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Háromnapos forgatag Zalacsében
Augusztus elsõ hétvégéjén
került sor a 22. zalacsébi falunapok megrendezésére. A
programok három napon át
vártak minden helybelit.
Péntekre két korosztályban
túrákat és egy derûs hangulatú
szalonnasütést álmodtak meg
a szervezõk. Délután háromtól
a 16 év alattiak vághattak neki
a menetelésnek, persze szigorúan szülõi kíséret mellett.

A nagyobbak este 8 órától
koptatták a túrabakancsot és
köszönhetõen az izgalmas útvonalnak illetve az emelkedett
hangulatnak, az éjszaka közepén érkeztek vissza a faluba.
Azok is megtalálták számításukat, akik a tarisznya helyett, inkább szalonnát tûztek
volna a bot végére. A hangulat
a tábortûz mellett is sziporkázott és legalább annyira szol-

Három napon át kínáltak programokat.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

gálta a közösség baráti kapcsolatait, mint az elõbbi két
lehetõség.
A szombati nap, a kisebbeknek kedveskedõ, Ringató
névre keresztelt foglalkozással
indult.
Kora délután Mikolás Attila salomvári plébános szen-

telte fel a közösségi munkával, frissen felújított Györe-keresztet.
Kora este Erdei Csaba polgármester hivatalosan is megnyitotta a háromnapos eseményt. Beszédében köszönetét
fejezte ki mindenkinek, aki
(Folytatás a 2. oldalon)

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

TOP ÁR
Sertés fehércsont...........5 Ft/kg
Sertés láb hátsó..........249 Ft/kg
Sertés máj....................299 Ft/kg
Sertés oldalas............1119 Ft/kg
Karaj csont nélkül..1299 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Párizsi.......................799 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Szafaládé..................999 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Csípõs parasztkolbász..1599 Ft/kg

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

Füst.kenyérszalonna..... 989 Ft/kg
Fõtt csécsi szalonna vcs..1249 Ft/kg

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

EXTRATOP ÁR
Nyári Turista..............1099 Ft/kg
Sajtos Turista.............1199 Ft/kg
Kenõmájas...................699 Ft/kg
Véres-Májas hurka......699 Ft/kg
Lecsókolbász..............779 Ft/kg
Soproni........................999 Ft/kg
Sajtos virsli..................999 Ft/kg
Tepertõ krém
250 g/dob...399,-/db 1596 Ft/kg
TOP ÁR
Zsír 1 kg.......................499 Ft/kg

-----------------------------------------Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Érvényes: 2017. szeptember 04 - szeptember 17-ig
CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Háromnapos forgatag Zalacsében
(Folytatás az 1. oldalról)
bármilyen módon hozzájárult
a hétvége sikeres lebonyolításához. Kitért arra is, hogy
Zalacséb 1246-os elsõ írásos
nyomai óta, a település mindenkori lakóinak összefogással
juthatott el a mai ünnepi napig. Hiszi, ha jó példával járnak elõl, a fiatalabb generációk is tovább éltetik a zalai
települést.
Szép helyi tradícióként
idén is köszöntötték az újszülötteket, illetve az idén 18.

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

életévüket betöltött ifjakat. Újszülöttbõl pedig nincs hiány,
hiszen 7 hónap alatt 6 újszülöttel, 540 fõsre duzzadt a falu
létszáma.
A Zalacsébért díjat idén
Cséber József vehette át, melyet a falu kulturális eseményeinek szervezésében és lebonyolításában végzett munkája okán ítéltek neki.
Horváthné Tóth Tünde a
„legszebb konyhakertek egyike” versenyben diadalmaskodott, így az ezért járó emlékplakettet és a szalaggal átkötött
ásót vehette át ünnepélyes
keretek között.
Az ünnepélyes pillanatok
után a kulturális mûsor vette
kezdetét a Salla Néptáncegyüttes, a Kerka Táncsegyüttes, a
Csébi Tinédzserek, a Zalacsébi
Vegyeskórus, Németh Istvánné
mesemondó és a Gála Társastáncklub színpadi szereplésével.
Badár Sándor, humoros
elõadásával a nevetõizmoknak

üzent hadat, jelenlévõk nagy
örömére.
A napot bál zárta a Bomba
zenekar közremûködésével.
Aki pedig éjszaka „legény”
volt, az délelõtt tíz órakor
bizonyíthatott a kispályás focimeccsen vagy részt vehetett D.
Hegyesi Gabriella és Cséber
József interaktív gyermekkoncertjén.
Délután fõzõverseny, offroad bemutató, prés és kézmûves termékek kiállítás várta az
érdeklõdõket.

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

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

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ
közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

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

Az „egy szoknya - egy nadrág” nevû páros vetélkedõt kamionhúzó verseny követte.
Ismét a dallamok kerültek
elõtérbe amikor az Exit zenekar majd õket követve a Kocsmazaj zenekar állt színpadra.
A három tartalmas nap emlékeit hatalmas tábortûz körül
összegezhették a helyiek.
A programsorozat alatt
megtekinthetõ volt a 70 éves
zalacsébi sportkör tiszteletére
rendezett kiállítás.
Gellén Szilárd
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Jégcsarnokból jégaréna
Félmilliárdos beruházással teljesen megújult a zalaegerszegi sportlétesítmény

Az avatás pillanata…
Hagyomány, hogy a jeges
szezon kezdetén a jégcsarnokot üzemeltetõ Zalaegerszeg
Jégsportjáért Alapítvány beszámol az elvégzett fejlesztésekrõl. Az idén is volt mirõl
beszélni.
Neubauer Tibor, az alapítvány alapítója örömmel jelentette be az ünnepélyes átadáson, hogy az immár 12 éves
létesítmény teljes felújítása befejezõdött. A rekonstrukció
2014-ben kezdõdött és idén
augusztusban nyerte el korszerûsített formáját az új nevet
kapó csarnok, a Jégaréna.

– A világítás és a hûtõgéprendszer rekonstrukciója, valamint az öltözõk átalakítása, illetve bõvítése után idén a pályát övezõ palánk cseréje történt meg, ami a nemzetközi
szabályoknak megfelelõen létesült. A víztiszta, törésálló
Lexan burkolat átláthatóvá,
élvezhetõvé teszi a játékot –
kezdte beszámolóját Neubauer
Tibor. – Emellett új jégkészítõ
gépet is vásároltunk, ami teljesen elektromos üzemû, nagyteljesítményû rolba, amely lerövidíti a jégkészítés idejét és
szénmonoxidmentesen
üze-

mel. A menekülõutak, tûzlépcsõk fémszerkezete ugyancsak
felújításra került, valamint a
jégaréna teljes körû újraszigetelését is elvégezték. Ennek
eredményeként az augusztusi
lehûtési idõszak 300 óráról 96
órára, azaz 4 napra csökkent.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere gratulált
ahhoz az összefogáshoz, melynek révén egy olyan létesítménnyé vált a Jégaréna, amire
a városlakók méltán lehetnek
büszkék. Kiemelte, hogy a félmilliárd forintból megvalósult
rekonstrukció kizárólag TAO
támogatásból és magáncégek
finanszírozásával valósult meg,
melyhez sem állami, sem önkormányzati, sem Európai
Uniós forrást nem vett igénybe
a Jégarénát mûködtetõ magánalapítvány. A polgármester köszönetet mondott a korábbi
szülõi összefogásnak és Molnár Ernõ elõzõ kuratóriumi
elnöknek, továbbá Neubauer
Tibornak, Bauer Borbálának,
Hunyadi Biankának, és minden támogató cégnek, szülõnek, közremûködõnek.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a jégen bemutatkozott a Zalai Titánok felnõtt
csapata, amely a 2017/2018-as

szezonban már az OB II-ben
versenyez majd. A szakmai
stáb nem változott, az új szezont most is Csata Csaba vezetõedzõ irányításával, Koós
Tibor, Somorácz György és Simon Alfonz jégkorong-edzõk
segédletével kezdik meg. Az
eseményre azonban egy igazi
meglepetéssel is készültek,
ugyanis bejelentették, hogy
ebben a szezonban a magyar
válogatott kiváló kapusa, Hetényi Zoltán segíti majd a kapusok felkészítését. Hetényi az
elsõ magyar játékos volt, aki a
finn profi ligában szerepelt.
Hét bajnoki címe mellett 76szoros válogatottnak is mondhatja magát. A kiváló kapus az
aktív pályafutását egy évre felfüggesztette és Keszthelyen, az
agrártudományi egyetemen folytatja tanulmányait, így kézenfekvõ volt számára, hogy Zalaegerszegen vállal szerepet, aminek a Titánok nagyon örültek.
Természetesen a jégen már
javában zajlik a munka, hiszen
hamarosan indul a bajnokság,
ami szeptember közepén kezdõdik, köztük a felnõtt OB II
is, amire talán sok zalaegerszegi és környékbeli lesz kíváncsi!
Forrás:
Balaicz Zoltán - Facebook

Szent István-napi rétessütés
Szent István napját és az új
kenyér ünnepét augusztus 19-én
délután rétessütéssel ünnepelték meg Káváson. A közös
munkából kivette részét a falu
népe, a lányok-asszonyok és a
férfiak egyaránt.
Eke László polgármester
elmondta, hogy eredetileg a
tájházaknál szerették volna
megrendezni az ünnepséget,
de a heves szél óvatosságra
intett.
– Kemencében szerettük
volna megsütni a rétest, de az
idõjárás miatt egy kicsit féltünk. A kemencében tervezett
tûzgyújtás
veszélyeztethette
volna a zsúpfedeles tájházakat.
A tésztát is helyben készítettük, s mivel a szél a kelesztésnek sem tesz jót, így a a inkább
a kulcsos házban rendeztük
meg a rétes-pikniket és új kenyér ünnepet – ismertette a
falu elsõ embere.

A családias ünnepet így
szûkebb térben, viszont annál
jobb hangulatban tartotta meg
a lelkes kis társaság. Elõételként az asszonyok által otthon
elõzõleg megsütött pogácsát
és töki pompost ropogtatták a
résztvevõk, akik hamarosan a
tésztakészítéséhez fogtak.
Az önkormányzat adta a
tészta alapanyagát, a belevaló
tölteléket pedig a résztvevõk
hozták magukkal. Készült is
sokféle töltelékkel a finom kávási rétes: tökös, tökös-túrós,
tökös-mákos, meggyes, túrósáfonyás, túrós-meggyes, káposztás, almás töltelékkel.
A férfiak is kitettek magukért, Õk is nyújtották a réteslapot, s a hölgyekhez hasonlóan szintén jól dolgoztak, hiszen nem szakadt ki a tészta.
– Beszálltunk mi férfiak is,
szerettük volna bebizonyítani,
hogy nem csak a nõk tudnak

Káváson sokféle rétest sütöttek a helyi nõk és férfiak.
rétest sütni. Így két tepsire
való rétest a férfiak nyújtották,
tekerték, töltötték, vágták,
igaz, a tölteléket a hölgyek
készítették – számolt be a történtekrõl Eke László.

Végül annyi rétes készült,
hogy el sem fogyott. Mindenki
vihetett haza a családjának, így
vasárnapra is maradt az ünnepi rétesbõl.
Farsang Lajos
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Ünnep a Pataka-hegyen
A több, mint két évtizedes
hagyományt ápolva Zalalövõ
lakossága a Pataka-hegyen tartja meg augusztus 20-i ünnepségét. Ennek mindenkori
fõ szervezõje Galambos László, a Zalalövõi Borbarát Kör
Egyesület vezetõje.
A kétnapos rendezvény egy
bagolytúrával vette kezdetét. A
túra fõ szervezõje és lebonyolítója Pesti Sándor volt. A sikert a számok is bizonyítják. A
versenyen 6 csapat állt rajthoz,
közel 100 fõvel. A csapatoknak
6 állomáson kellett jól teljesíteniük. Az idei bagolytúra
gyõztese a szomszéd hegyhát
csapata, a Pacsa-hegy lett.
Augusztus 20-án, az ünnepi
szent mise és az új kenyér

megáldása után Vigh László
országgyûlési képviselõ beszédében a hit és a család fontosságáról beszélt, miszerint: „Csak
akkor marad meg a magyarság,
ha társadalmunk legfontosabb
része, a család megmarad.”
A délutáni kulturális programok között került sor a fõzõverseny bírálására, és a gyõztes
kihirdetésére. Idén az elsõ helyen holtversenyben Pesti Sándor csülkös, töltött káposztája,
és a dedesi csapat titkos receptje alapján készült rizses
lecsó vihette haza a legfinomabb ételnek járó elismerést.
A harmadik helyet Kuczler
Sándornak ítélték, aki marhapörkölttel kínálta a vendégeket.

Horváth István Sándor plébános, Galambos László és Vigh
László.
A szervezõk ezúton is hálás
köszönetüket fejezik ki mindennemû támogatásért és se-

gítségért, ami könnyebbé tette
a rendezvény létrejöttét.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Budafai elszármazottak napja
Idén elsõ alkalommal került megrendezésre a Budafáról elszármazottak napja.
Az irsapusztai elszármazottak napja sikerén felbuzdulva, és Zalalövõ Önkormányzata kezdeményezésére
budafai búcsúval egybekötve
tartották meg a helyiek az elsõ
elszármazottak napját.
Ennek fontosságáról Sütheõ Jánosné, Zalalövõ falugondnokát kérdeztük.
– Az összetartozás nagyon
fontos minden városrész számára. Jó volt látni, ahogy a régi
ismerõsök felidézték a múlt
emlékeit, hogy az egy közösségben élõk beszélgetnek egymással, érdeklõdnek egymás
iránt.
Az ünnepi szentmisét követõen Berke József képeslapgyûjteményébõl és a régi budafai fotókból összeállított

kiállítást Balaskó Tibor nyitotta meg.
Az I. és II. világháború budafai áldozatairól való megemlékezésen Herczeg Imre önkormányzati képviselõ, a Kulturális és Népjóléti Bizottság
elnöke mondott ünnepi beszédet.
A megemlékezés koszorúit
Zalalövõ Önkormányzata részérõl Pintér Antal polgármester, valamint Szabó Balázs
alpolgármester helyezte el.
A délutáni programok
során többek között Tuboly
Viki budafai énekes lépett fel
slágerekkel. A helyi lakosok
által sütött édességek elfogyasztása közben remek hangulat nyílt kötetlen beszélgetésekre.
A szervezõk ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik anyagi és bár-

Fotó: Ferenczi László
Tuboly Viktória és kísérõje.
miféle támogatást, segítséget
nyújtottak a budafai elszármazottak találkozójának szervezéséhez.

Mint mondták: szívbõl
örülnek, hogy itt is példaértékû volt az összefogás.
Molnár Fanni

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

www.zalatajkiado.hu
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Bagod legidõsebb férfi lakója 90 éves

Az ünnepeltet köszönti a polgármester és a jegyzõ.
Vörös Elek bácsinak nem
született gyermeke, ezért talán
az olvasó azt gondolhatja,
magányosan élte meg e jeles
napot, a szépkor kapuját. Ám
az ünnepi ebéd egy kisebb
lakodalommal ért fel, csaknem
félszáz hozzátartozója köszöntötte Õt! Van, aki Debrecenbõl

érkezett, sõt egy hölgy egyenesen a világ túlsó végérõl, Ausztráliából idõzítette erre az idõszakra éves magyarországi nyaralását. Heten voltak testvérek
– anyai ágon nemesi vér folyik
az ereiben –, az õ gyermekeik,
unokatestvérek, családjaik gyûltek össze e jubileumra.

Legkisebb
gyermekként
kiskorában õt óvta mindenki
vékony testalkata, betegségei
miatt, emellett a második világháborús hadifogság sem kímélte. Ehhez képest mindanynyiuknál magasabb kort élt
meg, sõt, még tervez. 5-6 évvel
ezelõtt Elek bácsi ötletére szervezõdött meg az elsõ családi
összejövetel és azóta születésnapja környékén évente összegyûlnek a rokonok egy beszélgetésre, ebédre.
Ez a nap kicsit mégiscsak
más volt, láthatóan elérzékenyült „Elek bátyja” sõt, talán
még zavarban is volt egy kicsit.
A család szónokát követõen
Sipos Ferenc polgármester, valamint Kovács Gyula jegyzõ
köszöntötte, megemlítve, 10
év múlva velük ugyanitt. No,
de vissza a tervekhez. Következõ szülinapjára bográcsozáson gondolkodik, mert olyan
még nem volt. Ne mosolyogjunk ezen, tavasszal is egyedül
fõzött otthon kocsonyát, mint

minden évben, sõt, a füvet is
lenyírja az udvaron fûnyíróval,
pedig a motoros behúzásával
még nekünk, fiatalabbaknak is
meggyûlik néha a bajunk, de a
házkörüli egyéb teendõket is
ellátja. Olvasni mindig szeretett, most is tévét néz, újságot
olvas, naprakész ismeretei vannak a nagyvilágban történt
eseményekrõl.
Számára kijutott olyan kiváltságokból, amiknek manapság biza híján vagyunk: szerénység, kedvesség, életöröm.
Egy is nagy ajándék ezekbõl,
nem, hogy egyszerre három!
Bárki fordult hozzá kérdéssel
az ebéd elõtt, után, mondandóját mindig egy mosollyal
kezdte. Melyikünk „rendelkezik” eme „képességgel”?
A 90 év valaminek a kezdete is. Innentõl fogva Elek
bácsi is minden születésnapjára emléklapot kap az önkormányzattól, mint minden
szépkorú lakó. Reméljük, minél többet küldhetünk!

10. jubileumi „SZAGGASD AZ ASZFALTOT!”
elnevezésû futóverseny Bagodban
2017. október 8.
A verseny célja: az
egészséges életmódra, a sportolás szeretetére nevelés, a
futás népszerûsítése,
Helyszín: Bagod-ZalalövõBagod kerékpárúton kimért,
hitelesített futópálya,
Rendezõ: Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület,
Versenyközpont: Bagodi
Fekete István Általános Iskola
tornaterme (8992 Bagod, Kossuth utca 15.),
Rajt: 2017. október 8,
10.00 óra – a régi bagodi
vasútállomás épülete (8992
Bagod, Vasút utca),
Versenytávok: ovis futam
(500 m), 3 km, 10 km-es
Decathlon futás, 21 km Vitalux félmaraton,

Idõmérés: Chipes idõméréssel történik.
Nevezés:
– Online elõnevezés: 2017.
szeptember 30. napjáig,
– Helyszíni nevezés: a verseny napján 8:15 - 9:15 óráig.
Díjazás:
– minden nevezõ: gravírozott toll,

– 500 m-en és 3 km-en
minden célba érõ: befutóérem,
– 10 km-en minden nevezõ: futókesztyû,
– 21 km-en minden nevezõ kulacstartó öv,
– abszolút elsõk: egyedi
érem és kupa,
– kategória 1-3. helyezettek: egyedi érem.

Egyéb:
– ingyenes szálláslehetõség a Bagodi Fekete István
Általános Iskolában,
– a verseny helyszínén
tisztálkodási lehetõség,
– futás után gulyásparti az
iskola tornatermében,
– parkolási lehetõség,
– ingyenes gólyalábazás,
íjászat, ugrálóvár, arcfestés.
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XXV. Nemzetközi néptánc gála Zalalövõn

A moldovai „Opincuta” néptánc és népzenei együttes Gyermekáldás címû elõadása.
Sárvár, a nemzetközi folklórnapok megálmodója, idén
37. alkalommal rendezi meg a
számos országot felvonultató
fesztivált, melyhez Zalalövõ
25 éve csatlakozott elõször. Ez
idõ alatt 19 ország néptánccsoportja mutatkozott be Zalalövõn. Idén 3 nemzet együttese

érkezett volna, de sajnos az
algír csoport nem kapott vízumot, így egy román, moldovai és a zalalövõi „Salla” néptánccsoport lépett színpadra.
Elsõként a „Salla” néptánccsoport lépett színpadra. A
2004-ben alakult együttes vezetõje Kiss István György. Kez-

detekben kész koreográfiákat
tanultak be, ma már mûhelymunkát végeznek: megtanulják egy-egy tájegység, község
eredeti táncanyagát, szokásait,
majd képességeiknek, koruknak, jellemüknek figyelembe
vételével állítják színpadra táncaikat. A gálán fõként mezõségi tánccal léptek színpadra.
A moldovai „Opincuta”
néptánc és népzenei együttes
repertoárja 15 néptáncot tartalmaz (Moldova különbözõ
területeirõl), valamint víg dalokat, altatókat, balladákat, melankolikus román népdalokat
(doinák), hagyományos gyermekjátékokat, hangszeres dalokat, különbözõ szokásokat
és hagyományokat (pl. föld-

mûves, téli, esküvõi vagy családi rituálék). Tõlük most egy
gyermekáldást és különbözõ
víg dalokat, jókedvû, gyors
néptáncmozdulatokat láthatott
a közönség.
A román Fiii Camarasului
(Camarasu fiai) folklóregyüttes azt tûzte zászlajára, hogy
õrzi és népszerûsíti azokat a
sajátos, helyi néphagyományokat, amelyeket az 1970 és 1989
között mûködõ elõdzenekar is
büszkén óvott. Az új folklóregyüttes „Fiii Camarasului” 10
és 25 év közötti tagokból áll,
akik a román néptánc legismertebb táncelemeit vitték
színpadra Zalalövõn.
Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Kávási mesetábor

Újszülött köszöntése Csödében

Tartalmas idõtöltés volt.

Kemény Anna testvéreivel.
Csöde településen 2017.
augusztus hónapjában került
sor Kemény Anna újszülött
köszöntésére.

A település önkormányzata
részérõl ajándékkal és virággal
köszöntötték a kis Annát és
édesanyját.

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

Idén három napközis gyermektábor is várta a kávási
gyermekeket: júniusban helyismereti, augusztusban szövegértés- és társasjáték, júliusban
pedig a korábbi évekbõl ismert mesetábor, mely ebben
az évben már a harmadik volt
a mesetáborok sorában. Nyolc
gyermekkel
feltarisznyáltuk
magunkat és elindultunk (hamubasült) juhtúrós pogácsával ellátottan a mesék igaz,
segítõ világának keskeny ösvényén.
A napközis keretben tartott
öt napon keresztül hallgattunk, néztünk és egyedül-párban-csoportban olvastunk meséket és próbáltunk írni is.
Ahogy az eddigi táborokban, a mesei valóságot alkotásokban is tükröztük. Nem csak
színes ceruzával rajzoltunk,
hanem új technikaként szén-

nel és porpasztellkrétával is,
de két ízben sikerült agyaggal
is dolgoznunk.
Foglalkoztunk a mesék hõseinek nevével, közben saját
magunk nevének eredetét, jelentését is kutattuk; rajzoltunk
mesebeli fát; figyeltük a mesék
segítõ állatait – 1 napot szenteltünk a sárkányoknak is; követtük a mesehõs útját és a
végén megrajzoltunk jó pár
„mesetérképet”; végül, az utolsó napon, a sûrû, sötét erdõbe
érve, igyekeztünk megtalálni a
parányi, halvány fényt, amely
mindig ott van.
Minden résztvevõnek köszönöm a részvételen túl a
csendeket, amelyeket megélhettem a mesehallgatások és
az alkotások alatt!
Bakos Márta
könyvtáros, komplex
mûvészeti terapeuta

Idõsek köszöntése Keménfán

Vidám, szép emlékekkel teli délután volt.
2017. augusztus 19.-én,
14:00 órakor a több évre
visszanyúló hagyományhoz híven Keménfa Község Önkormányzata ismét szeretettel invitálta a településen élõ idõsebb korosztályt, hogy a faluházban egy kis rendezvény keretén belül, megbecsülésük
jeléül köszönthesse a szép kort
megért lakosokat.
Cser Gábor polgármester
üdvözlõ szavai után Kovács
Viktória és Cser Regina versekkel tarkított köszöntõvel
adózott az idõs kort megért,
kemény munkától és néha a
nehéz sorstól megfáradt szépkorúaknak.
A korai estebéd elfogyasztását követõen zenés mûsor
vette kezdetét, ahol a Zalaapátiból érkezõ harmonikások
szebbnél szebb dalokkal alapozták meg a hangulatot,
egyetlen embert sem kihagyva,
mindenkinek eljátszották a
kedvenc nótáját.

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
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Nagyon vidáman folytatódott a délután, sorjában hangzottak el a régi magyar nóták,
magával ragadva idõst és fiatalt egyaránt, hiszen szívmelengetõ érzés amikor egy közösség kötetlenül, együtt énekel-

ve tud eltölteni pár órát, elfelejtve a gondokat és a múló idõt.
A rendezvényen ajándékkal
is kedveskedett az önkormányzat az idõseknek, hogy mindig
megmaradjon szép emlékként
ez a nap is úgy, mint az eddigiek.
Azokról sem feledkezett
meg a falu vezetése, akik
egészségi állapotuk miatt nem
tudtak megjelenni. Õket otthonukban keresték fel és adták át a nekik szánt ajándékot,
kedves szavak kíséretében,
éreztetve velük: attól még,
hogy aktívan nem tudnak részt
venni a falu életében, a megbecsülés megmarad irántuk.
Remélhetõleg
mindenkinek sikerült egy vidám, szép
emlékekkel teli délutánt szerezni idén is.

A falué a futballpálya
Hosszú idõ után magáénak
tudhatja Keménfa a futballpályát, amit sikerült megvásárolni, így a falu tulajdonába
került.
Régóta az önkormányzat
gondozta, ezért a lakosok

többsége úgy vélte, hogy Keménfa tulajdona, de ez nem
így volt idáig.
Terveik szerint rendezvények helyszínéül szolgál, illetve a lakosok rendelkezésére
áll ezentúl.

Sikerült megvásárolni a területet.

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Már akkor mondtam…
Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérõ probléma, hogy a régi, lecserélésre
ítélt bútorokkal mit lehetne
kezdeni. Az együtt eltöltött
évek alatt kialakult érzelmi
kötõdés miatt – még használható, ne dobjuk ki – megoldásban gondolkodnak sokan. Péter is egy ilyen helyzetben találta magát. Az új
nappali bútor beépítése
elõtt meg kell szabadulni a
régitõl. Péter tapasztalt szakember, egybõl észreveszi,
hogy ez az ülõgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért
annyira rossz állapotban
van, hogy lehet, ezt az utolsó szállítást már nem fogja
szétesés nélkül kibírni.
Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nélküli mozgatás lehetõségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova teszik az ülõgarnitúrát. Egyetlen lányuk
sorra sorolja a lehetõségeket.
– Be kell rakni a garázsba!
– Tele van, még az autóval se tudok bejárni –
mondja az apa.
– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.
– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg
sem tudunk mozdulni. Oda
biztos, hogy nem fog beférni.
Vajon kihez lehetne elvinni? Végig veszik a rokonokat. Hosszas telefonálások után sem lesz megoldás.
Senki sem tudja befogadni a
sokat megélt ülõgarnitúrát.
A helyzeten felháborodó
egyetlen lányuk kifakad:
– Tavaly amikor kint dolgoztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy vegyetek a Balatonon egy nyaralót, és akkor most lenne
hova tenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Ifjúsági klub, járda- és útjavítás, temetõvilágítás…
Felújítási tervek Zalaháshágyon

Büki József polgármester a felújításra szoruló, részben már
megjavított járdát mutatja.
A falu csinosítását és a
lakosság kényelmét szolgáló
munkálatok elvégzését tervezi
a zalaháshágyi önkormányzat. Az elképzeléseket, amelyek megvalósítása részben
már folyamatban van, Büki József polgármester ismertette.
– Mivel a mozgó posta bevezetésével megszûnt a helyi
posta és használaton kívül áll a
helyiség, most a fiatalok számára szeretnénk rendbe tenni,
ifjúsági klubbá átalakítani. Már
kibontottunk egy felesleges
közfalat, elkészítettük az aljazatbetont. Most a festés és az
aljazatburkolat elkészítése következik. A mintegy 30 négyzetméteres helyiség egyik felében konditermet szeretnénk
kialakítani. Korábban eMagyarország Pont mûködött az épületben. Ezt a funkciót jellegében szeretnénk megõrizni,
ezért a helyiség a másik felében a meglevõ számítógépeket
helyezzük üzembe. Berendezzük a klubot, asztalokkal, székekkel, hogy a fiatalok számára
ez a többfunkciós helyiség
akár társasjátékhoz, kártyajátékhoz, egy jó beszélgetéshez
megfelelõ teret biztosítson.
Mindenképpen többcélú közösségi helyiséget szeretnénk
kialakítani, amelyben a fiatalok jól érezhetik magukat. Az
összességében mintegy egymillió forint értékû munka
részben társadalmi munkával,
az önkormányzat saját erejébõl
készül, s már októberben szeretnénk átadni – ismertette
Büki József, majd a következõ
tervet részletezte:
– Komoly gondjaink vannak a rossz állapotban levõ
járdáinkkal. A kopások, felfagyások, repedések miatt nagyon esedékes a felújításuk.
Mivel nem önkormányzati tulajdonúak, hanem a közútkezelõhöz tartoznak, az önkormányzat nem pályázhat erre a

célra. Kértük, hogy adják át a
járdát az önkormányzatnak ingyen, vagy jelképes összegért,
s abban az esetben már pályázhatnánk rá, de eddig ez a
szándékunk még nem járt sikerrel. Ennek ellenére mindent megteszünk a járdáink
megjavítására. Az egyenetlenségek, repedések, kátyúk kijavítására már felhasználtunk
két tonna aszfaltot. Megítélésünk szerint még egy tonna
anyag elég lehet a sürgetõ karbantartási munka elvégzésére.
Így is összességében mintegy
háromszázezer forintot tesz ki

ez a munka. Bízunk benne,
hogy két héten belül elkészül,
így a rossz idõt már megjavított járdákkal várhatjuk –
osztotta meg velünk Zalaháshágy elsõ embere. A kultúrház
felújítása szintén bürokratikus
akadályokba ütközik.
– Szeretnénk elvégezni a
kultúrház külsõ hõszigetelését, kifesteni, kicserélni a tetõhéjazatát és nyílászáróit. A
mintegy 28 millió forint értékû munkára pályázatot adtunk
be, de nem nyertük el. A kultúrháztól mintegy nyolc méternyire ott áll egy távközlési torony, amelynek a körülbelül
30 négyzetméteres területe
úgy 25 évvel korábban a távközlési cég tulajdonába került,
s mivel nem az egész, 4860
négyzetméteres terület önkormányzati tulajdonú, így elutasították a pályázatot – panaszolta a polgármester. – Az önkormányzat az új helyzetben
erre a munkára fordíthatná azt
a 6,5 millió forintot, amelyet
azért kapott a település, mert a
korrekt gazdálkodás miatt
nem volt szüksége az adósságkonszolidációra… Közbevetõleg, sérelmezem, hogy azok a
települések, amelyek adósságokat halmoztak fel, nagyságrenddel nagyobb támogatást
kaptak… Nos, ebbõl az összegbõl 6 millió forintot a kultúrház tetõhéjazatának cseréjére
szeretnénk felhasználni. Ha

2017. augusztus
nem lenne bürokratikus akadálya, akár már a télre elkészülhetne a munka. A fennmaradó félmillió forintból pedig
a temetõ kerítését szeretnénk
megépíteni kovácsoltvas kapuval. A feljáró út mellé szeretnénk szegélyt készíteni, és
három kandeláberrel olyan
térvilágítást, amely a bejáratot
és a parkoló egy részét is megvilágítja.
Jó hírrõl is beszámolt Büki
József polgármester:
– A futballpálya felé vezetõ,
70-es helyrajzi számú utca
felújítására pályázatot nyertünk. A mintegy 8,2 millió forint értékû munka 15 százaléka önrész, a többit a pályázat
fedezi. Az út mellett felajánlottunk egy házhelyet a mozgáskorlátozottak és más fogyatékkal élõk szociális otthonait
közösségi alapú ellátással felváltó EFOP-projekten belül.
Ezért az egycollos vízvezetéket
még az útjavítás elõtt szeretnénk megfelelõ keresztmetszetûre cserélni. Valószínûleg tûzcsap is kerül az új nyomócsõre. Ezeket a munkákat is még
az idén szeretnénk elvégezni.
Mindezen túl várhatóan
még a Sibrik kápolna – mint a
település nevezetessége – felújításának költségeihez is hozzájárul az önkormányzat. Az
egyház egyebek közt a tetõhéjazat, a torony, a kriptalejárat
felújítását tervezi mintegy 2,8 3 millió forint költséggel. A
képviselõ-testület késõbb fog
majd dönteni róla, hogy milyen összeggel járul hozzá a
munkához, hiszen közös érdek,
hogy szépüljön a település.
Kép és szöveg: Farsang Lajos
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Zalaboldogfán újraindul a sportélet
Két év szünet után megújul
Zalaboldogfa sportklubja. A
fejleményrõl Luter Péter polgármester és sportbarátai adtak tájékoztatást, akik aktivitásuk révén minden bizonnyal
részt vesznek a szervezet új
vezetõségének
munkájában.
Luter Péter aktivitására jellemzõ, hogy negyedik ciklusát
tölti, mint a falu elsõ embere,
vállalkozóként, szponzorként
támogatja a csapatot, s a jelenlegi vezetõségben szakosztályvezetõként ténykedik. Az agilis
társaság a három éve elkészült
új közösségi és öltözõépület
mellett, a szépen gondozott
pálya szélén veszi sorra az
elõzményeket és vázolja fel a
tervezett jövõt.
– Az egyesület 20 év szünetelést követõen, 2003-ban alakult meg. Sikerült az elõzõleg
megszûnt a futballpálya helyett újat építeni, s újraindult a
munka. Sikeresen a középmezõnyben szerepeltünk a
megyei III-ban, sõt, a II-ben is
játszottunk. A 12 év alatt sajnos nem sikerült megfelelõ
feltételeket biztosítani, s igazából elfogytunk – vezeti le Luter Péter az elõzményeket.
Két éve, sajnálatos módon
épp akkor szûnt meg a csapat,
amikor elkészült az új öltözõ,
tehát ugrásszerûen javultak a
feltételek – derül ki a közelmúltról.
Idõközben aztán olyan agilis sportbarátok jelentkeztek a

közös feladatokra, mint Tóth
Péter, aki az édesapja a jelenlegi elnök – helyét veszi át a
vezetõségben. Domján László
Vas megyébõl érkezett, s telepedett le a faluban, szintén
teljes mellszélességgel beleállt
a sportkörrel kapcsolatos munkába, s nem utolsósorban Pál
Tamás andráshidai vállalkozó
személye is garanciája lehet az
újból elkezdett munkának.
– Ez a két év alkalmat adott
rá, hogy az új vezetõség összeállítása kialakuljon, s az új
csapat felépítésén is dolgozzunk. Ha ismét elindulunk,
akkor erõs kerettel, jó háttérrel kell, s mindent meg is teszünk ennek érdekében – ismerteti a helyi szándékot határozottan Luter Péter.
– Igazából egy baráti beszélgetéssel indult az egész –
veti közbe Pál Tamás. – Mivel
rendelkezem
sportkapcsolatokkal és vállalkozóként üzleti
kapcsolatokkal, úgy látom, sokat segíthetek Zalaboldogfa
csapatának.
Pál Tamás szándéka kedvezõ fogadtatásra talált, s mivel az Andráshida Sport Clubbal is kitûnõ a kapcsolata, a jó
szomszédság jegyében a kölcsönös elõnyök mentén katalizálhatja a két csapat közti
kapcsolatot.
– Kitûnõ szervezõ Tomi,
nagyon jó menedzseri hátteret
biztosíthat a csapatunkat, s az
Andráshidával való kapcsolat-

Luter Péter és aktív sportbarátai a sportpálya minden igényt
kielégítõ épülete elõtt.
tartást meghatározza a személye. Mi nyilván inkább segítségre szorulhatunk – említi
Luter Péter –, hiszen nekünk
lehetnek inkább létszám-gondjaink, s kisegíthetnek minket,
ugyanakkor komolyan vesszük
az utánpótlás-nevelést, s szívesen adunk majd tehetséges
játékosokat az Andráshidának.
Így például máris említhetjük
Kiss Martint, aki remélhetõen
bemutatkozhat a jövõben az
Andráshidában – sorolja a polgármester. Arról is tájékoztatja
a megjelenteket, hogy az önkormányzat biztosítja a kellõ
hátteret, például a pálya karbantartásával, s a Luter Family
Kft. is támogatja a színvonalas
sporttevékenységet.
Szépen épülnek a szponzorokkal kialakított kapcsolataik,
tervezik, hogyan élnek majd a

TAO rendszer lehetõségeivel.
A hatalmas elõkészítõ munka
révén kialakult a csapat 23 fõs
kerete, amelyre a jövõt már
elõre tervezhetik. Pál Tamás
három éves szakaszra bontja a
zalaboldogfai sportélet újbóli
felépülését.
– Senkinek a helyét nem
szeretném elvenni, addig leszek itt, amíg szükség van a
munkámra – rögzíti. Az általa
tervezett jövõben az elsõ évben a csapat felépítése, az elindulás és a tapasztalatszerzés
kap fõ hangsúlyt. A második
év a megerõsödés idõszaka
lesz, a harmadik évben pedig
már el lehet várni az eredményességet, amelyben jó csapatmunkával mindenki kihozza
magából a legjobbat.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Új kenyér sütése Zalaszentgyörgyön

Lapátra kerül a kisütésre váró kenyértészta.
Augusztus 20-án a zalaszentgyörgyi Porta Tájháznál

a Zalaszentgyörgyi Nyugdíjasklub tagjai jóvoltából új ke-

nyér készült. Már a hajnali
órákban elkezdõdtek az elõkészületek, hiszen az elkészült
kenyértészta a dagasztások
elõtt legalább 4 órán át pihent.
Külön figyelmet kívánt a kemence megfelelõ elõkészítése,
amit már a dagasztás elõtt be
kellett fûteni. A kemencét jól
megrakták, majd meg kellett
várni, hogy a fa alvó parázsig
leégjen, ekkor a parazsat
kuruglával az ajtó elé húzták
és a kemencét vizes seprûvel
kiseperték. A kenyértésztát a
jól meglisztezett lapátra helyezve, óvatosan „megmosdatták” vízzel és határozott mozdulattal kihúzták a lapátot a
kemencében a tészta alól. A

kenyér 2 óra sütés után készült
el. Jól megmosdatták, konyharuhába tekerték. Farkas László plébános kora délutáni órában megszentelte és megszegte Zalaszentgyörgy új kenyerét.
Köszönet a fáradtságos, szeretetteljes munkáért és finom
kenyérért a Zalaszentgyörgyi
Nyugdíjasklub tagjainak.
A program 9-17 óra között
zajlott, ez idõ alatt a falubeliek
ellátogattak a tájházhoz nézelõdni, betekinteni a kenyérkészítés fortélyaiba. A kenyérszentelésre szép számmal öszszegyûltek (40-50 fõ) és a kenyérkóstolás egy jóízû beszélgetéssel, nótázással zárult.
Zsirka Erika
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A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók
Szeptemberben további képzések indulása várható
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a Zala
Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei Kormányhivatal, a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft., illetve a foglalkoztatásfejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmûködésével valósul meg.
A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása.
A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.
A munkaerõpiaci programmal kapcsolatos ügyekHIRDETÉS

ben a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hivatalokkal.
A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõdött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szerepet kapnak a paktum szerinti keresleten alapuló képzések.
Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ képzésben, 7 fõ pedig munkaerõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.
A nyári idõszakot követõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott
foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

A partnerség együttmûködésének köszönhetõen széleskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályain.
A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala megye munkaerõpiaci helyzetének élénkítését, valamint elõsegítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tartást, így jelentõsen hozzájárulnak a vállalkozások munkaerõszükségletének kielégítéséhez.
----------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Fotó: Mérksz István
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Lovas napok és fesztivál Zalalövõn
Zalalövõ Önkormányzata,
valamint a Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesület
közös szervezésében került
megrendezésre a fogathajtó
verseny és a köré szervezett
fesztivál. A szervezõk szerint a
3 napos rendezvény lovas
programjaira mintegy kétezer
nézõ volt kíváncsi.
A fesztiválon kulturális
programokból sem volt hiány.
A „Salla” Mûvelõdési Központban a Dienes Festõkör tagjainak, illetve Horváth József
épületszobrász és kõfaragó
mester cserépmozaik kompozícióiból összeállított kiállítása
volt látható. A „Salla” kiállítóhelyen pedig néhai Varga József festõmûvész idõszakos
kiállítása nyílt meg.
A szervezõk minden korosztályra és érdeklõdési körre
gondolva tuning autós, motoros találkozóra invitálták a tulajdonosokat és a közönséget.
A legújabb konstrukciókat és

az elegáns veterán darabokat
egyaránt felvonultató találkozón több, mint harminc tuning gépjármûvet tekinthettek
meg az érdeklõdõk.
Az akadályhatás kezdésekor Szépe Ferenc, a Földmûvelésügyi Minisztérium Mezõgazdasági Fõosztályának vezetõje köszöntötte a fogatokat,
majd hivatalosan is megnyitotta a versenyt, amit idén is
nagy fölénnyel a sokszoros
gyõztes, Lebics István és fogata nyert meg.
A jövõre 1900 éve lakott
településként
nyilvántartott
Zalalövõ város tiszteletére a
szervezõk római kori hangulattal kedveskedtek, római kori
harckocsik versenyét láthatta a
közönség.
A színpadon Janza Kata,
EMeRTon-díjas színésznõ és
musical énekes lépett fel.
– Rendszeresen lépek fel
Zalaegerszegen és Nagykanizsán is. A zalai táj szépsége

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

ar

ng

Hu

• Bérfõzés

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

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Lebics István fogatával.
mindig lenyûgöz, elvarázsolnak a gyönyörû zöld erdõk, a
csodálatos tó, ami mellett
most is elhaladtunk amikor
Zalalövõre mentünk! Sajnos
nem tudtam itt maradni a fesztiválon, mert siettem Balatonfüredre egy másik fellépésre,
de tervezem, hogy a jövõben
visszatérek erre a csodálatos
helyre, hogy fel tudjam fedezni minden szépségét. Szeretnék köszönetet mondani a
szervezõknek, hogy teljesítették minden kívánságomat és
nagyon köszönöm a finom

babgulyást, amivel megvendégeltek!”
Kísérõ programokként csikós bemutató, póni lovaglás,
arc- és hajfestés, népi körhinta,
vízi dodzsem, és különféle
ügyességi játékok voltak elérhetõek minden korosztály számára, ezen kívül egész nap
nép-, képzõ-, és iparmûvészek,
valamint kézmûvesek kínálták
portékájukat.
A fesztivál zárásaként élõ
Zséda-koncertet, majd a tûzijátékot élvezhetett a közönség.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Zalalövõi programajánló
Szeptember 9.: Adománygyûjtõ bál
Rendezõ: Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület
Szeptember 24.: Borostyán Feeder Horgászverseny
Rendezõ: Borostyán Horgászegyesület Zalalövõ
Szeptember 30.: Murcifesztivál
Rendezõ: „Salla” Mûvelõdési Központ
Október 2-8.: „Tiszta Forrásból” Országos Könyvtári Napok
Rendezõ: „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Október 3.: Szülõk Iskolája
Rendezõ: Zalalövõi Általános Iskola
A programokkal kapcsolatban bõvebb információért keresse
a kihelyezett plakátokat vagy érdeklõdjön a szervezõknél.

Zalalövõ és Környéke
Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

Fotó: Shutterstock
Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.
Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptemberétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagógusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt né-

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen alacsony volt. Éppen ezért a pedagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

Tanulási nehézség?
Van megoldás!
Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beilleszkedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpróbálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.
A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat Mosányi Emõke, a Fõvárosi Pedagógiai Szolgálat fõigazgatója.
Az ügyben már konkrét tapasztalatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan
lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mentesítésre, amivel valójában semmit nem oldunk meg”.

A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézséggel küzdõ BTM-tanulók esetében szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vinni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nulla pontot visz, túljelentkezéskor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.
Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, hanem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, családanyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.
MW

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer forintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû bölcsõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõiskolai végzettségû óvodai pedagógus, vagy pályakezdõ, fõiskolán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forinttal. Valószínûleg a béremeléseknek is köszönhetõ, hogy rövid idõ alatt harminc százalékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. Palkovics László oktatási
államtitkár korábban azt mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nõtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatásra, jövõre a köznevelés mintegy 71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendõhöz képest jövõre 315 milliárd forinttal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kormány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbecsülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa
Zoltán köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõvítenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagógusok körében.
MW

Minõsítéssel még magasabb a fizetés
Egyelõre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minõsítési eljárásban, ami lehetõvé teszi, hogy jövõre magasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
Jövõ januártól az elsõ gyer- A szabad felhasználású Diákmek születésekor felfüggesztik hitel 1-et állami ösztöndíjas és
az édesanyák diákhitel-törlesz- önköltséges képzésben részt
tését. A második gyermek vi- vevõ hallgatók is felvehetik,
lágra jöttekor elengedik a tar- akár nappali, esti, levelezõ
tozás felét, a harmadiknál pe- tagozaton, vagy távoktatásosdig a teljes összeget, hogy ily ban tanulnak. A Diákhitel 1
módon is könnyítsenek a gyer- esetében a legkisebb összeg
meket vállaló anyák életén.
havi 15, a legmagasabb havi 50
A felsõoktatást most elkez- ezer forint, de - maximum 250
dõknek lehetõségeik és ter- ezer forintig - van mód arra is,
veik felmérése után mihama- hogy a diák egy összegben verabb érdemes azt is eldönte- gyen fel öthavi hitelt. A Diákniük, hogy felvegyenek-e diák- hitel 2-nél az önköltséges képhitelt. Mint arról beszámol- zésben tanuló diák annyi hitunk, a szabad felhasználású telhez juthat, amennyibe az
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu- oktatás kerül, az összeget közlásától tavaly év végéig több vetlenül a felsõoktatási intézmint 354 ezren vették igény- mény kapja meg. A kamat mérbe, összesen 294,3 milliárd fo- tékét kormányrendeletben harint összegben. A kötött fel- tározzák meg, jelenleg 2,3
használású Diákhitel 2 lehetõ- százalék.
ségét közel 25 ezren használA tartozás törlesztése áltaták fel, összesen 20,2 milliárd lában – kivéve a fentebb emforint összegben.
lített anyukákat – a jogviszony
A hitelt általában 11 tanul- megszûnése után kezdõdik.
mányi félévre lehet igényelni.
MW
Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Bemutatjuk a Zalalövõi Önkéntes Tûzoltó Egyesületet
Zalalövõn az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület 1992-ben
alakult, szervezõdött, ekkor 26
fõ gyakorolta ezt a hivatást,
mostanra 16 fõ, 3 nõ és 13
férfi tagja van. A legidõsebb
tag 61, a legfiatalabb pedig 18
éves. 2012-ben újra szervezõdött, tisztújítás történt, jelenleg is folyamatban van az átszervezõdés. Az egyesület a
körmendi tûzoltósághoz tartozik, az önkéntes katasztrófa
csoport Zalaegerszeghez. A
tûzoltóság tagja még a helyi
mentõcsoport is.
A felszereléseket pályázatok során kapják, vagy az így
befolyt összegbõl vásárolják,
mint a most vásárolt ruhákat.
Támogatja az egyesületet a zalalövõi önkormányzat is, egy
kis tagdíjjal is hozzájárulnak a
szervezet
fennmaradásához.
Kisebb-nagyobb összegeket kapnak magánszemélyek felajánlá-

saiból. Az ilyen befolyt pénzekbõl sikeresen felújítják a
tûzoltószertárat, ezt 2016-ban
kezdték, eddig nyílászáró csere, gáz-, villanyszerelés történt,
de ez még folyamatban van. A
régi budafai tûzoltóság szertárából szeretnék kiállítani és
felújítani a tûzoltó fecskendõt,
melynek a helye az új szertár
elõtt lenne. A közeljövõben
szeretnék kiépíteni az ügyeleti
rendszert, hogy könnyebben
tudják a tagokat mozgósítani,
mivel egy önkéntes tûzoltóságról beszélünk, a tevékenység mellett mindenkinek van
munkahelye és családja is.
Ez a hivatás nem veszélytelen, ezért a csapat nagy része
már részt vett egy 40 órás
kiképzésen. A tapasztalatszerzés miatt tûzoltó bemutatókra
járnak, idén már szeretnék magukat is megmutatni egy ilyen
rendezvényen és nem csak

Bevetés közben…
megfigyelõként, nézõként szemlélõdni. Három hetente, ha
nincs is kivonulás, elõ kell
venniük a felszerelést, ilyenkor
kiképzési gyakorlatot tartanak,
mint egy éles bevetésen. Kivonulnak egy megbeszélt területre a tûzoltó autóval. A
tûzoltó autót az egyesület Zalalövõ testvérvárosától, Oberwarttól kapták. Évente körülbelül 10 kivonulásuk van, ahol
helyt kell állni, ez bármikor
jöhet, ezért is kell a felszerelésnek mindig készenlétben
lennie. A tûzoltáshoz még
nincs jogosultságuk, de a helyszín biztosításához igen, viszont vannak olyan helyzetek,
amikor be kell avatkozniuk, és
megkezdeni az oltást, addig

amíg megérkeznek a hivatásosok. Vannak „kisebb esetek” is,
mint például lakóház pincéjének a kiszivattyúzása, úttestre
kidõlt fa eltávolítása.
Rendezvényekre is eljárnak, ahol bemutatót tartanak,
de ismeretterjesztõ filmeket is
vetítenek, vagy elõadásokat is
tartanak. Ilyen például a most
aktuális gyermeknap, vagy
akár falunap, majálisok, pünkösd. A többi civil szervezettel
is jó a kapcsolatuk, mint a zalaegerszegi, körmendi, és helyi
csoportok. A meghívások alapján egyre több helyre is eljutnak. Folyamatos tagfelvétel
van, a fentebb már említett
bõvítés miatt.
Szilágyiné Hajdu Noémi

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
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!
Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383
E-mail: annaedit9@freemail.hu
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Zalalövõ és Környéke

Kedves olvasók!
A lapjainkat rendszeresen
követõknek, illetve az állandó
riportalanyoknak feltûnhet, hogy
nem látják Pataki Balázs (pébé,
illetve p.b.) írásait és új kolléga
faggatja õket az adott témával
kapcsolatban. Nos, jól látják. Az
élet pozitív változásai úgy hozták, hogy más területen, máshol
dolgozom tovább.
Némileg szokatlan lehet az
ilyen, mert általában nem jellemzõ, hogy egy távozó újságíró búcsúzik. Viszont én a kialakított,
már-már baráti kapcsolatokra
tekintettel úgy gondoltam, hogy
itt búcsúzom el, mivel nem tudtam mindenkitõl egyenként elköszönni.
Ezúton szeretném megköszönni a barátságot és a közös
munkát. Biztosan találkozunk
még, addig is mindenkinek jó
egészséget és eredményes munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Pataki Balázs
***
Bár már személyesen megköszöntük Pataki Balázsnak a kiadónknak végzett munkáját, ezúton is szeretnénk ezt megtenni.

2017. augusztus

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

„Civil” munkája mellett is lelkiismeretesen, szorgalmasan tudósította lapjainkat a Zala megyei településeken történt eseményekrõl.
Új munkahelyén, a fõvárosban is sok sikert kívánunk Neki
szakmájában és magánéletében is.
Ha netán a sors úgy alakítja
életét, a Zalatáj Kiadó visszavárja!
Ekler Elemér
kiadó-fõszerkesztõ

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN

Lubics Szilvia zalai hosszútávfutó és
ultramaratonista, aki idén az USA-ban
a „Badwater” ultrafutó versenyen
legyõzte a „Halál-völgyét”,
a Lenti Termálfürdõt
választotta.

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.

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

Újonnan, nálunk kötött
lakásbiztosításának
elsõ negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!

AKCIÓ!

,
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 weblapra!

Herman - Autószervíz Kft.
• 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
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.

Vizsgálati idõpontok:
Szeptember 7 (csütörtök) 9-12 -ig
Szeptember 14 (csütörtök) 13-17-ig
Szeptember 21 (csütörtök) 9-12-ig
Szeptember 28 (csütörtök) 13-17-ig

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

