogy méltóképpen
vendégül láthassuk a kórustalálkozó résztvevõit, helyi vállalkozók és magánemberek segítségét is kértük. Támogatóink voltak: Zalaegerszegi
Tankerületi Központ, Zalalövõ
Város Önkormányzata, Pannoniafruct Kft. Zalaegerszeg,
COOP Zalalövõ, FEZO Zalalövõ, Tóth Sándorné (tejbolt),
Kanizsa Pékség Zrt., Zalaco
Zrt., Õrség papírbolt, Csillagvirág virágbolt, Bicsákné Szõke
Teréz (zöldségbolt), Mûvelõdési Ház, Bitbúvár Alapítvány,
a Zalalövõi Általános Iskola és
AMI Szülõi Munkaközössége
és Diákönkormányzata.
Köszönet érte!
Hideg Zoltánné
Kórusvezetõ

ZALALÖVÕI BARANGOLÓ
Zalalövõ Város Napja alkalmából

Indulás:
„Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár
8999 Zalalövõ szabadság tér 2.
Ideje: 2017. július 2. (vasárnap) 10.00 óra
Útvonal:
„Salla” Mûvelõdési Központ, Zala rét, Csütörtök hegy, Csáfordi kút,
Háromház, Borosán völgy, Zalalövõ Ifjúsági és Szabadidõpark.
Táv: 8 km, családi jellegû, kényelmes, kellemes túra. 6 éves kortól ajánlott.
Geoláda felkeresésére is lesz lehetõség.
A részvétel ingyenes!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN TERMÉSZETSZERETÕ KILOMÉTERFALÓT!
NÉGYLÁBÚ TÁRSAK JELENTKEZÉSÉT IS SZÍVESEN FOGADJUK!
Nevezési határidõ: 2017.06.30.
Jelentkezés:
Salla Mûvelõdési Központ:
06/30/399-6331; 06/92/371-004
e-mail cím: lukacs.andrea@zalalovo.hu
Takácsné Nagy Ágnes túravezetõ:
06/30/613-5705
e-mail cím: takacsne.agnes@zalalovo.hu
Szervezõk:
„Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
Zalalövõ Város Önkormányzata,
Menõ Manó csapat civil szervezet

Zalalövõ
Város Napján
Városrészek gasztronómiai bemutatója-közösségi fõzés
2017. július 1-jén 1300 órától
Zalalövõ és Ifjúsági Szabadidõparkban
Szeretettel várjuk a városrészek lakóit, civil szervezetek,
baráti társaságok jelentkezését a város napi fõzésre!
Bármilyen ételt lehet fõzni!
A szervezõk biztosítják a húst, a kenyeret és a mûanyag tányérokat,
evõeszközöket. A csapatok meglepetés jutalmat is kapnak!
Jelentkezési határidõ: 2017.június 23.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon a „Salla” Mûvelõdési
Központban lehet, tel.: 92/931-004, 06 30 870-0893
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Kávási gasztrokalandozás Sabján Csenge nagy sikere
Május 21-én, vasárnap egy
egész délutánt igénylõ õrségi
látogatáson vehettünk részt, Szalafõ volt a végsõ cél. Huszonketten mentünk, két falubuszba
és egy személygépkocsiba fértünk be ennyien. Ha már Õrség,
akkor útba ejtettük a pankaszi
„szoknyás” haranglábat és az õriszentpéteri Árpád-kori mûemlék
templomot, ahol idegenvezetést
is kaptunk. A szalafõi Bathaportán tökmagolaj-sajtoláson is
részt vehettünk, valamint kóstolhattunk számos ismert és kevésbé ismert olajat. A Szalafõ-Pityerszeri Mûemlékegyüttest sem
hagyhattuk ki, amit szintén idegenvezetéssel együtt néztünk
meg és végül Gaál Zsuzsannánál pihentük ki a sok gyaloglást.
Zsuzsához, mint kedves ismerõshöz látogattunk el, hiszen
az õszi könyvbemutató során
nagyon a szívébe zárta õt Kávás.

Zsuzsa hajdinás vargányalevessel, málékkal, tökmagos pogácsával, pereccel, háromféle lisztbõl készült dödöllével (búza-,
kukorica- és hajdinaliszt) ehhez
tökmagolajos káposztasalátával,
valamint házi szörpökkel kínált
bennünket. A lakmározás végén
megcsodálhattuk Zsuzsa mûemlék vendégházait és laza levezetésként „fekete leves” mellett
mesélt is nekünk a mindennapjairól. Már most felmerült, hogy
õsszel egy közös beszélgetõs
fõzõcskézés erejéig újra ellátogat Kávásra.
Zsuzsával a tavaly elkezdett
közös „gasztrokalandozásunk” tehát most újra Káváson folytatódna. Köszönjük az élményekkel teli részvételi lehetõséget a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárnak, valamint a kávási
önkormányzatnak!
Bakos Márta
könyvtáros

Szabó Balázs alpolgármester, Sabján Csenge és Pintér Antal polgármester.
A Németországban megrendezett világbajnokságon 6. helyezést
elért el Sabján Csenge (ZTE-ZÁÉV
TK) U18-as korosztályú zalalövõi
fiatal tekézõ részére adott fogadást Pintér Antal polgármester.
Csenge 2013-ban kezdett el
tekézni, és 2014-ben már a nyugat-magyarországi serdülõ bajnokságon elsõ helyezést ért el.
A mostani világbajnokságon
megdobta élete legjobbját. „Ugyanannyira örülök neki, mintha dobogós lennék” – mondta.

A verseny rendkívül kiélezett
volt, csupán 6 fán múlt a zalalövõi lány dobogós helyezése.
Csenge edzõje Baján János,
de amikor a lövõi pályán dob,
akkor mindig édesapja áll
mögötte, mint szakmai háttér. A
lövõi pálya állapotáról Csenge
azt nyilatkozta, hogy edzésre
megfelel. Ilyenkor a mozgáskoordinációra kell figyelni, a
pálya minõsége csak másodlagos.
M.F.

Gyereknap Zalalövõn
Gaál Zsuzsanna is megvendégelte a csapatot.

Város Napja 2017. július 1-2
Zalalövõ

2017. július 1., szombat:
10.30 Megnyitó, ünnepi mûsor, városi kitüntetések átadása
11.30 Kiállítás megnyitók:
Szabó László festménykiállítás a galérián
Idõutazás kiállítás - elõadóterem (városképek régen és most)
12.30 Ünnepi fogadás az általános iskolában
13.00 Városrészek gasztronómiai bemutatója - közösségi
fõzés, egész délután városrészek lakói, civil szervezetek, baráti
közösségek fõzése
15.00 órától mûsorok a sörsátorban
15.00- 15.40 Mulatós mûsor - Tajtiboy
16.00- 16.40 Aradi Tibor és Fülöp Viktor Stand Up mûsor
17.00- 18.00 Iszkiri együttes
18.30-19.30 Sudden Bunny (budapesti zenekar)
19. 30- 20.30 Abba Mia (budapesti zenekar)
22.00 Bál Chili együttes
2017. július 2., vasárnap:
10.00 Zalalövõi Barangoló -Városi Túra - Menõ Manó
csoport tagjaival
13.30-16.00 Kulturális és szórakoztató mûsor, fellépnek:
- neves zalaegerszegi színészek, Bot Gábor, Debrei Zsuzsa
- Merics Nikolett sanzonénekes,
- Geri-Betli duó mulatós zenekar
16.00 Lékai emlékmûsor a mûvelõdési központ elõtti parkban
16.30 Orgonahangverseny: Teleki Mikós orgonamûvész
18.00 óra Ismerõs Arcok koncert
A kétnapos rendezvény során a gyerek részére óriás csúzdát és
játszóházat biztosítunk. A vásárok kedvelõinek vásárosok kínálják
majd a portékáikat a szabadidõparkban.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Habfürdõ is várta a kicsiket.
Gyereknap alkalmából egésznapos programokkal várták a
gyerekeket a város központjába
május utolsó vasárnapján Zalalövõn.
A kicsik számtalan tevékenység közül választhattak, kipróbálhatták magukat többek között ügyességi, vízi, és csapatjátékokban is. Az iskola udvarán
hatalmas, vízzel teli medence
várta azokat, akik a vízi gömbben való járást akarták kipróbálni. Akik inkább a szárazföldi
tevékenységeket kedvelték, lehetõségük volt élõ csocsóban részt
venni, kipróbálni az ugráló várat,
illetve a trambulint is. A Zalalövõi Önkéntes Tûzoltók jóvoltából vízsugárral is célba lehetett
lõni.
A tornateremben 1 perces,
rendkívüli ügyességet igénylõ
játékokkal lehetett vásárlási

utalványt nyerni egy sportáruházba.
Ezen kívül még számos érdekesség várta a látogatókat:
rendõrségi, mentõs, tûzoltótechnikai eszközbemutató, lufihajtogatás, zsákbamacska, csillámtetoválás, arcfestés, horgászat,
habparti és nem utolsó sorban
Takácsné Nagy Ágnes jóvoltából
vércukor-, vérnyomás- és testzsírmérésre is lehetõség volt.
A színpadon fellépett a Kis
táncoló talpak, Tuboly Viktória,
Pepi bohóc, Ecsedi Erzsébet és
Ecsedi Csenge, valamit a Kakaó
zenekar is.
A számtalan program létrejöttéért a szervezõk ezúton is
köszönetüket fejezik ki minden
önzetlen segítségért, amit a szülõktõl, a cégektõl és természetesen az önkéntesektõl kaptak.
Kép és szöveg: Molnár Fanni
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Háromnegyed évszázados jubileum
Több, mint három évtizede Bagod szolgálatában
Úgy indult minden, mint máskor,
szokványos testületi
ülés vette kezdetét
azon a május 25-i
estén. Sipos Ferenc
polgármester megállapította a határozatképességet,
szavazásra bocsátotta a
napirendi pontokat,
miközben
Kovács
Gyula jegyzõ jegyzõkönyvet vezetett.
A költségvetés,
noha külön napirendi pontot nem
kapott, mindig „a középpontban van”, takarékoskodni kell,
no! Talán az volt kicsit eltérõ az átlagostól, hogy két rendelet is módosításra Fatér László alpolgármester egy irodalkerült, hiába, a jog- mi délutánon.
szabályok mégiscsak jogszabá- mintha egy konferenciára kélyok, nem pihennek a nyár szült volna – az öltözetét teközeledtével sem. Esetleg fel- kintve. De az is lehet, nagy
tûnhetett, a polgármester sietségében csak sötét öltönyt,

fehér inget és nyakkendõt tudott magára kapni, megeshet
az ilyen bárkivel.
Az utolsó, „Egyebek” napirendi pont szokás szerint
hosszabbra nyúlt, de úgymond
itt sem volt semmi „látnivaló”.
Aztán váratlanul a testület lesújtott! A falu vezetõje felállt –
no, már alakul, ilyen nem
szokott lenni – és váratlanul
Fatér László alpolgármester
felé fordult, aki elõször nem
tudta mire vélni a dolgot. De
aztán hamar kiderült a turpisság, itt bizony köszöntõrõl van
szó, ugyanis néhány nappal
késõbb töltötte be 75. születésnapját, melybõl több, mint
három évtizede áll a falu szolgálatában. Ezen alkalomból
egy, a falu grafikus látképét és
a jelenlegi testületi tagok, továbbá a hivatalvezetõ aláírását
tartalmazó plakettet vehetett át.
A kezdetek, azaz 7. ciklus
óta képviselõ-testületi tag,
melybõl 23 éve alpolgármes-

ter, korábban 12 évig segítette
egyengetni a falu rögös útját.
Egyedülállóan ritka dolog ez,
nem is beszélve arról, hogy
mindezt bármiféle tiszteletdíj
nélkül! Fontos megjegyezni, a
testület egyetlen korábbi, illetve jelenlegi tagja sem kapott
soha semmiféle tiszteletdíjat
munkájáért, köszönet jár érte
mindenkinek!
Fatér László – amíg nem
vonult nyugdíjba – bármikor,
ha a falu érdeke úgy kívánta,
szükség esetén szabadságot is
vett ki. Pénzügyi szakember
lévén a számok, a költségvetés,
stb. nyitott könyv elõtte, frissessége, elõremutató gondolkodása fiatalokat meghazudtoló. Folyton jár – kétféleképp –,
hol az agya, hol Õ maga.
Ez a cikk a tudta nélkül,
titokban született és jelent meg,
melynek egyetlen oka van: ha
elõre tudja, biztosan nem járult
volna hozzá, mondván, „ne rólam, inkább a fiatalokról”.

Ellátogatott az Õrség Keménfára Ebéd a harangláb alatt
Május 12.-én Gaál Zsuzsanna „Az õrségi konyha kincsei „címû receptkönyvét mutatta be a keménfai faluházban.
Az elõadáson ismertette az
õrségi emberek életét, szokásait, és nem utolsó sorban az
ételeit. Azokat a már elfelejtett
növényeket, és ételeket, amik
az õrségi emberek asztalára
kerültek. Nem volt ismeretlen
a jelenlévõknek, hiszen a zalai
konyha nem sokban tér el az
Õrség ízeitõl. Az ételek nagy
részét nagyanyáink is készítet-

ték, így örömmel fogadta mindenki az ételkóstolót. Gaál
Zsuzsanna elkészítette ezeket
a már majdnem feledésbe merült ételeket. Kaptunk finom
rétest, prószát és pogácsát is.
Az asztalon helyet kaptak még
a finom házi szörpök és volt
még pálinka is (képünkön).
Egy nagyon jó hangulatú és
ízletes délutánt töltött el
együtt a kis falu közössége.
Ezúton is köszönet Gaál Zsuzsannának az elõadásért, és a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárnak a támogatásért.

A szomorú idõ sem rontotta el a hangulatot.
Ebben a tanévben is sor
került a Bagodi Fekete István
Általános Iskola és a németországi Heilbad-Heiligenstadt
város Tilman Rimensneider
partneriskola között cserediák
programra, melynek egyik magyarországi helyszíne a hagyárosi tájház és környéke volt.
A diákok elõször falusi udvart modelleztek természetes
alapanyagokból (sárból, agyagból, kövekbõl, ágakból), majd
tüzet gyújtottak és ebédet
fõztek maguknak. Mivel az esõ
közben eleredt, a bográcsgulyást a szoknyás harangláb
oltalmában, vidám hangulat-

ban fogyasztották el. A kemencés finomságok is elkészültek,
bepillantást engedve a külföldi
gyerekeknek is a magyar hagyományos gasztronómiába.
A szomorú idõ ellenére
jókedvûen, a gyerekek hangos
karikás ostor csattintásai mellett telt el a nap, melynek
programjából – mindenki bánatára – az esõ miatt sajnos
törölni kellett a csont, illetve fa
medál, valamint a bõrkarkötõ
készítését.
(Ezúttal mondok köszönetet valamennyi segítõnek!)
Varga Katalin
házigazda
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Elkezdõdtek a járda- és útfelújítási munkák Zalaboldogfán
A Zalalövõ és Környéke februári számában már megjelent,
hogy a 2017-es fejlesztési tervben kiemelt feladat lesz a
belterületi utak, járdák és a külterületi
utak felújítása Zalaboldogfán.
Elsõ lépésként a
Jókai utca temetõig
vezetõ szakasza mellett kb. 1000 m hoszszú járda teljes felújítása és új járda készítése kezdõdött el.
A régi járda tönkrement, használhatatlanná vált, ezért az
utcában lakók és a
temetõbe gyalogosan érkezõ látogatóknak az utat kel- Járdaépítés a Jókai utcában.
lett igénybe venni, ami a gép- településeknek a költségvetése
kocsiforgalom miatt veszélyes- nem alkalmas arra, hogy teljes
útjavításokat tudjanak elvégezni.
sé vált.
– A takarékos és ésszerû
Járdafelújításra és építésre
az önkormányzat 2016-ban gazdálkodás ellenére is csak a
pályázhatott, mivel nem vett legjobban megrongálódott szarészt az adósságkonszolidáció- kaszokat tudjuk kijavítani. Naban. A támogatás összege 6.5 gyobb költségû beruházásokra
millió
forint,
ebbõl
az (út, járda stb.) folyamatosan
összegbõl csak a járda költsé- pályázunk. Természetesen pályázat hiányában a lehetõségei fedezhetõk.
Zalaboldogfa
mértanilag geinket figyelembe véve önkialakított több utcás belterü- erõbõl is, de több lépcsõben,
lettel rendelkezik. A szép fek- azaz évenként egy-egy szakaszt
vése, formás falutérképe gon- szeretnénk felújítani. Áprilisdokkal is jár, mivel a sok utca, ban kiírásra került a küljárda karbantartása, idõközön- területi utak felújítására a
kénti felújítása komoly költ- pályázat – mondta Luter Péter
ségeket jelent. Az ilyen kis- polgármester.

Zalaboldogfa önkormányzata is pályázatot adott be a
martonhegyi településrész és a
mezõgazdasági utak felújítására. Sikeres pályázat esetén, a
fejlesztések megvalósítása után
nem csak az ott lakók életminõsége, hanem a gazdálkodók, kiskertek, szõlõ, pince tulajdonosok lehetõségei is javulnak. Az utak felújításával a
meglévõ villanyhálózattal, nemrég elkészült ivóvíz hálózattal
olyan infrastruktúra-fejlesztés
történt ezen a településrészen,
ami jelentõs érték növekedést
is eredményezett. Amennyiben az útpályázat sikeres lesz,
abban az esetben az önköltsé-

get, a teljes összeg 25 %-át (kb.
7 milló Ft) elõ kell teremteni.
Az önkormányzat a teljes önrészt nem tudja finanszírozni
ezért a gazdák hozzájárulására
is szükség lesz.
Zalaegerszeg andráshidai
városrészébõl is sok embernek
van ezen a területen lakott
építmény (hétvégi hajlék,
pince, stb.), kiskerti ingatlana,
ezért számukra is nagyon
sokat jelentene az útfelújítás. A
városrész önkormányzata is
támogatását ajánlotta fel, remélik a közös érdekeket figyelembe véve, az önkormányzatok és gazdák összefogásával
az önrész biztosított lesz.

A gyermekek ünnepe Bagodban

A gyerekek nem alszanak, csak épp lendületet vesznek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A 2017-es jubileumi esztendõ keretében az önkormányzat mindenkit meg szeretne
szólítani, idõseket, fiatalokat
egyaránt, így került sor május
20-án a legkisebbek gyermeknapi délutánjára.
A szervezõk mindenrõl gondoskodtak, a helyi fellépõk mellett Borka bohóc és az Aranykapu gyermekzenekar szórakoztatta a jelenlévõket, az apró
harapnivalók, a csillámtetoválás, arcfestés, légvárak, népi
fajátékok mellett sikerült még
viharos szelet is „beszerezni”.
A gyerekek mintha észre sem
vették volna a vészjósló idõjárást, jókedvûen szaladgáltak.
Például az egyik pillanatban az
anya békésen nyugtázta, hogy
gyermeke pogácsát majszol,
de pár másodperc múlva már
nyoma sem volt. Az asztal alatt
lehet vagy épp a vizes

teknõben horgászik? Esetleg
mindkét versenyszámot egyszerre ûzi?!
2015 óta harmadik alkalommal ültettek születésfát az
elmúlt esztendõben született
gyermekek szülei, valamint az
önkormányzat, mellette táblán
feltüntetve a picik nevét, megemlékezvén róluk.
Ha már a legkisebbeknél
tartunk: a szomszédos sportépület nagyterme ideiglenesen Törpi-szervizként üzemelt.
Ki-ki pelenkázhatott, esetleg
nyugalomra inthette túlzottan
lelkes csemetéjét, akár pihenésre is sor kerülhetett. Úgy
tûnt, az idõ elõrehaladtával
mintha a gyerekek egyre frissebbek, szüleik, nagyszüleik
egyre pilledtebbek lettek volna. Nem baj, aznap biztosan
nem volt gond az esti elalvással.
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Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.
Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problémák kezelése az önkormányzatok, a foglalkoztatási szervek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghatékonyabb, így a megyei önkormányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkoztatási együttmûködés jött létre.
A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzorciumi partnerek mellett további 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, városi önkormányzatok, érdekképviseletek.
Az aláírást követõen a megvalósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások, turizmus, szociális gazdaság, helyi termék) is megtartotta alakuló ülését. A munka-

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szakértõk közremûködésével.
A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutásának elõsegítésére jött létre. A chartát a Zala Megyei Önkormányzat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõkínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrányos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõpiaci és foglalkoztatási szolgáltatásokat,
támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjelenését követõen, 2017. júniusától indulnak.
A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatkozóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolását a Nemzetgazdasági Minisztérium közremûködésével.
A megyei paktum elérhetõsége: www.zalapaktum.hu

A május köszöntése
A májusfa felállításának
legjellemzõbb, hagyomány szerinti idõpontja az április 30áról május 1-jére virradó éjszaka volt. A májusfát világosig
õrizni kellett. A két háború
között divatba jött a szerenád,
az éjjelizene május elsején.
Amelyik lánynak már volt udvarlója, az május 1-jén kapott
májusfát. Leggyakrabban nyárfa volt, de állítottak fenyõt,
vadkörtét, orgonát is. A fákra
színes papírszalagokat akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni
illett egy szál gyufa meggyújtásával. A szerenádot követõen
a lány kiment és borral kínálta
a legényeket.
Ez a szokás egyes falvakban
még napjainkban is élõ hagyományként van jelen. A hajadon
lányok kapuját bekötözik, hogy

ne tudjon megszökni, és a kerítés elé díszes (általában
krepp) szalagokkal feldíszített
fát állítanak, amire kisebb nagyobb ajándékokat (italok,
ajándékcsomagok, parfüm, virág, ékszerek, lufikat stb.) is
kötözhetnek az udvarlók. Egy
kerítés elõtt az illendõség szerint egy fának szokás állnia, de
elõfordul, hogy versengés alakul ki a faállítók között, ilyenkor kettõ vagy több fa is kerülhet a kerítés elé.
Egyes vidékeken a májusfaállítás alternatívája az udvarlók részérõl a májuskosár
köttetése volt. Ez egy nagyobbacska kosár, teli ajándékkal és
színes virágokkal, szalaggal átkötve.
Hagyárosböröndön április
29-én, szombaton délután a
megújult játszótéren „népün-

„Népünnepély” volt a májusfa felállítása.
nepély” keretében állították fel
a falu májusfáját, a rendezvényen sokan voltak jelen. A rendezvény hajnalig tartott. Az
ételt a helyi polgárõrség nõ-

tagjai készítették, a zenés szórakoztatás pedig Horváth Sándornak volt köszönhetõ.
Ács László
Hagyárosbörönd

2017. május
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Bagod és Heilbad Heiligenstadt

mxm lakberendezés rovata

Több mint egy testvértelepülési kapcsolat

Nagy élményben volt részük…
Április vége, május eleje minden évben a nagy utazások idõszaka Bagodban. Ugyanis az
1990-es évek derekától ilyenkor útra kel a helyi általános
iskola tizenegynéhány tanulója
kísérõikkel, hogy 1.000 kilométert utazva egy egész hetet
tölthessenek el Bagod Község
Önkormányzata Németország
szívében fekvõ testvérvárosának vendégszeretetét élvezve.
Az oda-vissza összesen
2000 kilométer és 26 órányi
utazás embert próbáló bárki
számára, ám olyan élményben
lehet része kicsinek és nagynak egyaránt, ami csak keveseknek adatik meg.
Ellátogathattak Európa egyik
legnagyobb szabadidõ parkjá-

ba, a Wolfsburg-i autóvárosba,
melyet a Volkswagen cég hozott létre 25 hektáron a szomszédban mûködõ autógyár
mellett. A város az autógyártás
megindulásakor még csak egy
1.200 lakosú kistelepülés volt,
ám mostanra 120 ezres várossá
nõtte ki magát, ahol az autógyár 70.000(!) embernek ad
munkát, az említett szabadidõparkban pedig csaknem
2.000(!)-en dolgoznak. Óriási
számok ezek, melyek láttán elámul az ember, hát még, ha
belép oda! Minden autómárkának külön épülete van, például
Audi, Bentley, Lamborghini,
Porsche. Az új gépkocsikat két,
egyenként 48 méter magas
üvegtoronyban tárolják, me-

lyek teljesen automatizáltak, a
liftek önmaguktól szállítják a
megfelelõ szintre az autókat,
ahol a tulajdonosnak már csak
át kell vennie.
Ez csak egy kiragadott érdekesség volt, hisz még nem is
szóltunk a helikoptergyárról,
ahol a világon egyedülálló motorral szerelik a két hónapja
szabadalmaztatott ultrakönnyû
helikoptereket. A csarnokokban természetesen nem is lehetett mindenhol fotózni, viszont a gyerekek még a jármûvek vázát, rotorját is megfoghatták.
Egy 19. század végén épült,
mára már felhagyott vasútvonalon mûködõ, lábbal tekerhetõ hajtányok huszonegynéhány kilométeren át történõ
„vezetése” külön élményt jelentett, mintha 100 évet repültek volna vissza az idõben,
miközben hol viadukton mentek keresztül, hol alagútban.
Megfûszerezve az egészet egy
kis hóeséssel.
A nebulók a nyaralást követõen már a német cserediákokkal kiegészülve tértek
haza, akik az önkormányzat
apartmanjait vették birtokba,
ugyancsak egy hétre.
Többen közülük visszatérõ
vendégek, hiszen van, aki már
harmadszor járt Bagodban. Valójában ekkor éri el igazi célját
a csereprogram: ismerkedjünk
egy másik kultúrával, gyakoroljuk a nyelvet akár több alkalommal is és érezzük jól magunkat.

Nyugdíjasok a Jeli Arborétumban
A Madarak és Fák napja
alkalmából a Zalaszentgyörgyi
Nyugdíjasklub tagjai és a kávási nyugdíjasok ellátogattak a
Jeli Arborétumba.
Gyönyörû májusi napon
csodálhatták meg Európa legszebb botanikuskertjét. Rododendron virágruhába öltözött
kertben, szemet-lelket gyönyörködtetõ környezetben sétáltak
és töltöttek el egy szép napot.
Szerencsére a kirándulás szervezése a rododendron virágzás
fõidejére sikeredett, ami felejthetetlen élményt adott, leírhatatlan látványt nyújtott a gyalogutak mentén több kilométer hosszúságban pompázó virágbokrok színárnyalata.
Nagyon jó hangulatban teltek az órák. A varázslatos környezetben eltöltött nap után
mindenki feltöltõdve tért haza,
az arborétumba vásárolt növényekkel gazdagítva lelküket,
kertjüket.
Zs.E.

Varázslatos helyen jártak.

Fõzni jó!
Porból leszünk…

Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre menõ vita alakult ki errõl. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:
– Nekem errõl mindig a
nagyapám jut eszembe. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az idõben ezt fõben járó bûnnek
tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, hogy ez
nem tesz jót a koleszterinszintjének, ami az érrendszer károsodásához vezet.
Nagyapám hajthatatlan
volt. Ragaszkodott a régi
szokásaihoz. Mint utólag kiderült, jól tette. Azóta rehabilitálták a tojást. Kiderült
róla, hogy pont ellenkezõleg, segít a koleszterinszint
csökkentésében. Azóta én is
így vagyok az aktuális étrendi divatokkal. Ha valamit tiltanak, arra gondolok, lehet,
hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan paraszti ésszel hozzáállni az élethez. Minél frissebb és a természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És fõzök,
mert nem egy ismerõsöm
dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtünk beszélgetni a szakmájukról, csak sejtelmesen mosolyogtak.
Azóta még többet fõzök,
és odafigyelek, hogy ehhez
mit használok fel, mert különben porból leszünk és
porrá leszünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A hely, ahol itthon vagyunk
Egy délután a cselekvõ közösségekkel

Dervalics Renáta a népviseletrõl és a néphagyományról beszélt.
A Közösségek Hete elindításával egy új hagyományt szeretne teremteni a Cselekvõ
Közösségek pályázatot elnyerõ
konzorcium (a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet és az Országos
Széchényi Könyvtár), amely ráirányítja a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a kö-

zösségekben rejlõ értékekre,
az intézményekben mûködõ
közösségek tevékenységeire, közösségépítõ erejükre.
A rendezvényhez kulturális
intézmények is csatlakozhattak.
Így egy májusi napon a Közösségek Hete alkalmából többek
között virtuális helytörténeti
örökségsétát rendeztek a kává-

si könyvtárban, mely a kávási
kereszteket és szakrális emlékhelyeket mutatta be. A programot az NMI zalaegerszegi vezetõje, Papp Ildikó és Eke László,
Kávás polgármesterének köszöntõje nyitotta meg, majd a Cselekvõ Közösségek nevében Tóth
József kulturális közösségfejlesztõ mentor is bemutatkozott.
A kávási keresztekrõl szóló
elõadást Bakos Márta könyvtáros tartotta, aki az elõadáshoz
a 10 évvel ezelõtt felmért szakrális helyeket újrafotózta és végigjárta a falut, hogy a keresztek történetét még õrzõ lakók emlékeit „mentse” a fiatalabbak számára.
– Úgy érzem, elkezdtem valamit ezzel az elõadással, ami
nagyon kedves volt számomra,
hiszen betelepülõként képet
kaphattam ennek a falunak
jóval korábbi generációiról is,
akik emlékét õrzik még az
emberek és a kövek. Jó volt
emlékezni rájuk, az idõsekkel
együtt leporolni az emlékeket.

Sajnálom, hogy a szeszélyes
idõjárás meghiúsította az eredeti tervet: a konkrét 3 órás sétát a falu elején található elsõ
kereszttõl kezdve, a falun és a
szõlõhegyeken át. Végül is „virtuálisan”, vetített képek segítségével látogattuk végig a 12
szakrális emlékhelyet – mondta a könyvtár és számos program házigazdája.
A délutánt Dervalics Renáta, a Gébárti Kézmûves Ház
népmûvészeti referensének Magyar népviselet és vallásos néphagyomány címû érdekfeszítõ
és hangulatos elõadása zárta. A
résztvevõk remélik, hogy a kezdeményezésnek lesz folytatása
a továbbiakban is, mellyel a felújítást igénylõ emlékhelyek közösségi összefogással történõ
rendbetétele is megvalósulhat.
A településen tovább szeretnék erõsíteni a közösségeket,
és ezekkel a felújításokkal a
múlt- és a hagyományok elõtt
szeretnének tisztelegni.
pb

2017. május
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Zalaszentgyörgyi Katica gyermeknap Útépítés önkéntes munkával
Május utolsó vasárnapján, a
sportpályánál szép számmal
vettek részt a gyerekek, a
vidám, változatos, színes gyereknapi programon. Egymás
után érkeztek a családok, pillanatok alatt lurkóországra
hasonlított a környék, mindenhol emberpalánták szaladgáltak.
Örömmel fogadtuk, hogy
vasárnap délután gyerekhangtól volt hangos a zalaszentgyörgyi pálya környéke. Volt
ott minden: légvárak, rendõrautó, traktor, póni, játékok,
pingpong, kosarazás, foci, sorversenyek, zene, tetoválás, arcfestés, lufi, cseresznye, palacsinta, szörp, nyeremények
(kukorica pufi, cukorka, fagylalt) és sok-sok-sok széles gyermekmosoly.

A felnõtteket is hamar megfertõzte az önfeledt gyermeki
lét, hiszen, amint alkalom adódott, szívesen kipróbálták a
sportjátékokat, megkóstolták a
csuda jó lekváros palacsintákat.
No, de a gyerekek sem
hagytak ki semmit! Mindent
lelkesen kipróbáltak, aztán
elölrõl kezdték az egészet, az
biztos, hogy aznap senkit sem
kellett sokáig altatni.
Minden kedves segítõnknek köszönet a „Katica gyermeknap” lebonyolításában való részvételért!
A fizetségünk egy évre elegendõ gyermekmosoly, a csemeték öröme és elégedettsége, így kétség sem fér hozzá,
jövõre is ott leszünk!
Zsirka Erika

Keménfa Község Önkormányzata felhívást tett közzé
miszerint a Dózsa-hegyre vezetõ útszakasz fel szeretnék
újítani. Az útszakasz nagyon
rossz állapotban volt. A Dózsahegyen lakóházak is vannak és
személyautóval már nagyon
nehezen lehetett az úton közlekedni, így a felújítás mindenképp szükségessé vált.
A felhívásra nagyon sokan
jelentkeztek, így május 20.-án,
szombaton reggel elkezdték a
munkálatokat. A munka nagy
része géppel történt, a többit
pedig önkéntesen felajánlott
kézi munkával végezték.
Keménfa község egy kis
sze-rény reggelivel és egy
kiadó-sabb
ebéddel
látta
vendégül a megjelenteket,
amit a helyben készítettek el.

Keménfa Község Önkormányzata ezúton is szeretne
köszönetet mondani minden
résztvevõnek, aki a szabadidejét az útépítésnek szentelte.
Külön szeretné megköszönni
Salomvár polgármesterének a
felajánlott gépi munkát, ami
hatalmas segítség volt, hiszen
nagyban megkönnyítette a
munkálatokat. Továbbá szeretné megköszönni a két érintett
vállalkozónak a felajánlást,
mint az anyagi, mint a gépi
felajánlást. És nem utolsó sorban a hölgyeknek, akik a finom ebédet elkészítették.
Ez az összefogás példás
volt, hiszen ez az útszakasz nem csak Keménfának
fontos, amit tükröz a lelkes
önkéntesek száma és hozzáállása is.

Majális Zalalövõn
A rossz idõ miatt az elmúlt
években vagy elmaradt, vagy
csak „félig” lehetett megrendezni a majálist, idén végre
gondtalanul
szórakozhattak
Zalalövõn, a Borostyán-tónál.
A szervezõk a reggeli óráktól várták a csapatokat a strandfoci bajnokságra. A bajnokságra 5, fõleg fiatalokból álló
együttes jelentkezett.
Délelõtt a baráti társaságok
és a szervezetek csapatai megkezdték a fõzést. A bográcsban
fõtt ételek elfogyasztása az
odalátogató vendégekre várt.
A színpadon kulturális programok várták az érdeklõdõket.
Fellépett az Exit együttes, a Kis
táncoló talpak, Boros Eleonóra, a mûvészeti iskola néptánc
és moderntánc csoportja, Tuboly Viktória, illetve Takács
Attila és családja is. A kon-

certek és elõadások mellett
számos program várta a vendégeket. Ingyenesen kipróbálhatták a vízibiciklizést, az íjászatot, a légpuska lövészetet vagy
akár a tûzoltó vízsugárral való
célba lövést is.
A rendezvény létrejöttéért
a szervezõk külön köszönetüket fejezik ki a támogatóknak, akiknek önzetlen munkájáról Pintér Antal is említést
tett a város közösségi portálján: „Zalalövõ polgármestereként ezúton szeretném megköszönni a település civil szervezeteinek, aktivistáinak azt a
példaértékû összefogást és
szervezést, melynek révén emlékezetessé, élményekben gazdag, tartalmas programmá formálták az idei majálist is.
Örömteli tapasztalat számomra, hogy ennyi jó szándé-

A Kis táncoló talpak fellépés közben.
kú és tettre kész lakosa van
Zalalövõnek, akik a közösség
érdekét képesek elõrébb helyezni a saját kényelmüknél, s
így sokak számára szereznek
tartalmas, vidám, szórakoztató
idõtöltést.

Remélem, hogy ezen lendület és szorgos igyekezet a
jövõben is alapját képezi városunk társadalmi és kulturális
életének, egyre szélesebb körû
fejlõdésének és boldogulásának.”
Molnár Fanni

2017. május
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Megyei horgászverseny a Borostyán tavon Akadályhajtó verseny Zalalövõn
A Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetségének megyei
csapatbajnoksága zajlott május
20-án a zalalövõi Borostyán-tavon.
A versenyre 12 csapat jelentkezett a megyébõl, így voltak horgászok, akik Liszóból
vagy éppen Nagykanizsáról
jöttek. Az 5 fõs csapatok a reggeli órákban kezdhették meg a
horgászatot. A cél természetesen minél több, vagy nagyobb
halat fogni, ugyanis helyezést
nem darabszámmal, hanem
összsúllyal lehetett elérni.

A délelõtti órákban még
úgy tûnt, hogy nagyon kapást
se ígér ez a nap, de a szerencse, vagy a legkülönfélébb
ízesítésû és színû csalik a déli
órákra már elõcsalogatták a
halakat.
Idén a Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület teljesített a legjobban, így az elsõ
helyezettnek járó dicsõséggel
és a vándorkupával térhettek
haza.
Kép és szöveg:
Molnár Fanni
Kézsmárki Sándor lipicai szürke mén fogatával.
Zalalövõ Város Önkormányzata, valamint a Zalalövõ és Környéke Lovassport
Egyesület közös szervezésében
kombinált akadályható verseny
került megrendezésre május
27-én a Zalalövõi Ifjúsági és
Szabadidõparkban.
Az egész napos rendezvényt Dobri Lajos, a Zala
Megyei Lovas Szövetség elnöke nyitotta meg. A kétfordulós kombinált hajtást

Lebics István és fogata nyerte meg.
A rendezvény látványos elemeként a lóerõk küzdöttek
egymás ellen. A cél természetesen a gyorsaság volt. A fogathajtásra felépített pályán kellett végig mennie fogatnak,
lovasnak és az új Audi Q7-nek.
Az autót a Vörös Szerviz Kft.
biztosította, természetesen tapasztalt pilótával egyetemben.
M.F.

Zalalövõi programajánló
A komoly horgászfelszerelés mellé szerencse is szükséges.

Színház az egész világ
10. éve került
megrendezésre
Bischofné Hesinger Katalin Színház az egész világ címû estje a
Salla Mûvelõdési
Központban.
Idén 3 színjátszó csoport adta elõ az ebben az
évadban gyakorolt produkcióját. A Generációk színjátszó csoport a HerkuA
legkiseb- les Bonbon címû elõadása közben.
bek, az általános iskolás Csúcs- dolgos hétköznapokból. A felfejek színjátszó csoport a Lát- nõttek alkotta Generációk csohatatlan kisfiú címû darabot port pedig a Herkules Bonbon
adták elõ, amivel a múlt hó- címû bohózatot adta elõ.
A tíz év alatt 88 színjátszó
napban az országos versenyen
arany minõsítést érdemeltek tanult és lépett színpadra
Bischofné Hesinger Katalin
ki.
Az egyel nagyobb korosz- jóvoltából, aki mint mondta,
tály, az idén érettségizõ és talán a legfontosabb az, hogy
egyetemi vizsgákra készülõ közösséget teremtettek és létfiatalokból álló Portyázók rehoztak egy pontot, egy maszínjátszó csoport, Andersen, radandót ebben a rohanó
A mesék meséje címû darab- világban.
(m)
bal ragadta ki a közönséget a

Június:
11.: 18:00: Irodalmi Szalon - Ki nekünk Arany János?
Rendezõ: Salla Mûvelõdési Központ.
24.: Múzeumok éjszakája.
Rendezõ: Salla Mûvelõdési Központ.
24.: Szentivánéji program, bagolytúra.
Rendezõ: Salla Mûvelõdési Központ.
25.: 14:00: Pacsa hegyi búcsú, szentmise.
Rendezõ: Zalalövõi Borbarát Kör Egyesület.
Július:
1.: 14:00: Dedesi búcsú.
Rendezõ: Nagyfernekág városrész.
1-2.: I. Város Napja.
Rendezõ: Salla Mûvelõdési Központ.
8-9.: Díjugrató verseny.
Rendezõ: Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesülete.
Részletekért keresse a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklõdjön a szervezõknél.

Zalalövõ és Környéke
Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
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Zalaegerszeg és térsége egy nagy lépést tesz

Balról Vigh László, Orbán Viktor és Balaicz Zoltán.
Egy éve annak, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott
„Jövõ autói” címû konferencián Günther Oettinger, digitális társadalomért és gazdaságért felelõs európai uniós biztos jelenlétében bejelentette:
40 milliárd forintos beruházással jármûipari tesztpálya
épül Zalaegerszegen.
A bejelentés után egy évvel
a miniszterelnök május 19-én
Zalaegerszegre látogatott, hogy
részt vegyen a beruházás alapkövének lerakási ünnepségén.
A csaknem 250 hektáros
területen épülõ beruházás
kapcsán a miniszterelnök ki-

jelentette: „Magyarország felkerül a jármûipari kutatás-fejlesztés és tesztelés világtérképére, mi magyarok pedig teszünk egy lépést, hogy KözépEurópa egyik jármûipari fellegvárává váljunk”. Ez egyszerre nyújt lehetõséget a Magyarországon dolgozó jármûipari
vállalatoknak, az ebben az iparágban dolgozó, elhelyezkedni
akaró szakembereknek, a kutatómûhelyeknek és a beszállítóknak – jelezte a kormányfõ.
Emlékeztetett arra, hogy
kormánya már 1998 és 2002
között is – amikor nem volt
tagja az ország az Európai
Uniónak – képes volt olyan
gazdaságpolitikát megvalósíta-

ni, amivel 4 százalék fölé emelkedett a gazdasági növekedés.
Orbán Viktor kitért arra is,
hogy Zalaegerszeg mellett más
helyszínek is szóba kerültek a
tesztpálya helyszíneként. Hozzátette, hogy a zalai születésû
Palkovics László oktatási államtitkár, Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ erõteljesen képviselték szülõföldjük
érdekeit, hogy olyan nagyberuházást találjanak, ami azt
üzeni, hogy Zalaegerszegnek
van jövõje.
A mi jövõképünk a hagyományos európai élet, ami a
„munkára, az innovációra és a
teljesítményre akarja építeni
az európai jövõt”, de a fejlõdés
mellett az értékek megõrzésérõl is gondoskodni kell. Ki kell
állni „a családok, a nemzeti közösségeink, az egyházi közösségeink, a gyermeknevelés hagyományos formái, a hagyományos
családmodell mellett, amit öszsze lehet illeszteni azzal a hatalmas lendületû ipari fejlõdéssel, amit nem tudunk elkerülni”.
Mi „magyar Magyarországot akarunk, a mi munkaerõtartalékainkat akarjuk mozgósítani, nem akarunk bevándorlókat, migránsokat”. A mi szemünk elõtt egy teljesítményre,
munkára, innovációra és hagyományos értékekre épülõ

európai jövõ áll, meggyõzõdésünk, hogy egy ilyen Európában mi magyarunk helyt tudunk majd állni – fogalmazott
Orbán Viktor.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje, a pálya miniszteri biztosaként arról beszélt, hogy napra pontosan egy évvel ezelõtt jelentette
be a kormányfõ a Mûegyetemen tartott, a Jövõ autói címû
konferencián a zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya építését.
Hangsúlyozta, hogy a tesztpálya kapcsán a hazai ipar, a
felsõoktatás, a kutatás-fejlesztés a szakmai értelmiséggel
„Magyarország jármûipari Szilícum-völgyét” teremtheti meg.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt emelte
ki, hogy a városban 2015-ben
1800 új munkahely jött létre,
tavaly további 1200-zal nõtt az
álláshelyek száma, idén pedig
a vállalkozások jelzései és a
befektetõi tárgyalások alapján
várhatóan újabb ezer munkahelyet hoznak létre.
Utalt arra is, hogy a következõ években elindulhat a
8-as fõúttal és Vasvárral összekötõ gyorsforgalmi út tervezése, ami majd Ausztria, Németország, és Nyugat-Európa
felé jelent kapcsolatot a zalai
vállalkozásoknak.
Forrás: MTI, Zalatáj

Zalalövõ is bekapcsolódna
Az „Intézményi ellátásról a
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése intézményi férõhely kiváltás
2023-ig” címû pályázat keretében fogyatékos személyek lakhatási feltételeinek kialakítása
a településen, lakóépületek
(lakóotthonok) építésével kapcsolatban 2017. május 29-én lakossági fórum megtartására
került sor a „Salla” Mûvelõdési
Központban Zalalövõn.
A fórumon Györe Edina, a
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója válaszolt a kérdésekre. Mint
mondta, tisztában van azzal,
hogy több öregek otthonára
lenne szükség, de most a fogyatékos emberek számára van
lehetõség 100%-ban vissza nem
térítendõ európai uniós pályázatból lakóotthonokat építeni.
Az elõzetes egyeztetések
májusban már lezajlottak Zala-

lövõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testületével, az
egyhangúan támogatja a pályázatba való bekapcsolódást.
A pályázat keretében 200
négyzetméteres, 12 személyes
lakóotthonok építésére, illetve
az önkormányzattól és magánszemélyektõl megvásárolt házak felújítására van lehetõség.
A jogszabály 5 éves fenntarthatóságot ír elõ, a fenntartó a
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatósága lenne.
A lakóotthonok bentlakói
24 órás szakértõi ápolásban
részesülnének. Ez lakóházanként 5 fõ dolgozót jelentene.
Györe Edina hangsúlyozta: a
lakóházakba való bekerülésben (mind ellátottként, mind
dolgozóként) a zalalövõiek természetesen elsõbbséget élveznek, sõt a munkakörök betöltéshez szükséges képzés költségét is teljes egészében vállalják.

Györe Edina egy pályázati pénzbõl felépült lakóházat mutat be.
Györe Edina a fórumon
bemutatta a pályázatból már
felépített lakóotthonok mûködését. Ott a bentlakók napirend szerint élnek, aki tud,
eljár dolgozni, aki pedig fogyatékosságából adódóan erre
képtelen, apró feladatokat végez el.

Zalalövõ
önkormányzata
három önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant tudna
felajánlani. Ezek közül sajnos
csak egy, a Nagyfernekágon lévõ, régen boltként funkcionáló épület és a hozzá tartozó
telek lenne alkalmas.
Molnár Fanni
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Májusi zöld napok a zalaszentgyörgyi óvodában

Vidám hangulatban.
Májusi programjaink mottója „zöld jeles napok megünneplése és néphagyományápolás” lehetne, de ezeken kívül
több élményekben gazdag rendezvényen is részt vettünk.
Május 2-án délelõtt vendégségbe hívtuk a teskándi óvodások egy csoportját, a Zala-

szentgyörgyi Porta Tájházhoz,
májusfa körbetáncolásra.
Vendégeink elõször a tájházzal ismerkedtek meg, az ott
kiállított régi tárgyakkal, használati eszközökkel, bútorokkal.
Tavasz jegyében változatos tevékenységek várták a tágas
kertben az ovisokat. Virággyûj-

tés, találós kérdések, virágos
puzzle kirakás mellett mindenki készített magának egy
kis májusfát, amit haza is lehetett vinni. A délelõtt fénypontja mégis a porta udvarán
felállított májusfa körbetáncolása volt. Népi gyermekjátékokat, körtáncokat jártunk körülötte, felelevenítve a májusfa állítás népszokását. Befejezésül, megvendégeltük a teskándi ovis barátainkat, nem
maradt el a közös hancúrozás,
beszélgetés sem.
Május 3-án egyik nagycsoportos óvodásunk édesanyja
révén a zalaegerszegi vasútállomásra látogattunk. Bepillantást nyerhettünk a vasút kulisszái mögé, vonatoztunk,
megnéztük a forgalomirányítókat, a régi fûtõházat, beültünk
a „sínépítõ” munkásokat szállító kocsiba, körbe forogtunk
vele, kézbe vehettük a vasúton
használt eszközöket (tárcsákat,
lámpákat, sapkákat).
Május 10-én a Zalavíz Víz
világnapjára szervezett üzemlátogatáson vettünk részt – immár sokadszor. Megismerked-

tünk a víz körforgásával, és
azokkal a munkagépekkel,
amikkel dolgoznak, sõt ki is
próbálhatták
a
gyerekek
ezeket.
Május 11-én a bagodi óvodában, együtt ünnepeltük a
Madarak és fák napját. 3D-s
vetítésen elsõsorban Magyarország csodálatos madár- és
állatvilágával ismerkedhettünk,
de betekinthettünk más országok nemzeti parkjainak, állatvilágának életébe is. A 3D-s
film nézése közben úgy éreztük, mintha mi is ott lennénk,
meg akartuk érinteni a fákat,
madarakat, szarvasokat, mókust,
vagy akár a vadon élõ állatokat,
elefántot, párducot, oroszlánt.
Káprázatos világba csöppentünk.
Május 17-én a zalaegerszegi Griff bábszínházban Misi
mókussal kalandoztunk. A gyerekek önfeledten merültek el a
mese világában, együtt izgultak a kis mókussal.
Május 31-én tartottuk a
nagycsoportosok ballagásával
összekötött évzáró ünnepségünket, és június 9-én még vár
az óvodásokra egy vidám gyermeknapi program is.
Czafitné Horváth Andrea
óvodavezetõ

Íjászverseny
Zalalövõn

Értékes díjakat lehetett nyerni.
A zalalövõi Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület elsõ íjászversenyére
érkezõ versenyzõk különbözõ
korosztályokban
mérhették
össze tudásukat tradicionális
íjakkal. Az erdei pályán 10
helyszínen felállított célt kellett eltalálni minél pontosabban. A legjobb íjászok értékes
díjakkal térhettek haza.
Eredmények. Gyermek 711 év: 1. Tüske Gábor, 2. Ercsényi Kovács Apor, 3. Bõdi
Álmos, 12-14 év: 1. Kovács
Levente – legtöbb pontért járó
oklevelet is kapott –, 2. Bõdi
Levente, 3. Babai Balázs. Felnõtt kategória: 1. Ercsényi Barbara, 2. Péter Miklós, 3. Bõdi
Zoltán.
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Hogy került a sáfrány Zalaháshágyra?
A falu hamar befogadta a Busa-családot

Együtt a család.
Nyáron lesz két éve annak,
hogy a Busa-család: férj, feleség
és az öt leánygyermek Kõszegrõl
Zalaháshágyra költözött. A feleség, Busáné Kolnhofer Katalin
tavaly decembertõl a zalacsébi
óvodában dolgozik, de mint a
késõbbiekbõl kiderül, nem csak
ezzel a korosztállyal került szorosabb kapcsolatba. Aztán képbe kerül a sáfrány, ez az Ázsiából
származó fûszernövény is, de errõl majd beszélgetésünk végén
esik szó.
– Ha jól tudom, eredeti hivatása tanár. Hogy került a zalacsébi óvodába?
– Magyar-ének-hittan szakos
tanár vagyok, Kõszegen tanítottam is. Aztán sorban születettek
a leányaim, s a Gyes idõszaka
alatt kedvet éreztem arra, hogy
elvégezzem Sopronban az óvónõképzõt.
– Ez általában fordítva szokott lenni…
– Úgy érzem, hogy ebben a
korban a gyermekek még nagyon fogékonyak, tiszták. Errõl
gyõzött meg az az idõszak is,
amikor ovis hittant és zeneóvodai foglalkozásokat tartottam.
Náluk még nem annyira az oktatás, mint inkább a nevelés játszik nagyobb szerepet. Bármi éri
õket, az mély hatással lesz az
életükre.
– Ahogy tájékoztattak, Ön
minden korosztállyal szót tud
érteni, nem véletlen, hogy hamar a helyi közösségi élet egyik
fõszereplõje lett.
– Egykori zenetanárom a példaképem. Õ nagyon szerette a fiatalokat, mindig sokan voltunk körülötte. Az idõsebb generációval
is jó kapcsolatot ápolt, így nem
volt szokatlan tehát a velük való
találkozás. Vallásos nevelésben részesültem, s ez is hozzájárult az
emberi kapcsolatok erõsítéséhez.
– Egy kisvárosból egy kicsi
faluba vezérelte a sors. Nehéz
volt a váltás?
– Tartottunk ettõl, de a zalaháshágyiak nagyon hamar befogadtak bennünket. Mivel a volt
plébánián lakunk, egyházi közösségbe csöppentünk. Ha valamire szükségünk volt, azonnal
itt termett a segítség. A városi
élet után ez nagy meglepetés
volt számunkra.
– A férje hogyan fogadta a
váltást?

– Neki talán még könnyebb
volt, hiszen állattenyésztõ és
állat-egészségõr szakmája révén
mindig közel állt a természethez. Igazából kezdettõl falura
vágyott.

– Öt leányt nevelnek…
– Veronika 21 éves, Noémi
19, õk egyetemisták. A 15 éves
Edina Kõszegen jár nyelvi tagozatos gimnáziumba. A 10 éves
Blanka általános iskolás, az 5
éves Regina pedig óvodás.
– Mint zenetanár kapóra
jött az itteni asszonykórusnak…
– Több hangszeren tudok
játszani, ezen kívül pedig megpróbálom formálni az Ezüsthárs
kórus hangzását, segíteni a mûsor összeállítását az aktuális ünnepeknek, rendezvényeknek megfelelõen. Az utánpótlásról is
igyekszem gondoskodni. Furulyát, gitárt tanítok gyerekeknek,
és a fiatalokkal már több ízben
felléptünk az ünnepélyeken.
– A bevezetõben szó esett a
sáfrányról. Nem sokan foglalkoznak ezzel a fûszernövénnyel…
– Családommal immáron
ötödik éve, hogy belekezdtünk
egy különleges fûszer termesztésébe. A Jóféle sáfrány (Crocus
sativus) a történelmi idõk legrégebbi fûszernövénye, az egyetemes gasztronómia kincse. Nemhiába a világ legdrágább fûszere!
Egy kiló fûszerhez 150 000 virá-

A Busa-család öt éve kezdett bele ennek a különleges fûszernek a
termesztésébe.

2017. május
got kell leszedni. Fáradtságos
munka, kézi erõvel lehet csak
feldolgozni. Tulajdonképpen egy
õszi virágzású krókusz, melynek
lila virágai közepén ülõ vörösesbarna bibéje az értékes. Aromás
illatú, édeskés kesernyés fûszer,
mely az ételt aranysárga színre
festi. Jól illik halakhoz, húsokhoz, de használják levesek, mártások színezésére, vagy rizsételekbe. Érdekessége, hogy az
édességeket és kalács ételeket is
felejthetetlenné teszi. Eleink
gyömbérrel, borssal és szerecsendióval társítva ajánlották receptjeikben. Egykor, Mátyás király idejében mindennapi használatban volt Magyarországon,
egészen az 1900-as évekig, aztán
a háború után a pirospaprika
kiszorította a magyar konyháról.
A középkorban a sáfrányszálakból elixíreket készítettek, és piacokon, késõbb gyógyszertárakban kínálták eladásra. Azt mondták: aki rendszeresen iszik belõle, az tovább él. Amellett hogy a
sáfrányt széles körben használják ételízesítésre, színezésére
vagy kelmék festésére, többféle
folklórisztikus gyógyászati alkalmazása is ismert: Hatékony
gyógynövény a depresszió kezelésében, idegnyugtató, stresszoldó, de használják köptetõként,
asztmatikus panaszok csökkentésére, vérnyomás és vérkeringés javítására, sõt, daganatos betegségek kezelésére is. Antioxidáns tartalma révén méregteleníti a szervezetet és jótékonyan befolyásolja az immunrendszert, így hatékony védelem
a betegségek kialakulásával szemben. Azt hiszem, számunkra a
sáfránnyal való foglalkozás már
több, mint hobbi. Szeretnénk
újra meghonosítani Magyarországon ezt az egyedülállóan értékes fûszernövényt.
E.E.

2017. május
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„Vietnám, ahogy én láttam”
Varga Károly, Vietnám,
ahogy én láttam címmel tartott elõadást a Salla Mûvelõdési Központban.
Varga Károly már fiatal
korában megismerkedett ezzel

a keleti országgal, vietnámi
kollégiumi barátja révén. Az
azóta is fennmaradt barátságnak köszönhetõen 2013-ban
utazott el a sokszor negatív
sztereotípiákkal ellátott Viet-

Varga Károly elõadása közben.
námba, ahol a lenyûgözõ
természeti szépségeket, a nagy
tiszteletben tartott örökségeket, illetve a sokszínû kultúrát
és helyi ízeket is felfedezte.
A keleti országok kultúrái,
szokásai az európai ember
számára furcsák, így a számukra természetes dolgok meghökkenthetnek minket.
Az elõadáson bemutatott
fotók is errõl tettek tanúbizonyságot. Például az egy sávban haladó kismotorok száma
Vietnámban nem egy, hanem
éppen ahányan elférnek egymás mellett, illetve elõtt és
mögött. Ez magyarázható az
ország népsûrûségével és a metróhálózat hiányával. Mivel az

ország lakossága 91 millió fõ
2
körül mozog, a 331 210 km -es
területû, javarészt sziklás, élhetetlen Vietnámban az emberek egy-egy városba, kisebb
falvakba kénytelenek bezsúfolódni.
A nem szervezetten és
összhangban fejlõdõ, illetve
épülõ nagyobb városok éppen
ezért látszanak számunkra oly
kaotikusnak.
De mint mondta Varga Károly, ebben a látszólagos szervezetlenségben mégis mindennek megvan a rendje módja,
hiszen akármilyen káosznak is
látszik például a közlekedés,
balesetet csak ritkán van.
M.F.

Molnár Optika
Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Zalalövõ, Kossuth L. u. 18.
Telefonszám: 92/953-782

Napszemüveg vásárlása esetén

- 20% kedvezmény!
Érvényes július 31-ig!
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Lenti Termálfürdõ
„a pihenés oázisa Zalában”

A csúszdás
élménymedence

2017. május

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,
vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,
meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!
• Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek
nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ
gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági, ipari biztosítások.

június 3-tól nyitva!

,
CO K

G FB

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

C AS

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük
meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

Herman - Autószervíz Kft.

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

• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás

www.zalatajkiado.hu

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.

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

