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Hagyárosböröndön

Varga Katalin
Simon Anikó

Ba-
godi Fekete István Általános Is-
kola

július 8-
án, szombaton rendezték meg a
falunapot, melynek szervezését
most fõleg (PTI),

és a köréjük cso-
portosuló lokálpatrióták vállal-
ták. A helyszín a sportpálya volt.

A sörsátorban délután fél 2-
kor kezdõdött a program: a

néptáncosai léptek fel, akik
hõsiesen helytálltak a nagy me-
legben. A gyermek parasztolim-
pián a jelentkezõ fiataloknak tré-
fás feladatokat kellett megolda-

Falunap Hagyárosböröndön

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. augusztus 07 - augusztus 20-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

AUGUSZTUSI ÁRZUHANÁS!

TOP ÁR

TOP ÁR
Virsli mûbeles........... 779Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Csípõs cserkész...... 929 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg

Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
2139 Ft/kg

------------------------------------------
Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg

Csípõs parasztkolbász.1599 Ft/kg

Körmendi Csemege.

Füst.hasalja szalonna..1199 Ft/kg
1249 Ft/kg

Fõtterdélyiszalonna vcs..1249 Ft/kg
Fõtt csécsi szalonna vcs..

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

Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 249 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Lapocka 1099 Ft/kg
Dagadó 1099 Ft/kg
Apróhús 70% 899 Ft/kg

......
....

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

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

Tepertõ krém
250 g/dob 399,-/db 1596 Ft/kg
Zsír 1 kg 499 Ft/kg

Lecsókolbász 699 Ft/kg

Párizsi 699 Ft/kg

Cserkészkolbász 799 Ft/kg

Véres-Májas hurka 699 Ft/kg

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

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

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

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

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

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR
Soproni 999 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
..................................

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

ni: két csapat küzdött egymás el-
len. A következõ néptáncmûsor
is nagy sikert aratott, nem-
különben a helyi kisgyermekek
„esernyõs” tánca, amit

tanított be.
A felnõtt parasztolimpia iránt

is nagy volt az érdeklõdés, há-
rom csapat nevezett. Kacagtató,
de nem könnyû feladatokkal kel-
lett megbirkózniuk: talicskázás,
bálacipelés, gumicsizmarúgás,
szlalomozás, vízhordás és hason-
lók. A közönség körében nagy
tetszést aratott produkció pró-

Paksáné
Szabó Erzsébet

báját az M1 tévé csatornája rövid
ideig egyenesben közvetítette!
Végül nagy küzdelem után az
elsõ helyet az csapa-
ta szerezte meg, második lett a

együtte-
se, a harmadik pedig a

gárdája.

Openhause

Csicsakerti Cukimukik
40 Fe-

lettiek

A színpadon ezután egymást
követték a mûsorszámok: éne-
kelt a férfi
énekkara (Szlovénia), közösen a
helyiekkel. Kihirdették a fõzõ-
verseny, a süteményverseny és a
fotópályázat eredményét, majd

Dobronaki Nótázók

Voltak tréfás feladatok is…
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

értékes – és nem annyira érté-
kes – tárgyakat sorsoltak ki a
tombolajegy tulajdonosok közt.
A focipályán meg lehetett tekin-
teni a veterán autókat és a velo-
cipédekkel (régi típusú nagyke-
rekû kerékpárok) tartott felvo-
nulást, valamint a környékbeli
kézmûvesek kínálatát.

A falunap résztvevõi meleg
vacsorát is kaptak a helyi asszo-
nyok jóvoltából. A gyermekek
ugrálóvárral, fajátékokkal, „kaland-
parkkal” tölthették el az idõt,
beszállhattak egy daruskocsi ko-
sarába is. A helyi tûzoltó egye-
sület vezényletévelFarkas Ernõ

elõször paródia formájában,
majd komolyan is bemutatta,
hogyan kell eloltani egy kigyul-
ladt „húsfüstölõt”. Este

és , a za-
laegerszegi Hevesi Színház mû-
vészeinek operett összeállítása
hangzott el, majd a
együttes lépett fel, ugyancsak he-
lyi daloskedvûek társaságában. A
nap bállal zárult, a talpalávalót a

zenekar szolgáltatta.
Elmondhatjuk, hogy az utób-

bi öt év legszínesebb, legjobb
falunapját sikerült összehozniuk
a hagyárosböröndieknek.

helyi tudósító

Debrei
Zsuzsanna Bot Gábor

Lorenzo

Légió

Ács László

Falunap Hagyárosböröndön

Versenyfutás szalmabálával a kézben.

Idén is bagolytúrával indult
el a falunapi hétvége

. A július 14-én megren-
dezett erõpróbán a

gyõzedelmeskedett a
és a csapatok

elõtt. Másnap délelõtt a nõsök a
nõtlenekkel mérkõztek meg a
futballpályán, ahol igazságos
döntetlen született, 2-2-re végez-
tek a felek. Az idõjárás az ebéd
utáni programoknál már szeszé-
lyesebb volt, így a falunap kez-
detét szimbolikusan jelzõ ün-
nepélyes zászlófelvonást több-
szöri próbálkozásra sikerült
megtartani. A rendezvénysátor
ezúttal is jó szolgálatot tett: míg
máskor a hõség elõl, most a
jégesõ elõl is megóvta a falunap
vendégeit.

– Köszönöm mindenkinek,
aki munkával, adománnyal vagy
szervezéssel járult hozzá a
falunap megrendezéséhez. Ne
feledkezzünk meg azokról sem,
akik most is dolgoznak azért,
hogy ez a falunap sikeres le-
hessen. Próbáljuk meg ma fél-
retenni a gondjainkat és csak a
szórakozásnak, kikapcsolódás-
nak szenteljük az idõt! Remé-
lem, hogy mindez sikerülni fog
és mindenki olyan élményekkel,
feltöltõdve fog távozni, hogy
várni fogja a következõ progra-
mot. Van akit a munkahely, az
idõsebbeket a távolság, a fiatalo-
kat a különbözõ iskolába járás

Zalahás-
hágyon

Csipet Csa-
pat Csak-
Mi! Vasmadár

Egész napos feltöltõdés, falunap Zalaháshágyon
távolít el egymástól. Az emberek
egymással így most már inkább
az Internet által tartják a kap-
csolatot, amiknél még a telefon
is sokkal személyesebb. Nincsen
búcsú, az összekovácsoló progra-
mok, népszokások is elfogytak.
Ez a nap legyen mindannyiunk
ünnepe! Erre a napra mindig
izgalommal készülünk, hogy
vajon kik és hányan jönnek el, és
meg tudunk-e felelni az elvárá-
soknak. A mûsorokhoz jó szóra-
kozást, az ételekhez jó étvágyat
kívánok! – mondta köszöntõjé-
ben polgármester.

Idén is köszöntötték azokat a
gyermekeket és szüleiket, akik a
tavalyi falunap óta születtek. Így
színpadra szólították

és szüleit, valamint
és édesanyját,

édesapját. Zalaháshágy kulturális
és közösségi életében végzett
meghatározó munkájáért elis-
merõ plakettet vett át

, aki a falu kulturális
életének egyik mozgató motorja.
Szintén ebben a díjban részesült
a faluba néhány éve költözött, a
településen aktív szerepet vál-
laló, lapunkban is bemutatott
tanárnõ,

Ezúttal az elõbbi
díjazottat, az

egyik vezetõjét szólal-
tattuk meg:

– Örülök az elismerésnek,
nagyon meglepõdtem, egyálta-

Büki József

Büki Bar-
nabást Hor-
váth Krisztiánt

Horváth
Gyuláné

Busa Csabáné Kolnho-
fer Katalin.

Ezüsthárs Asszony-
kórus

lán nem számítottam rá. Úgy
gondolom, hogy ez nem csak az
én, hanem a dalkör sikere is.
Kettõnk munkájából tevõdik
össze az egész: én inkább a
szervezésben veszek részt, a Kati
meg a szakmai dolgokban. (Kati
a másik díjazott – a szerk.) Vele
sokat is fejlõdtünk, a helyi ren-
dezvényeken mindig részt ve-
szünk. Ez a 2004-ben alakult
csoport egy jó összetartó erõ, az
évek alatt sok barátság alakult ki
– mondta szerényen Horváth
Gyuláné.

A nap folyamán
és , a

, a

valamint a
mûvészei szóra-

koztatták a vendégeket. Ebben
az évben sem maradt el a tom-
bola, szerveztek házaspárbajt, tû-
zijátékot is. A programok között
színpadra léptek a zalaháshágyi
gyerekek is, akik utána ugráló-
várban, lovaglással, csillámteto-
válással, játszóházban töltötték
el az idõt. Aki megéhezett pacal
és vadpörkölttel, illetve babgu-
lyással csillapította étvágyát, a
tartalmas program a

bulijával ért véget.

Cservék
László citerazenekara Salla
Néptáncegyüttes Zalaháshá-
gyi Ezüsthárs Asszonykórus,
Mutyi bohóc, Hevesi
Sándor Színház

Bravo
Együttes

Pataki Balázs

Horváth Gyuláné a falu kulturális életének egyik mozgató motorja.

Busa Csabáné Kolnhofer Katalin rövid idõ alatt kivívta az elisme-
rést.
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Nagy társasággal teker a
jövõbe Zalaeger-
szeg és térsége országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos.
A „Beletekerünk a jövõbe,
mert nálunk az innováció ve-
zet” címmel június 7-én, hét-
fõn megkezdett ke-
rékpáros körútján végigteker
az egész választókörzetén, s
minden településen fogadják a
polgármesterek és a helyi
elöljárók.

Már a kinduló-
ponttól szép számmal kísér-
ték: polgármes-
ter, a képviselõ-testület tagjai,
s városlakók hét évestõl hetven
évesig. és

szintén sokan
csatlakoztak a rendhagyó tú-
rához, amelynek során Vigh
László országgyûlési képviselõ
a választókerület összes telepü-
lését sorra látogatja. Útközben
minden település polgármes-
tere, a képviselõk, és a pol-
gárok egyaránt elkísérhetik ke-
rékpárral.

– Mi adta az ötletet? – kér-
deztük Vigh Lászlót a zalacsébi
„megállónál”, ahol

, Zalacséb polgármestere és
alpolgármester

fogadta , a leányával
együtt, aki diákmunkán épp az
önkormányzatnál dolgozik .

– Még az elmúlt tél során
hirdettük meg a programot,
amelynek során szeretném ke-
rékpáron meglátogatni a vá-
lasztókörzetemhez tartozó 76
települést. Ezt a szándékot to-
vább spékelte a tervezett köz-
lekedési tesztpályához kapcso-
lódó gondolat. Az elõttünk álló
idõszakban nagyon sok mun-
kaerõre, infrastruktúrára, szál-
lásokra lesz szükség, így új
feladatokat, új lehetõségeket is
megnyit a jövõben az épülõ
tesztpálya. Most megnézzük a
választókörzet településeinek

Vigh László

Zalalövõn

zalalövõi

Pintér Antal

Zalacsében Zala-
szentgyörgyön

Erdei Csa-
ba
Cséber József

Pannival

Vigh László kerékpárral járja be a választókörzetét
A képviselõ testközelbõl ismeri meg a településeket

infrastruktúráját, szállás- és
egyéb lehetõségeit. Ez az út jó
alkalom lesz annak felméré-
sére, hogyan tudnak becsatla-
kozni a települések a teszt-
pálya körüli feladatokba. Eze-
ket az utakat, településeket
számtalanszor végigjártam, de
teljesen más autóval, és más
kerékpárral. Most a polgármes-
terekkel nem öltönyben, nem
falugyûlésen vagy falunapon
találkozva, hanem közvetlen
közelbõl, kötetlen beszélge-
tések során más szemszögbõl,
jobban megismerhetem a hoz-
zám tartozó településeket. A
polgármestereknek így lesz
módja a településen végigkí-
sérni, bemutatni a falvak ne-
vezetességeit, ismertetni a
megoldandó feladataikat. Gya-
logosan túl sok idõt venne
igénybe mindez, a kerékpár 3-4
kilométer per órás sebessége
viszont éppen megfelelõ esz-
köz erre a célra. Mindemellett
egymás megismerésérõl és a
sportos, egészséges életmód-
ról is szól ez a történet –
válaszolt Vigh László.

Erdei Csaba, Zalacséb pol-
gármestere a falut átszelõ ke-
rékpárúttal kapcsolatos fejlesz-
tési lehetõségekrõl és a bringa-
út fenntartásáról váltott szót a
képviselõvel. Hangsúlyozta,
hogy a fenntartás – karbantar-
tás azért okoz gondot az 540
lakosú faluban, mert munka-
nélküli szinte nincsen, így köz-
foglalkoztatott sincsen a tele-
pülésen.

– Igyekszünk minden erõnk-
kel gondoskodni a fenntartás-
ról, s remélem ez meg is lát-
szik rajta, de a technikai fel-
tételek hiányoznak… Ha körül-
nézünk, láthatjuk, hogy szépek
a porták, tiszta, jól karban-
tartott település Zalacséb. Kö-
zel vagyunk Zalaegerszeghez,
így könnyen el tudunk jutni a

munkahelyekre, legyen az a
tesztpálya vagy más munka-
hely.

A túrázó csapatot a polgár-
mesteri hivatalban látták ven-
dégül, ahol a kötetlen beszél-
getés során elhangzott, jó len-
ne, ha az ország nagy kerék-
párútjaihoz csatlakozhatna a
zalalövõi bringaút. Vigh László
elmondta: szeretné, ha a vá-
lasztókörzet három városát,
Zalalövõt, Zalaegerszeget és
Lentit szintén összekapcsol-
nák a bringautak.

A szomszédos Zalaszent-
györgyön pol-
gármester vezetésével várták a
helyi kerékpárosok és csatla-
koztak a túrához. Kovács De-
zsõ a hagyományõrzés jelképe-
ként egy vesszõbõl font kerék-
párt és helyi termékként egy
facsemetét ajándékozott Vigh
Lászlónak, majd a település
értékeirõl és a tervekrõl szólt,
különösen a falu lakóinak ak-
tivitását hangsúlyozva. A ter-
vek közt az intézmények fel-
újítását említette, melynek so-
rán a megújuló energiaforráso-
kat is szeretnének alkalmazni.

Kovács Dezsõ

Az Árpád-kori templomban
rejlõ idegenforgalom fejleszté-
si lehetõségeket is felvetette,
majd elégedetten számolt be a
Zala túlsó partján fekvõ

a közös célok mentén
kialakított jó kapcsolatról.

– Mennyi idõ alatt járható
be a választókörzet? – kérdez-
tük végül a népes csapattá
duzzadt kíséret élén Vigh
Lászlót.

– A terveink szerint 12 na-
pot vesz igénybe a kerékpáros
túránk, de meglehet, hogy köz-
bejön valami és belecsúszunk
az õszbe. Egy nap alatt több
kisebb települést is megláto-
gathatok, ám például Zala-
egerszegre egy egész napot
szánok. A terv szerint velem
tart a kormányhivatal vezetõje,
a megyei közgyûlés elnöke, a
rendõrkapitány, kórházigazga-
tó, s további fontos szemé-
lyiségek, intézményvezetõk is
felvállalták a programot. Lenti
is akkora város, hogy egy egész
napot szánok rá – ismertette
lapunk számára Vigh László.

Kép és szöveg:

Ká-
vással

Farsang Lajos

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

Zalalövõrõl Zalacsébre tekertek.
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Aligha van olyan sportked-
velõ, aki ne találta volna meg a
neki tetszõ programot akár
résztvevõként, akár nézõként a

.
A versenysport és az ama-

tõr mozgalom egyaránt elfog-
lalhatta helyét a palettán, s a
tájékoztató, felvilágosító, kedv-
csináló rendezvényeknek sem
volt híja az elmúlt napokban.
Kiemelt fontossággal kezelték
a szervezõk a mozgássérültek

zalaegerszegi Restart Feszti-
válon

Mozgalmas, sportos napok az egerszegi Restart Fesztiválon

sportolási lehetõségeit, akik
szintén nagy számban vettek
részt a különféle sportprogra-
mokban.

A belvárosban, a Vizsla-
parkban és az Alsóerdõn szám-
talan futó, kerékpáros, fitness,
jóga és egyéb program zajlott,
a Gébárti tónál pedig, a kato-
nai Challange Race és a triat-
lon verseny mellett az evezõs
sport is teret kapott. A sport-
programokat kísérõ elõadások
során neves sportolók élmény-

beszámolóját hallhatták, s a
természetgyógyászattal, táplál-
kozástudománnyal ismerked-
hettek az érdeklõdõk.

A megnyitón felhangzott a
Restart Fesztivál hivatalos dala,
a rendezvény a sportot, a test-
kultúrát, az egészséges élet-
módot állította a középpontba.
Közben a színpadra érkezett

hosszútávúszó,
paralimpikon

erõemelõ és
olimpikon sportlövõ a fesztivál
szervezõi és
Zalaegerszeg polgármestere
társaságában.

A város elsõ embere úgy
fogalmazott köszöntõjében,
hogy az utóbbi években szá-
mos lokálpatrióta kezdemé-
nyezés született az összefogás
jegyében, s ez a mostani fesz-
tivál is ilyen. Mint mondta, re-
méli, hogy néhány év múlva
országos és nemzetközi hírûvé
válik a kezdeményezés.

– kérdeztük
ötletgazdától, fõszer-

vezõtõl.
– Mivel adódott az igény,

hogy frissüljön a fesztivál ren-
dezvény-palettája, felmerült ben-
nem a kérdés: mi lesz az,
amivel legjobban bemutathat-
juk a várost, mi az, ami „leg-
messzebbre eltol”? Arra gon-
doltam, hogy a sport lesz az,
aminek nincsen „nyelve”, min-

Mányoki Attila
Tunkel Nándor

Tátrai Miklós

Balaicz Zoltán,

– Hogyan született meg az
ötlet? Horváth
Szilárd

denkihez szól, s hosszú tá-
von akár nemzetközi szintre
is vihetõ. Közbevetõleg, már
most is mutatkozott érdeklõ-
dés Szlovákiából és Olasz-
országból.

– Ez a program olyan
missziót is felvállalt, mint az
egészséges életmódra, sportra,
mozgásra nevelés. E gondo-
lattal alakult ki a fesztiválnak
az a szelete, amelyben az ér-
deklõdõk megismerhették az
egészséges táplálkozást, élmény-
beszámolót és motivációs elõ-
adásokat hallhattak jeles spor-
tolóktól, s részt vehettek tai-
chi, jóga és további programo-
kon. A másik fontos cél a város
bemutatása. Zalaegerszeg a
természeti adottságai révén
rendkívül alkalmas egy ilyen
programsorozat megrendezé-
sére, a rendezvény pedig al-
kalmas rá, hogy a ritka szép-
ségû Zalaegerszeget megmu-
tassuk ország-világnak. Ezt
szolgálták a Gébárti-tónál a
triatlon és evezõs versenyek, a
katonai Challange Race, a brin-
gás programok, a túrák, a bel-
városi és alsóerdei rendezvé-
nyek… Ennek a fesztiválnak
nincsenek határai, korlátai, s
mint a neve is jelzi – restart –
mindig képes megújulni, tehát
jövõre is várható Restart Za-
laegerszeg Fesztivál!

– Milyen értékeket fém-
jelez a Restart Fesztivál?

A rendezvénysorozatot Balaicz Zoltán polgármester nyitotta
meg.

Érdeklõdõk és résztvevõk egyaránt nagy számban jelentek
meg a Restart Fesztiválon.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Ritkán találkozhatnak egy-
mással a kedves kis faluból el-
származottak, de akkor meg-
adják a módját. Idén június 22-
én, szombaton adtak egymás-
nak randevút a település
sportpályáján a távolban élõk
és itthon maradt rokonaik,
barátaik.

polgármester,
ötletgazda elmondta, hogy az
évek óta megrendezett családi
és sportnap három éve alakult
át, illetve bõvült a
elszármazottakkal együtt ter-
vezett programokkal, így ma
már sokrétû rendezvénnyel
várhatták az érdeklõdõket.

Az idõjárás, a jelentõs ká-
nikula kissé átrendezte a ter-
veket, a kora délutánra kitû-
zött programra lassan gyüle-
keztek a résztvevõk, ám a lét-
szám és a jókedv hamarosan
jelentõsen megemelkedett.

Eke László

Kávásról

Sport, kiállítás, újszülöttek köszöntése
III. Kávási elszármazottak találkozója

Elõbb a közösségi épület mel-
letti árnyas padok és hinták
körül jelentek meg az érkezõk,
majd a bográcsok alatt is fel-
fellobbantak a lángok.

Eke László elmondta, hogy
nagyon sokan rendszeresen
visszajárnak, hiszen családi,
rokoni szálak is kötik õket a
szülõfaluhoz, mintegy 30-35
családnak élnek távolban hoz-
zátartozóik.

– A 70-es, 80-as években
sokan a munkalehetõség miatt
költöztek a közelebbi városok-
ba, ma pedig inkább távoli
célok vonzzák az embereket. A
megyeszékhelyen túl Zalalö-
võrõl, Budapestrõl, Kõszeg-
falváról, szomszéd falukból ér-
keznek általában, de külföldi
városok is szerepelnek a kávási
elszármazottak címlistáján. Ba-
rátaink eljöttek rendezvé-
nyünkre Zalaszentgyörgyrõl és

Csatárból – tájékoztatott Eke
László.

Az idei találkozót az újszü-
löttek köszöntése is kiegészí-
tette. Az idén négy újszülöttet
köszönthetett a falu polgár-
mestere:

Szintén ezúttal került sor elis-
merések átadására is:

és

a közösségi rendezvénye-
ken való sokéves közösségi
munkájukért kapták ajándék-
ként Kónya Zsuzsanna man-
daláit a képviselõ-testülettõl. A
fiatalok közül pedig

versenyen elért máso-
dik helyezésért,

és
, a közösségi rendezvénye-

ken való szereplésért
és , a

társadalmi munkájáért pedig
kapott elismerést,

ajándék utalványt.
A hagyományosan idén is

meghirdetett asztalitenisz, láb-
tengó, lengõteke verseny, os-
tordurrogtatás, fejelõ párbaj
mellett a bátrabbak pályázhat-
tak a Kávás legerõsebb embe-
re, a falu focistája, a falu leg-
ügyesebb vízhordó lánya-asz-
szonya kitüntetõ címre is, s a
népszerûnek bizonyult fõzõ-
versenyt se felejtsük ki. Kávás
legerõsebb embere

, Kávás legjobb focistája
, Kávás legügye-

Borbély Gellértet, Fe-
hér Dominiket, Filipovits An-
na Rózát, Kovács Szofi Nórát.

Filipo-
vics Antalné, Vali néni Mol-
nár József Tiborné, Zsuzsa
néni

Szabó
Magda

Bali Dávid
Ruben Szakmeiszter Alexand-
ra

Horváth
Lili Hergovics Hanna

Tóth Martin

Filipovits
Attila
Molnár Péter

sebb vízhordó lánya
lett, a Kávás szakácsa

fõzõversenyt a
, azaz

,

nyerték meg, feljogosítják a
nyerteseket a cím viselésére a
következõ verseny kiírásig.

A falu aprajának játszóhá-
zat és rajzversenyt hirdettek a
szervezõk. A szakkörök pedig
az alkotásaikból állítottak
össze kiállítást. A kosárfonók, a
mandalafestõk, a hímzõk-var-
rók egyaránt alaposan kidol-
gozott kollekciót tártak a nyil-
vánosság elé.

Estébe hajlóan a kultúrmû-
sor ideje következett, amely-
nek keretében táncosok, éne-
kesek szórakoztatták a közön-
séget. Felléptek a

,
párjával standard tánc-

bemutatót tartott, az operett
kedvelõinek pedig

és nyújtott él-
ményeket. A mûsor második
felében a ,
és bûvölték
el a közönséget a táncukkal.

A közös vacsora módot
nyújtott a jelen eseményeinek
megbeszélésére és a régmúlt
történéseire való emlékezésre.
A rendezvény befejeztével
pedig – mint minden évben –
máris megkezdõdött a követ-
kezõ találkozó szervezése.

Kép és szöveg:

Tuboly
Andrea

Tûzzel tomboló
táncoló Amazonok Ta-
kácsné dr. Simán Zsuzsa
Simon Zsuzsa, Zsirka Erika

zalaszent-
györgyi óvodások Tuboly
Ádám

Debrei Zsu-
zsa Bot Gábor

Tornyos Táncklub
Dávid és barátai

Farsang Lajos

Ebben a bográcsban halászlé készült a kávási falunapon.

Különbözõ termékek csomagolás összeállítása, egyebek
06-90-603-906

(audiopreess.iwk.hu 635Ft/min, 0612228397, 06204963980)

Otthoni munka!
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Korábban már tájékozta-
tást nyújtottunk arról, hogy az
új Családi Otthonteremtési
Kedvezmény (CSOK) által
nyújtott lehetõségekhez iga-
zodva Bagod Község Önkor-
mányzata engedményes áron
kínálja megvételre összköz-
mûves építési telkeit az aláb-
biak szerint:

– a leg-
alább 3 gyermeket vállaló,
nem bagodi állandó bejelen-
tett lakcímmel rendelkezõk-
nek, valamint bármely bagodi
lakosnak,

– min-
den további, nem bagodi ál-
landó bejelentett lakcímmel
rendelkezõnek.

Önkormányzatunk

30% kedvezmény

20% kedvezmény

A fenti kedvezmények

kiegészítéseként

az alábbi felhívást

tesszük közzé!

sorso-

lás útján 90 %-os kedvez-

ménnyel megvételre ajánl

fel 1 db összközmûves épí-

tési telket a 2017. január 1.

és 2018. december 31.

Egyéb információk:

kö-
zött született gyermekek szü-
lei számára az alábbi feltétel
megléte esetén:

– legalább az édesanyának
a gyermek születése napját
megelõzõ naptól számított
legkevesebb egy éven át folya-
matosan bagodi bejelentett
lakcímmel kell rendelkeznie.

– a sorsolás idõpontja:
2019. tavasza,

– a sorsolásra nem kell je-
lentkezni, azon minden, az
adott idõszakban született
baba édesanyja rész vesz, aki a
feltételnek megfelel,

– ha a jelzett idõszakban
több gyermek is születik egy
családban, úgy a sorsoláskor
az többszöri részvételt jelent,

– az építési telkek telepü-
lésünk legújabb utcájában, a
Szent István utcában helyez-

kednek el, melyek közül 1 db
a sorsolásig kiválasztásra kerül,

– telkek nagysága: 900-
1344 m2,

– fekvésük: észak-dél, illet-
ve kelet-nyugat,

– megyeszékhely központ-
jától való távolság: 10 km (15
perc).

További információ:

Bagodi
Közös Önkormányzati

Hivatal
(8992 Bagod, Kossuth

utca 13.),
telefon:

+36 92 560 008 /19-es mellék,
e-mail: bagod@bagod.hu.

Ahogy aranylik a
kalász, érik a ga-
bona, úgy jön el az
ideje az aratásnak.
Ez a rendje s módja
az életnek is: két
tündöklõ, aranyló
fiatal eggyé „érik”,
hogy szerelmük ka-
lászát házasságkötés-
sel arassák le.

Bagod Község
Önkormányzata ab-
ba a szerencsés
helyzetbe került nem-
régiben, hogy más-
fél hét leforgása
alatt 3 esküvõ is köt-
tetett. Volt boldo-
gító „igen” csütörtö-
kön, patakparti park-
ban felállított virág-
kapu alatt, sõt, Kör-
mendrõl is válasz-

Azoknak, akik szerelmesek vagy tervezik, hogy szerelmesek lesznek
– avagy „mindent a maga idejében”

tott minket egy pár. Kis túl-
zással a hivatal anyakönyvve-
zetõ kollégái gyõzték észben
tartani a neveket.

Jó látni a fiatalok arcára
kiülõ boldogságot, a sokadik
egyeztetés utáni, már fáradt-
ságot is tükrözõ, napról-napra

izgatottabb, ám mégis csillogó
szemeket. Folyton felbukkan-
nak új kérdések, a nagy nap
felé közeledve az is bizonyta-
lannak tûnhet, ami addig szi-
lárd lábakon állt. Biztosan elég
reggel 7-re menni a fodrász-
hoz? Nem lesz kevés a 2 pár ci-
põ? Lesz, aki levegye a motor-
háztetõrõl a csokrot? Az idõjá-
rást, jaj, mint örök kérdést, fel
se vessük: az a Spanyolország
felõl érkezõ anticiklon bizto-
san nem ér ide addig, ugye?

Hogy még bonyolultabbá
tegyük a házasodni vágyók
dolgát, önkormányzatunk az
alábbi látnivalókat – a honla-
punkon is részletezettek sze-
rint – felajánlja esküvõi, illetve
fotózási helyszínként termé-
szetesen térítésmentesen, fris-
sen kaszálva:

– a hajdani Szentpálon
1260 körül épült, majd nemré-
giben felújított körtemplom,

– Makovecz Imre Kossuth-
díjas építész tervei alapján fel-

újított faluház (eredetileg ne-
mesi családi ház, kúria) és
környéke,

– a volt felsõbagodi falu-
rész harangtornya körül léte-
sített park,

– a Cséri-patak által szegé-
lyezett Szent István park,

– vagy bármely más hely-
színt, amire még mi sem gon-
doltunk.

Amennyiben a házasulan-
dók még bátorságot gyûjte-
nek, biztosan szívesen veszik,
ha segítségként rokonaik, ba-
rátaik is érdeklõdnek az alábbi
elérhetõségek bármelyikén:
telefon:
92 560 008/9-es mellék,

.
Itt az idõ, szálljanak a rizs-

szemek, a menyasszonyi csok-
rok, hulljanak a boldogság-
könnyek, szóljon a pengõ
cimbalom.

bagod@bagod.hu,
polgarmester@bagod.hu

Bagod Község
Önkormányzata

Bagod Község Önkormányzatának felhívása
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Szoci-találkozóra került sor
július másodikán
Mielõtt bármilyen politikai ta-
lálkozóra gondolna a kedves
olvasó, gyorsan oszlassuk el a
gyanút. Nem politikusok, ha-
nem a szocialista évtizedek-
ben gyártott motorok és gép-
kocsik adtak egymásnak ran-
devút Zalacsében. Szoci-már-
kák találkozója volt, ám hiába
kerestünk Csajkát, netán Mer-
cedest (az enyhülés idõszaká-
ban már ezzel is furikázhattak
a „fejesek”), utóbbi nem tar-
tozott a kiállítandó kategóriá-
ba. Volt viszont Volga, a me-
gyei szintû pártvezetõknek ez
már járt, de a „dolgozó mun-
kásság, a vele szövetséges pa-
rasztság és a haladó értelmi-
ségnek” a Trabant, a Skoda, a
Wartburg, a Zaporozsec, a
Moszkvics, a Skoda vagy a
Zsiguli dukált. Persze volt 5-6-
7 év várakozás, de protekcióval
(értsd szocialista összekötte-
téssel) ez az idõ lerövidíthetõ
volt.

A kétkerekûek is kitettek
magukért. Az NDK MZ-je, a
Szovjetunió IZS-e, Magyaror-
szág büszkesége, a Pannónia is
ott volt az állomás elõtti téren.
S eljött a randevúra Panni is,
persze nem Zalacséb szépe,
hanem a karcsú, törékeny kis
robogó.

Zalacsében.

– Harmadik éve rendezik
meg ezt a találkozót. Hogy

Két(négy)kerekû társaink voltak az átkosban
Zalacsébi „szoci” autó-motor találkozó

értékeli a mostanit? –
Erdei Csabától,

kérdez-
tük Zalacséb
polgármesterétõl.

– A motorosok kétszer
annyian vannak, mint tavaly, s
ugyanez mondható el az ér-
deklõdõkrõl is. Nem könnyû
egy ilyen rendezvényt népsze-
rûsíteni, de úgy vettem észre,
hogy idén már sok helyen
várták a meghívót.

– Említette, hogy a moto-
rosok többen vannak. Ez azt
jelenti, hogy szervezettebbek?

Molnár Attilát

– Mivel is érkezett?

– Miért?

– A mûszaki paramétere-
ket tekintve sem volt verseny-
képes?

– Ön szenvedélyes motoros.
A speciális MZ mellett van Har-
ley-Davidsonja, s még más is.

– Tényleg, mibõl?

E.E.

– Nem hiszem. Ennek az
lehet az oka, hogy Zalacsében
több veterán motoros is van, s
õk nagyszerûen mozgósítanak.

nem kell
bemutatni a zalai motorostár-
sadalomnak. Tiszteletben tart-
va a kiírást, most nem Harley-
Davidsonjával, hanem egy...

– Egy speciális MZ-vel. Ré-
gi, NDK-címeres bukósisak-
kal... Az ETS Trophy Sportból
13 620 darabot gyártottak le
1970-ig az NDK-ban. Magyaror-
szágon nem forgalmazták. Ha-
zánkba csak az NDK-ban dol-
gozó magyarok révén került.
Ezt a márkát a tõkés piacon
szerették volna felfuttatni, de
nem váltotta be a hozzá fûzött
reményeket.

– Megnövelték a tank ûrtar-
talmát 22 literesre. Ha a tank
nem volt legalább félig, az
oldalszél instabillá tette a
motort.

– Áttörésnek szánták ezt a
márkát a piacon, ennek ellené-
re nem vált be.

– Például egy oldalkocsis
BMW, és Csepel, de nem sze-
retek errõl beszélni, mert az
emberekben felvetõdik a kér-
dés: mibõl telik neki erre?

– Nem járok a horvát ten-
gerpartra, nem nyaralok a Mal-
dív-szigeteken. Jól érzem ma-
gam a szûkebb környezetem-
ben, s fõleg a garázsban. Sze-
relés közben…

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Cégünknél folyamato-
san figyeljük, hogy beszál-
lítóinknál milyen újdonsá-
gok jelennek meg, és ezeket
miért lenne érdemes ügy-
feleinknek ajánlani.

A bútoriparban a legna-
gyobb áttörést az új gene-
rációs fiókvasalatok jelen-
tik. Ezeknek mi is örülünk,
mert a fiókok méretét nö-
velni tudjuk, és így még
áttekinthetõbb a tárolás. Az
új generációs fiókvasalatok
nagyobb teherbírással ren-
delkeznek, mint a hagyo-
mányos rendszerûek. Így
kisebb a meghibásodás esé-
lye. Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.

A hagyományos fiókok-
nál, kellemetlen probléma-
ként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%-
ban élvezni. Ezt is megol-
dották, így könnyedén meg-
találhatunk mindent, nincs
holttér. Az igazi változás a
fiókok záródásánál követke-
zett be. A hagyományosak-
nál gyakori jelenség az erõ-
teljes hanggal járó becsapó-
dás, ami rendkívül kellemet-
len lehet. Ezt úgy oldották
meg, hogy ha a fiókot na-
gyobb erõvel próbálják be-
csapni, az utolsó 5 cm-en
megáll, majd egy halk szissze-
néssel a fiókvasalat csukja
be a fiókot. Mindenki mo-
solyog, amikor ezt látja,
mert döbbenetes. Így vége
a családi veszekedéseknek,
jegyezte meg egyik ügyfe-
lünk, mert nem lehet be-
csapni a fiókot. Ha valaki
mégis megpróbálja, a töb-
biek csak mosolyogni fog-
nak azon, hogy a fiók erre
ezt mondja:

– Psszt! – és halkan be-
csukja magát.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Harmadik alkalommal adtak egymásnak randevút a „szoci”
autók és motorok.

Molnár Attila egy speciális
MZ-vel érkezett.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A jó házasság titka…
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2017. június 26. és július 1.
között 54 zalaegerszegi és kör-
nyékbeli diák vette ismét bir-
tokba a iskola épü-
letét. A
lakói az idei év tematikáját a
jubiláló lovagkirálynak,

szentelték. A csapatok
László korabeli jellegzetes tár-
sadalmi csoportok neveit vet-
ték fel:

. László-
ról és az Árpád-házi szentekrõl
szóló énekeket tanultak, dra-
matizálták és megfestették a
nagy király legendáriumának 4
történetét. Az éjszakai túrán
„László pénzeit” keresgélték,
vadak nyomát, s hangját követ-
ték, nyilaztak.

A délelõttök énekléssel tel-
tek, a népénekek mellett zsidó-
keresztény dallamok, népi kö-
szöntõk, közismert musicalek
képezték a repertoárt. A tá-
borvezetõk,
az Eötvös és

az Öveges iskola tanárai
a délutánokra is gazdag prog-

salomvári
IX. egyházzenei tábor

I. Lász-
lónak

lovagok, nemesek, po-
hárnokok, gyógyítók

Standi Gyuláné,
Molnár And-

rásné,

Lovagok, nemesek, pohárnokok, gyógyítók Salomváron
Egyházzenei tábor Szent László évében

ramokat állítottak össze. Túráz-
tak a gyerekek a
nagy Magyarország térképhez,
ahol természetesen László vá-
rosait keresték meg. Felkeres-
ték a tájhá-
zat, a zalaszentgyörgyi és sa-
lomvári templomokat, utób-
biban atya elõ-
adását hallhatták. Fürdõztek
Zalaegerszegen, úsztattak tu-
tajt a Zala folyón. Foci kupát
vívtak, sportdélutánon mérték
össze tudásukat, a kézmûves
foglalkozáson ízléses karkötõ-
ket, origami virágokat készí-
tettek. A foglalkozásokon az
Eötvös Iskola két tanítónõje,

és
segédkezett.

Az esték is aktívan teltek,
vetélkedõ, bátorságtúra, film-
vetítés, mini koncert és tábor-
tûz szerepelt a közös prog-
ramban. Különösen emlékeze-
tes maradt a tábori mini kon-
cert estéje, ahol a csodálatos
közös éneklés mellett a társ-
mûvészetek, a klasszikus hang-

zalacsébi

zalaszentgyörgyi

Mikolás Attila

Tompos-Horváth Ildikó
Dienes Viktória

szerek, a drámajáték, s még a
tánc is bemutatkozhattak a
szülõkbõl álló népes közön-
ségnek. A tartalmas hétért a
táborzáró szentmisén

apátplébános ve-
zetésével adtak hálát gyer-
mekek és szülõk a salomvári
templomban.

Stró-
ber László

A tábor zavartalan lebonyo-
lításáért köszönet illeti még a
szervezõket,

és az ifjúsági
segítõket,

. A progra-
mok megvalósulását az

támogatta.

Standi Gyulát,
Lõrincz Pétert

Szekér Rékát és
Standi Barnabást

Öröm-
zene Alapítvány

S.M.

Strandolásra is volt lehetõség.

Akik jártak már a kerék-
párút bagodi, kis híján 4 kilo-
méter hosszú szakaszán, biz-
tosan találkoztak a vasútállo-
másnál elhelyezett fenti felirat-
tal, mely a 2015-ben elindított
egységes településkép kialakí-
tásának égisze alatt készült.

Tavaly feltettük e kérdést,
nemrégiben pedig megvála-
szoltuk a képen látható, tér-
kövezett pihenõ képében,

Egy kis pihenõ Bagodban?

mely alkalmas: csak úgy meg-
pihenni alatta, piknikezni, be-
szélgetni; közelebb hozni egy-
máshoz az embereket – esõ
vagy hó esetén szó szerint is;
szükség esetén lyukas kereket
szerelni pedig az árnyas tetõ
alatt mégiscsak jobb, mint a
tûzõ napon. Arról ne is beszél-
jünk, milyen klassz mulatság a
babakocsis, de már tipegõ
gyerkõcöknek gyakorolni a

parkolás rejtélyeit, miközben a
szülõk, nagyszülõk gyönyör-
ködnek a tájban. A terepren-
dezés, illetve a faszerkezet vég-
leges festése van hátra, de kér-
jük Önöket, már most vegyék
birtokba a pihenõt.

A környék jelenlegi, eszté-
tikus kialakításáért, karbantar-
tásáért hosszú évek óta na-
gyon sokat tesznek azon la-
kóink, akiknek kertje a régi
vasútvonalra néz, melyhez
2015-ben önkormányzatunk is
csatlakozott. Kérjük, óvják,
védjék a területet – hasonlóan
a kerékpárút 6 településen át-

haladó, teljes hosszához. Hi-
szen ha kimegyünk a termé-
szetbe a családunkkal vagy
barátainkkal, nem szívesen „ta-
lálkozunk” üres sörös doboz-
zal vagy majonézes tubussal,
ugye?!

A jövõben asztal és padok
is kerülnek az építmény alá,
hogy például a kis babakocsis
„sofõrök” a parkoló-tesztpálya
haladó szintjét is kipróbál-
hassák.

Sok szeretettel várjuk
Önöket!

Bagod Község
Önkormányzata

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Véd az esõ és a nap ellen.



92017. július Zalalövõ és Környéke

Az akció a megjelenéstõl augusztus 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Augusztus 11-12-13.:

Augusztus 19.:

Augusztus 20.:

Zala Menti Napok - Lovas
fesztivál
Rendezõ: Zalalövõ és Kör-
nyéke Lovassport Egyesület

Nemzetközi Néptánc Gála
Rendezõ: „Salla” Mûvelõdé-
si Központ

Pataka-hegyi búcsú
Rendezõ: Zalalövõi Borbarát
Kör Egyesület
Bõvebb információért ke-
resse a kihelyezett plakáto-
kat vagy érdeklõdjön a szer-
vezõknél.

12. alkalommal tárták
szélesre a Zalaszentgyör-
gyi Nemzetközi Mûvész-
telep képzeletbeli ka-
puit. A június 23.-án tar-
tott megnyitóra a

került sor,
melyen
festõmûvész, a tábor fõ-
szervezõje,

fõvédnök és
polgármester

üdvözölte a jelenlévõket.
Az egy héten át tartó

rendezvény
alkotásaiból álló tárlattal
indult útjára, melyet

új-
ságíró nyitott meg. Az
idei évtõl kezdõdõen
minden évben kiállítás
nyílik majd egy résztvevõ
mûveibõl. Az alfabeti-
kus sorrendiség okán az
üzbegisztáni alkotó mu-
tathatta be mûveit el-
sõként.

Porta-
tájházban

Buday Mihály

Kovács Ber-
nadett Ko-
vács Dezsõ

Alim Adilov

Szendi-Horváth Éva

Nemzetközi mûvésztelep Zalaszentgyörgyön
A rendezvény folytatása-

ként, szombaton 19 órától
1948-as honvéd toborzást ad-
tak elõ a Zalaegerszegi Hon-
véd Hagyományõrzõk a helyi
tájházban.

A hét utolsó napján
irodal-

mi estjén vehetett részt az
összesen 23 mûvész.

A hétfõi napot a sport
jegyében töltötték a mûvészte-
lep vendégei. A nap folyamán
ugyanis barátságos focimecs-
csen mérkõztek meg a mûvé-
szek és a zalaszentgyörgyiek.

Szerdán
adott gitárkoncertet a helyi
mûvelõdési házban, majd csü-
törtökön borászati bemutató
színesítette a rendezvényt.

Az esemény zárónapján,
pénteken opera-
énekes gondoskodott az igé-
nyes dallamokról.

Szintén a zárónapon került
sor a tombolasorsolásra, mely-

Bisc-
hofné Hesinger Katalin

Horváth Tibor

Tarján Pál

nek fõdíja egy Buday-festmény
volt. A tombola teljes bevételét
a

támogatására for-
dítják.

Új alkotással gazdagodott a
zalaszentgyörgyi emlékpark

szobrászmû-
vész révén. A tavaly elkészült

mellszoborhoz
idén mellszobra
csatlakozhatott.

Petõfi Sándort ábrázoló
festmény is készült a hátraha-
gyott hét során, mely

vajdasági festõmûvész
keze munkáját dicséri. A kép
méltó háttérként funkcionál
majd a helyi március 15.-ei
megemlékezéseken.

Zalaszentgyörgyi Néptánc-
együttes

Vanyúr István

Zrínyi Miklós
Deák Ferenc

Kovac
Sándor

Gellén Szilárd

A 12. volt a sorban…

Augusztusi programok
Zalalövõn

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ

közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Megkezdõdött
a rossz állapotban lévõ

római katolikus templom re-
konstrukciója.

– A felújítás három szakasz-
ra van osztva – mondja

egyházközségi
tag, a társadalmi munka egyik
szervezõje. – Az alsó rész szi-
getelésére készítjük elõ a te-
repet társadalmi munkában,
majd ezután következnek azok
a munkafázisok, amelyek a
pályázati programban is sze-
repelnek.

– A szombathelyi egyház-
megye – válaszol Németh Zol-
tánné. – A nyolcadik próbálko-
zásunk járt sikerrel, de sajnos
nem az eredeti, 50 millió fo-
rintos támogatással. Most 30
millióra lehetett pályázni, eh-
hez képest 9 milliót nyertünk
el. Ehhez kaptunk 15 millió

Zalaboldog-
fán

Né-
meth Zoltánné

– A pályázatot ki adta be?

Felújítják a templomot
forint támogatást az egyház-
megyétõl.

kérdezzük
polgármestert.

– A szigetelésre és a tetõ
felújítására, de ehhez továbbra
is szükség lesz még társadalmi
munkára. Csak elismeréssel
szólhatok a hozzáállásról, so-
kan vállaltak társadalmi mun-
kát, számos adomány is érke-
zett. Aki ezután szeretne hoz-
zájárulni a templom felújítá-
sához, még megteheti, elõre is
köszönjük. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy ez a templom
nem csak egy vallási helyszín,
hanem Zalaboldogfa épített
örökségének értékes része.

– Mire lesz elég a ren-
delkezésre álló 24 millió fo-
rint? – Luter Péter

Mint Németh Zoltánné és
Luter Péter elmondta, nem áll-
nak meg, további pályázatot
nyújtanak be, s remélik, hogy
lesznek újabb támogatók is.

A templom felújítása alatt a
hitélet nem szenved hátrányt,
a kultúrházat úgy rendezték
be, hogy ott lehessen misét

tartani. A polgármester el-
mondta, hogy a falu jövõ évi
költségvetésében is szeretné-
nek keretet elkülöníteni a
templom felújításához, s leg-
alább olyan fontos lesz a za-
laboldogfaiak eddigihez ha-
sonló társadalmi munkája is.

E.E.

Elkezdõdött a felújítás.

A

az Erzsébet program
keretében négy táborra nyert
támogatást. jú-
nius utolsó hetében 50 diák
vett részt 6 napig táborban,
illetve három turnusban került
megszervezésre helyben ötna-
pos napközis tábor.

Az elsõ turnus több, mint
50 alsó tagozatos gyermek
részére mese témakörben zaj-
lott és egy napot a Kis-Bala-
tonnál is eltölthettek. A máso-
dik turnusban 21 gyermek az
„Élhetõ környezetünk” téma ke-
retében a környzetvédelemmel
és a természetvédelemmel fog-
lalkozott, õk és a

látogat-
ták meg. A harmadik turnusban
pedig 32 diák vett részt tánc-
táborban, õk kirándulás cél-
pontjául választották.

Zalalövõi Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola

Fonyódligeten

Sümeget ta-
polcai Tavasbarlangot

Kõszeget
-i-

Táborozó
lövõi diákok

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

Molnár OptikaMolnár Optika

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

Minden augusztusban készített komplett szemüveg árából

kedvezményt adunk.15%

Minden augusztusban készített komplett szemüveg árából

kedvezményt adunk.15%

Vizsgálati napok:

Aug. 10. (csütörtök) 9-12-ig

Aug. 17. (csütörtök) 13-17-ig

Aug. 24. (csütörtök) 9-12-ig

Aug. 31. (csütörtök) 13-17-ig

Vizsgálati napok:

Aug. 10. (csütörtök) 9-12-ig

Aug. 17. (csütörtök) 13-17-ig

Aug. 24. (csütörtök) 9-12-ig

Aug. 31. (csütörtök) 13-17-ig

Immáron 18. alkalommal
rendezték meg a zalaszentgyör-
gyi falunapot, ami ezúttal 48
óráig tartott. Az érdeklõdõket
pénteken és szombaton színes
programok, jó hangulat és per-
sze eszem-iszom várta.

A pénteki programot a

apróságai nyitották,
lakodalmas elõadásukkal. Õket
követte , a tele-
pülés polgármesterének beszé-
de, melyben üdvözölte a jelen-
lévõket és néhány, a rendezvény
kapcsán fontos gondolatot is
megosztott.

Szép, helyi hagyományként
idén is köszöntötték a település
újszülöttjeit, így

és
is ajándékkal üdvözölték

szülõfalujukban.
Köszöntötték továbbá Zala-

szentgyörgy újdonsült lakóit is,
hiszen az elmúlt egy eszten-
dõben két családdal is gyara-
podott a település lakossága,
mely így, ez évben már 434 fõ-
re rúg.

Za-
laszentgyörgyi Napköziottho-
nos Óvoda

Kovács Dezsõ

Dömötör Nórát,
Nyári Cinitát Kalamár Mi-
lánt

Falunapi forgatag
A délután folyamán

vehette át a
. Barna-

bás színötös bizonyítvánnyal
zárta a nyolcadik tanévet a zala-
egerszegi Mindszenty József Ál-
talános Iskola tanulójaként. Ki-
tûnõ bizonyítványa mellett ta-
nulmányi versenyeken aratott
sikerei is érdemessé tették az
elismerésre.

az elmúlt
húsz évben tanúsított közösség-
formáló munkájáért, a Zalaszent-
györgyi Örömzene Kórus meg-
alapításáért és megannyi sikeres
rendezvény lebonyolításáért ve-
hette át a .

A pénteki program zárása-
ként mindenki kedvére fogyaszt-
hatott a pogácsa versenyre ne-
vezett süteményekbõl. Szomba-
ton már reggel kilenc órától
várták a sportolni vágyókat a
helyi sportpályán. Párhuzamo-
san zajlottak a játékos vetélke-
dõk, futballmérkõzések, de a
Tortúra névre hallgató falutúra
is a közös délelõtti mozgáshoz
biztosított lehetõséget.

A kisebbek nagy elõszere-
tettel szálltak be a vizipisztoly
csatába, kreatív foglalkozásként
kavicsfestére, csillámtetoválásra
volt lehetõség. Korosztálytól füg-
getlenül sokakat vonzott az I.
Szentgyörgyi Sárkányfutam, mely
vicces váltóversenyek egymás-
utánjával mozgatta és mulattatta
a résztvevõket. A mozgalmas
nap levezetéseként kora estétõl
kultúrális mûsorral várták az
érdeklõdõket.

Színpadi produkciót láthat-
tunk a 6. éve mûködõ

, a szintén helyi
, illetve

az erdélyi testvértelepülésrõl
érkezõ,

.
Szintén a hagyományõrzés

jegyében járták a táncot az

Császár
Barnabás Szent-
györgyért Ifjúsági Díjat

Standi Gyuláné

Szentgyörgy Díjat

Zala-
szentgyörgyi Néptáncegyüttes-
tõl Tornyos
TánClub tánccsoporttól

marosszentgyörgyi Tál-
tos tánccsoporttól

Eöt-

vös-Mindszenty Néptánccsoport

zalalövõi „Salla” Néptánc-
együttes

fiataljai, végül a kulturális blokk
a

produkciójával zárult. A
fellépõ csoportok mindegyike
szép sikerekkel büszkélkedhet a
maga kategóriájában, illetve so-
kuk nagyratörõ tervekkel tekint
a jövõbe.

A zalai gasztronómia jel-
legzetes ízeit a fõzõverseny
résztvevõi garantálták, szemlá-
tomást mindenki megelégedé-
sére.

Az éjszakai Retro Disco han-
gulatát a zenekar más-
fél órás blokkja alapozta meg.

Bistrock

Gellén Szilárd

A fiatalok lakodalmasa…

Minden év július második
vasárnapja az Irsai-búcsú napja.

városrészének, Irsa-
pusztának színvonalas rendezvé-
nye tökéletesen példázza, hogy
milyen összetartó közösséget al-
kotnak a helyiek.

A szentmisét idén
emlékére ajánlották

fel, aki 90 éve, 1927-ben ado-
mányozta a kápolnában lévõ
harangot az irsai hívõk számára.
Az ebbõl az alkalomból készült
emléktábla a szentmise után
került felszentelésre.

A szertartás után egész na-
pos programsorozat vette kez-
detét. A volt iskola épületében

képeslapgyûjtõ ki-
állítása volt látható.

A színpadon fellépõk palet-
tája színes volt, így mindenki
talált ízlésének megfelelõ pro-
dukciót. Többek között gyermek
zumbát, magyar néptáncot és
népdaléneket, magyar nótát, mo-
derntáncot és slágereket élvez-
hetett a közönség. Délután el-
készültek az ételek, pörkölttel,
halászlével, disznósülttel és lán-
gossal kínálták a vendégeket.

A bõséges uzsonna közben
, irsapusztai mu-

latós énekes szórakoztatta a
vendégeket, majd a napot bú-
csúi bál zárta.

A szervezõk ezúton is kö-
szönetüket fejezik ki mindazok-
nak, akik anyagi és bármiféle
támogatást, segítséget nyújtottak
a falunap szervezésében. Mint
mondták, példaértékû volt a falu
lakói részérõl az összefogás, amit
hálásan köszönnek.

Zalalövõ

báró Kray
Istvánné

Berke József

Tóth Christofer

Búcsú
Irsapusztán
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2017. július 21-én ünnepé-

lyes keretek között került

átadásra , az általá-

nos iskola aszfaltos pályája

helyén létrehozott mûfüves

pálya. Az ünnepségen meg-

jelent 70-szeres

válogatott labdarúgó, az MLSZ

elnökségének tagja,

országgyûlési képviselõ,

, a Zalaegerszegi

Tankerületi Központ igazga-

Zalalövõn

Nyilasi Tibor

Vigh Lász-

ló

Kajári Attila

Mûfüves pályát avattak Zalalövõn
tója, a Zala Me-

gyei Labdarúgó Szövetség igaz-

gatója.

Az MLSZ országos pályaépí-

tési program keretében a 70%-

os támogatási intenzitással

megvalósuló projekt közel 25

millió forintból épült meg,

melybõl közel 7,5 millió forin-

tot biztosított a város.

polgármester

beszédében ismertette a meg-

Józsi György

Pintér Antal

valósítás és a hasznosítás kö-

rülményeit.

Vigh László köszöntõjében

gratulált a településnek a meg-

valósult beruházásért. Bízik

benne, hogy a gyerekeket sike-

rül a sportpályára vinni a szá-

mítógépek, telefonok mellõl.

A labdarúgás fejlõdéséhez na-

gyon sok gyermekre, labda-

rúgóra van szükség, akikkel

már óvodás korban kellene

foglalkozni.

Kajári Attila hangsúlyozta,

hogy a helyi önkormányzattal

meglévõ jó kapcsolat eredmé-

nye az új pálya. Fontos, hogy a

szabadidõs tevékenységeknek,

sportolásnak új tereket bizto-

sítsunk, és ne csak a minden-

napos testnevelés keretében,

hanem délután és szabad-

idõben is használható legyen

egy ilyen pálya.

Nyilasi Tibor azt kívánta,

hogy a gyerekek élvezzék a

játék örömét, minél többet fo-

cizzanak, hogy egyszer majd a

tehetségükkel, szorgalmukkal

vívják ki, hogy õk is a pályán

hallgathassák a Himnuszt, ami

nagyon felemelõ és bizsergetõ

érzés.

Az ünnepélyen közremûkö-

dött az iskola

vezette „Kis táncoló talpak”

csoportja, amelynek tagjai ép-

pen ekkor napközis táboro-

záson vettek részt, így elsõként

léphettek a mûfüves pályára.

A megnyitót követõen a

zalalövõi U9-es korosztály

csapott össze a U9-es

csapatával, majd ezután négy-

csapatos minitornára került

sor.

Gyõrfi Barbara

ZTE

Nyilasi Tibor adta át a pályát.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

C
A

S

C
O, K

G
F

B

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

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.

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük

meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

MINDEN HÉTVÉGÉN!MINDEN HÉTVÉGÉN!

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben augusztus 20-ig

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
strandfoci- és röpi minibajnokság az

élménymedencénél!
Játszóház, Óriáscsúszda és népi körhinta!

Zenés programok augusztusban:

Augusztus 5. SLÁGER DJ
Augusztus 12-én
Fellépõk: Latin Combo Cubano, Ír sztepp,

néptánc és hastánc bemutatók

Nemzetközi Zenei Fesztivál

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Zalalövõ és Környéke

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


