
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

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

Érvényes: 2018. május 28 - június 10-ig

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

CENTRUM 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: 30/432-5874VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Csirke farhát......................259 Ft/kg
Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Csirke egészben................669 Ft/kg
Csirke comb.......................669 Ft/kg

Sertés fehércsont                              5 Ft/kg..............................
Sertés láb hátsó                               99 Ft/kg...............................
Sertés máj                                       319 Ft/kg.......................................
Zsírszalonna                                   599 Ft/kg...................................
Karaj csontos                                 959 Ft/kg.................................
Lapocka                                          969 Ft/kg..........................................
Comb                                               999 Ft/kg...............................................
Tarja csont nélkül                        1279 Ft/kg........................
Karaj csont nélkül                       1299 Ft/kg....................... Zsír 1 kg 499 Ft/kg.................................................

Tepertőkrém  250 g/dob       399,-/db      1596   Ft/kg.. ....... ......
Virsli Műbeles-balaton 799 Ft/kg...........................
Véres-Májas hurka lédig 899 Ft/kg.......................
Debreceni 999 Ft/kg................................................
Füstölt tokaszalonna 999 Ft/kg.............................
Füstölt kolozsvári szalonna 1599 Ft/kg...............
Parasztkolbász 1599 Ft/kg......................................
Tepertő 1999 Ft/kg...................................................

Lecsókolbász.................................839 Ft/kg
Cserkészkolbász............................949 Ft/kg
Parasztmájas................................1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs....................1049 Ft/kg
Sajtos virsli...................................1199 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs..........1299 Ft/kg
Vadász karikás..............................1399 Ft/kg
Vasi kolbász..................................1399 Ft/kg

Nyári turista..................................1549 Ft/kg
Vastagkolbász csípős paprikás..1699 Ft/kg
Körmendi extra Sonka.................1799 Ft/kg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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A harmadik legfontosabb
magyar keresztény ünnepen,
pünkösdkor tartotta falunapi
rendezvényét község, amiCsöde
hagyományosan a II. világhá-
borús emlékmű koszorúzásával
vette kezdetét. or-Vigh László
szággyűlési képviselő ünnepi
beszéde előtt ad-Herczeg Zsófia
ta elő Trianon Himnusz-Tartsd
magad Nemzetem! című, Quim-
by feldolgozást.

A magyarság fájó történel-
mi pillanatait összefoglaló ének
után Vigh László országgyűlési
képviselő is megindító szavak-
kal kezdte beszédét: „Ma azok-

„Emlékük él, míg ez az emlékmű áll”
ra emlékezünk, akik korábban
haltak meg a kelleténél. 13 hős-
nek a neve található itt kőbe
vésve, és az emlékezők élnek.
Egy olyan háborúra emléke-
zünk ma, amely nem 1939-ban
hanem 1914-ben kezdődött. Az
1914-től tartó világháborút egy
olyan szerződés zárta le, ami
ma is fájó. A háború széttépte
hazánkat, családok, barátok, gyer-
mekek, családapák és család-
anyák vesztek oda. Azt gondol-
tuk, hogy talán a centenárium-
ra, 2020-ra majd begyógyulnak
ezek a sebek. Azt gondoltuk,
hogy 2020-ra azonos jogi, poli-

tikai és gazdasági feltételek kö-
zött élnek majd mindazok a nem-
zetrészek, amelyeket elszakítot-
tak. Nem lett így. Az első világ-
háborút lezáró szerződések már
magában hordozták a második
világháborút. Egy teljesen igaz-
ságtalan, megbocsáthatatlan szer-
ződés volt, amely örökre fájni fog.”

Az emlékmű koszorúzását
követően kulturális programok
következtek, amelyen fellépett
a zalalövői Salla Néptánc Együt-
tes Reason Éder, a együttes,
Gábor és Herczeg Zsófia, vala-
mint a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészei is.

Kép és szöveg: Molnár Fanni

Horváth József Csöde polgármestere és Vigh László ország-
gyűlési képviselő rója le tiszteletét.
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Jótékonysági bál keretén
belül ünnepelte 20 éves fenn-
állását a Zalalövői Napköziott-
honos Óvoda Ficánkoló Ala-
pítványa, amely 1998-ban, 16
szülő kezdeményezésével ala-
kult meg. Az alapítvány a civil
szervezetek számára felajánl-
ható adó 1%-ból, valamint az
Elanders Hungary Kft. jelentős
összegű támogatásából gazdál-
kodik.

A vezetőség legelső célként
egy tornaszoba felépítését je-
lölte meg, ugyanis a 90-es
években a testnevelés foglalko-
zások és az ünnepélyek is a
csoportszobákban kerültek le-
bonyolításra, zsúfolt körülmé-
nyek között. A tornaterem ado-
mányokból és a Zalalövői Kö-
zös Önkormányzati Hivatal tá-
mogatásával 2002-ben készült el.

Ezt követően az alapítvány
évről évre járul hozzá a szük-
séges tornaszerek, játékeszkö-
zök és bútorok vásárlásához, s
emellett anyagi támogatást nyújt
a színházi és bábszínházi elő-
adások bérletvásárlásához is.

Az ez évi tervekről Tóth
Klára, a Ficánkoló Alapítvány
vezetője számolt be:

– Az idei jótékonysági bál
bevételét és az alapítvány je-
lenlegi tartalékát az óvoda ud-
varának déli részén kialakí-
tandó közlekedési park megépí-
tésére szeretnék fordítani. Már
zajlanak az előkészületek, po-
zitív visszajelzéseket és nagyon
sok segítséget kapunk folya-
matosan a kivitelezéshez, így
reméljük, hogy a gyermekek
minél előbb birtokba tudják
majd venni az óvoda közle-
kedési parkját.

Jubilált a Ficánkoló Alapítvány

A Ficánkoló Alapítvány veze-
tője, Tóth Klára

Fotó: Szabó BalázsFotó: Szabó Balázs

Május utolsó vasárnapja
Zalacsében is a gyerekeké min-
den évben: egy nap mikor min-
den az örömükért, szórakoz-
tatásukért, jókedvükért törté-
nik. A változatos, mozgalmas
programok kivitelezésén idén is
számos falubeli, szülő és segítő
dolgozott, hogy élménydús
nappal ajándékozzák így meg a
zalacsébi és környékbeli gyer-
mekeket.

Kora délutántól kezdve vá-
laszthattak a programok közül
a pályára érkezők. Szabadon
lehetett az ugrálóvárban hancú-
rozni, de aki csendes elfog-
laltságra vágyott, beülhetett a
sátorba kézműves foglalkozás-
ra. A fáradhatatlan örökmozgók
számára rendelkezésre álltak az
elemes quadok: a bátrabbak
kialakított pályán tesztelhették
ügyességüket. Közelről meg-
nézhettek és beülhettek egy

Gyereknap Zalacsében

mezőgazdasági gépbe is, de
nagy sikere volt a nyuszisi-
mogató résznek, valamint a gu-
rulós lovaknak is.

Fáradhatatlannak bizonyul-
tak: csak addig álltak meg,
amíg palacsintát, gyümölcsö-
ket, vagy éppen üdítőt vettek
magukhoz, aztán már indultak is
tovább az újabb kihívások felé.

A délután nevetéstől hango-
san telt, fellépett és aDorci Va-
rázsdob is, amit kicsik-nagyok
maradéktalanul élveztek. A nap
végére valamennyi gyerkőcön
szebbnél szebb arcfestések,
csillámtetoválások voltak és
mind-mind büszke lufidísz tu-
lajdonosok lettek.

Este bizonyára altatni senkit
sem kellett, kicsik-nagyok egy-
aránt elpilledtek. Kellenek az
ilyen napok, jövőre biztosan
újra találkozunk.

Rajnai Barbara

Kellenek az ilyen napok…

Június 16.: Ballagás. Szervező: Zalalövői Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola.

Június 23.: Szentiván éji program. Szervező: Zalalövői
Borbarát Kör Egyesület.

Június 24.: Pacsa hegyi búcsú-Szentmise 14.00 órakor.
Szervező: Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.

Június 29-Július 1.: Város Napja. Szervező: „Salla”
Művelődési Központ és Könyvtár.

Július 1.: Dedesi búcsú. Szervező: dedesi városrész.
Július 2-6.: Nyári Tábor. Szervező: Kerecsen Hagyo-

mányőrző és Kulturális Egyesület.
Július 7.: Irsapuszta falunap. Szervező: irsapusztai vá-

rosrész.
Július 8.: Irsapuszta búcsú-Szentmise 14.00 órakor.

Szervező: irsapusztai városrész.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért

keresse a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklődjön a
szervezőknél.

Zalalövői programajánló
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gyerekeknél, ahogy ré-
gen, ma is előfordul, hogy a
játék hevében valamelyik
kedvenc játékukat baleset
éri. Ilyenkor az ijedtségen és
néha a síráson túl az anyák
mindig elmondják a varázs-
latos mondatot:

– Nincs baj, majd apa
megjavítja!

Ez rendre megteszi a ha-
tását, a gyerekek megnyug-
szanak.

Egy fárasztó nap után es-
te hazaért László. Az íróasz-
talán, a számítógép mellett
talált egy játékot, amivel va-
lami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben meg-
esik az ilyesmi gondolta
László és bosszankodás he-
lyett mosolyogva elővette a
fiókból az erre a célra be-
szerzett szerszámait és va-
rázsolt. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadta a meg-
javított játékot. Az öröm
ilyenkor nagyobb volt,
mintha új játékot kapott
volna a gyerek. László az
ilyen pillanatokat többre be-
csülte, mint a munkája során
a főnökétől kapott elisme-
rést, mert a főnök szeme
nem szokott úgy csillogni az
örömtől, mint a gyerekeké.

Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak let-
tek. A játékok meg egyre si-
lányabb minőségűek. Lász-
lónak egyre nagyobb feladat
lett varázsolni. A felesége
észre is vette ezt. Ezért úgy
gondolta, hogy segít László-
nak és egy új varázsmonda-
tot talált ki ezeknek a játék-
baleseteknek a kezelésére:

– Nincs baj, majd apa
vesz másikat!…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Majd az apa…

A zalalövői civil szerveze-
tek a hagyományokhoz híven
idén is majálisra hívták a kör-
nyék lakosságát a Borostyán-
tóhoz. Április 30-án májusfa ál-
lítással kezdődött a program,
majd elsején már kora délelőtt
a szervezetek elkezdték a fő-
zést a délutáni vendéglátáshoz,
illetve a Majális Kupa strand-
labdarúgó torna is kezdetét vette.

Délután kettő órától várták
a különböző programokkal az
érdeklődőket a szervezők, me-
lyek megvalósításának ezúttal
kedvezett a kiváló időjárás. Az
egyesületek szívesen látták
vendégül a kilátogatókat, és
kellemes beszélgetéseket foly-
tattak.

15.30 órától a színpadon Tu-
boly Viktória, a Zalalövői Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola néptánccsoport-

Civil majális Zalalövőn

jai, a Salla Néptáncegyüttes,
Szépligeti-Csávás Dóra és Szép-
ligeti Mátyás, a Táncoló Tal-
pak, a Reason együttes és Ta-
kács Attila és családja szóra-
koztatta a jelenlévőket.

Az egyesületek vezetői ez-
úton is megköszönik mindazon
személyeknek, szervezeteknek
a segítségét – legfőképp az egye-
sületek aktív tagjainak –, akik bár-
milyen formában hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez. A szer-

vezők bíznak benne, hogy a je-
lenlévők jól érezték magukat,
és jövőre szép időben sokan
fognak kilátogatni a civil ma-
jálisra.

Támogatók: Bozókamix Kft.,
Cserkuti József, Gondoskodás
Alapítvány, Hideg Zoltán, Pör-
gölini Pékség, Zalalövő Város
Önkormányzata, Zalalövő és
Környéke Közéletéért, Kultúrá-
jáért, Környezetéért Alapítvány.

- gyarmati-

A helyi és környékbeli fiatalokból álló Reason együttes.

Május 26-án gyerekkacaj,
zsibongás, önfeledt játék töltöt-
te meg a foci-zalaszentgyörgyi
pálya melletti játszóteret és kör-
nyékét. A zöld területet „be-
laktuk” ugrálóvárakkal, ping-

pong asztallal, sátorral, ahol kéz-
műveskedni (láncfűzés, kavics-
festés, pillangókészítés), csil-
lámtetováltatni, arcot festetni le-
hetett, no meg a felfűtöttséget
szörppel enyhíteni, éhséget pa-

lacsintával csillapítani. Fontos
megemlíteni, hogy az imádott
Zalaszentgyörgyi Nyugdíjasklub
tagjai 7 kg lisztből készítettek
fenséges palacsintát (ami el is
fogyott), a szeretetteljes sütést
ezúton is nagyon szépen kö-
szönjük!

Nem maradt parlagon egy
tenyérnyi fű sem, hiszen a ma-
radék területen vízipisztoly csa-
ta, foci, vízibomba verseny ját-
szódott, ami nagy hatással volt
gyerekekre és ruhákra egyaránt.
Versenyt fújtak lufival (meg-
adott időre ki fújja fel na-
gyobbra), amit díjaztunk is,
ezenfelül díjazásra kerültek a
legszebb aszfaltkréta rajzok, a
legügyesebb dekázók, pingpon-
gozók, vízibombázók. A gyere-
kek, ha esetleg szüneteltették a
játékot, majszolhattak puffasz-
tott kukoricát és gyümölcsös
puha cukorkát a szülők nagy
örömére. Köszönjük, hogy ilyen
sokan eljöttetek és mi felnőttek
is játszhattunk veletek! Szeretet-
tel várunk benneteket jövőre is.

Zs.E.

Katica gyermeknap

Nagy sikere volt az ugrálóvárnak.

Sajnálatos elírás történt
előző számunk 3. oldalán meg-
jelent, „Két évtized testvér-
településként” című cikkben.

Az ott megjelentekkel el-
lentétben természetesen a né-
hai polgár-Császár László
mesterről emlékeztek meg a
résztvevők.

A névelírásért elnézést ké-
rünk a hozzátartozóktól és ol-
vasóinktól.

Helyesbítés

2018. május



A II. Mobil Járműipari és
Logisztikai Szakkiállítás és
Konferencia 2018. május 24-
25-én került megrendezésre a
megyeszékhelyi Zalakerámia
Sport-és Rendezvénycsarnokban.

Az első nap programjaként
szakemberek, üzletemberek rész-
vételével járműipari és info-
kommunikációs konferencia
zajlott, melyet Balaicz Zoltán
polgármester nyitott meg. Be-
szédében utalt a járműipari
tesztpálya kezdeti időszakára,
felelevenítve a 2016-os beje-
lentést és a 2017. május 19-én
történt alapkőletételt, melyeket
a „Modern Városok Program”
keretében aláírt megállapodás
előzött meg. A 250 hektáros
területen, 45 milliárd forintból
megvalósuló, európai szinten
egyedül álló beruházás a ha-
gyományos mellett elektromos
és önvezető gépjárművek tesz-
telésére lesz alkalmas. A pol-
gármester kitért a megyét és a
várost érintő egyéb nagymérvű
innovatív fejlesztésekre, a 76-
os okos gyorsforgalmi útra, az
5G adatátvitel technológia teszt-

Fejlesztés a jelenben, befektetés a jövőbe
„Zalaegerszeg sok tekintetben élen jár”

városra, valamint a logisztikai
központra és konténerterminál-
ra. Tájékoztatott arról is, hogy
2014-2018 között 4000 állás-
hely jött létre a város és az
idetelepült cégek közötti együtt-
működés eredményeként.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője, a
tesztpálya építésének miniszteri
biztosa említést tett többek
között a létesítményben az év
során felépülő fogadóépületről,
amelyben konferenciaterem fog
működni és az egyedülállóan,
az aszfaltba épített napelemek-
ről, melyek az autók töltésére
szolgálnak majd. Jelezte, hogy
egy német cég már az ősz
folyamán tesztelni szeretne a
pályán. A tervek szerint ez év
végéig 60%-ban, 2019-re pedig
a pálya minden eleme hasz-
nálható lesz.

A kormányzat részéről Ka-
ra Ákos infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkár előadásában hang-
súlyozta a 2010 utáni időszak-
ban végbement, az országot
érintő folyamatokat, így az

adósságból való kikerülést,
majd a bérek növekedését.
Mint mondta, a jövőt tekintve
megfelelő innovációval a ver-
senyképesség megőrzése fontos
kihívás. Kiemelte, hogy mind-
ezek elérésében a kormány el-
sőrangú partnerei az önkor-
mányzatok, így Zalaegerszeg
városa is, amely sok tekintet-
ben élen jár. Az államtitkár
beszélt a digitalizáció fontos-
ságáról, valamint a kormány
idei terveiről, amelyekben sze-
repel a szupergyors internet-
használat is, amely 2018 végére
igény szerint minden háztar-
tásban elérhető lesz. Rávilágí-
tott, hogy a végbemenő pozitív
változások – mint a világ
legmodernebb digitális hálóza-
tának kiépítése a zalaegerszegi
tesztpályán – a város és a
térség érdekein túl az ország, a
V4-ek és Európa javát is szol-
gálják majd a jövőben.

Folytatásként a V4 orszá-
gok képviselőinek részvételé-
vel, panelbeszélgetés követke-
zett, melynek témáját az auto-
nóm járműfejlesztési stratégia
és elektromobilitás képezte. A
hazai, cseh, lengyel és szlovák
kormányzati, intézményi és
vállalati szereplők elmondták,
hogy a fejlesztések mellett az
emberi tényezők, így a képzé-
sek, valamint az országok kö-
zötti együttműködés is nagyon
fontos.

A kiállítás második napja a
logisztika jegyében telt, ahol a
kormányt köz-Mosóczi László

lekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkár képviselte. Beszédé-
ben rávilágított arra a tényre,
hogy Zalaegerszeg kedvező
földrajzi elhelyezkedésének
köszönhetően az Adria közel-
ségével, összeköttetésben van a
főbb tengeri kikötőkkel, ezért
szükséges egy logisztikai köz-
pont kiépítése, amely a térség
gazdasági fejlődését szolgálja.
Tájékoztatta a konferencia
résztvevőit, hogy a kormány
2022-ig közel 4000 milliárd
forintot szán országos szinten a
közlekedési hálózat moderni-
zálására.

Fibrás György, a logisztikai
központ és konténerterminál
projektvezetője főként a jövő
szakembereihez, mérnökeihez
szólt, amely során a múlt, a
jelen érintésével a jövőbe való
befektetés feltételeit vázolta
fel.

A távolból érkezett üzlet-
emberek, valamint a városban
és a környéken élő fiatalok
számára nagy jelentőséggel bírt
Horváth Szilárd Zalaegerszeg-
ről és a járműipari tesztpályáról
készített filmjeinek levetítése.

A kétnapos rendezvényen
modern iparágakat és fejleszté-
seket felvonultató cégek és
képzési intézmények, köztük
számos egyetem várta az ér-
deklődőket pályaorientációs
programmal, robotok, maket-
tek, elektromos autók, ver-
senyautó-szimulátorok bemuta-
tásával.

Török Irén

Balaicz Zoltán köszöntötte a hazai és nemzetközi vendégeket.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke

havilapban.

Hirde
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nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu
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Befejezéséhez közeledik a bagodi faluház felújítása

A kedves olvasók korábban
már értesültek e lap hasábjain
keresztül is a több, mint 300
négyzetméter alapterületű, Ma-
kovecz Imre Kossuth-díjas épí-
tész tervei alapján 1984-1986-
ban átépített bagodi faluház
(korábbi nemesi kúria) felújí-
tásáról, illetve körülötte par-
koló és sétány kialakításáról,
köszönhetően a Makovecz Imre
életművének gondozásáról szó-
ló kormányhatározatban foglalt
támogatásnak.

A 3 évtizede történt átadá-
son megcsodálhattunk az épület
nyugati felénél 3 tölgyfa szob-
rot, melyek az idők folyamán
sajnálatos módon megsemmi-
sültek, 1996-ban már csak 1 db
állt, rövid idő elteltével sajnos

az sem, az idő felemésztette a
történelem eme tanúit.

A közelmúltban az ott la-
kók, az arra járók fura készü-
lődésre lehettek figyelmesek, a
közelgő viharfelhők alatt darus-
kocsi és szakmai kezek által
sorra emelkedtek a hajdani tér-
plasztikák pontos másai, mely-
lyel a sétány csaknem teljesen
elnyerte végleges formáját.

Korabeli fotók, valamint
megmaradt, néhány régi elem
szolgált mintaként Nagy Béla
népi iparművésznek, fafaragó-
nak és fafara-Skáfár József
gónak, akik hónapokon át dol-
goztak azokon, amiken mi csak
csodálkozni tudunk.

Nagy Bélát kérdeztük az
alkotások hátteréről:

– Kettő, egymáshoz hasonló
szobor eredete egyértelmű, a
régi, útszéli fakeresztek mintá-
jára készült – kezdte a művész.
– Az épülethez legközelebb
eső, 5 és fél méter magas épít-
mény viszont konkrétan egyet-
len dologhoz köthető: az 1960-
as évek közepén indult egy
mozgalom a Tokajban, aminek
követői totemoszlopokat készí-
tettek, erre utalnak az ezen
is található szarvak. Mára
viszont már a tokaji sem
létezik, nem áll rendelkezésre
olyan információ, mely szerint
a bagodin kívül bárhol máshol

lenne még ehhez hasonló az
országban.

A képen az első térplasztika
felállítása látható. A mindhár-
mat együtt bemutató kép rejtve
marad az olvasók előtt, mellyel
arra szeretnénk ösztönözni
Önöket, hogy látogassanak el
hozzánk, pihenjenek a sétányon
vagy épp kergetőzzenek a gye-
rekekkel, unokákkal. No és per-
sze ne felejtkezzenek meg a
környező településekről sem,
mindegyik tartogat meglepeté-
seket!

Bagod Község
Önkormányzata

A három térplasztikát személyesen tekinthetik meg…

A Bagodi Napsugár Óvo-
dában kiemelt nevelési terület
a környezettudatosság és a
fenntarthatóság értékeinek köz-
vetítése és a mindennapokban
történő megjelenítése.

Ebből következően a kör-
nyezetvédelem jeles napjainak
megtartása a csoportok téma-
heteibe beépítve rendszeresen
megtörténik.

Minden év május 10-e a
Madarak és fák napja kiemelt
helyen szerepel nemcsak a ba-
godi, de a zalaszentgyörgyi
óvoda programjában. Ezen a
napon a Bagodba invitáljuk a
zalaszentgyörgyi gyerekeket és
az óvó néniket egy közös prog-
ramra, így történt ez az idei
évben is.

Óvodánk udvarán közösen
elmondtunk „tükörmeséléssel”
egy madarakról szóló mesét,
majd 6-7 fős csapatokban nyolc
állomás feladatait oldották meg
a hazai és a vendég gyerekek,
természetesen az óvó nénik kí-

Közösen ünnepeltek

séretében. Az állomások fel-
adatai mi másról szólhattak
volna, mint a madarakról, fák-
ról, növényekről.

Miután mindenki sikeresen
megoldotta a feladatokat, egy
kis vendéglátást követően még
rövid udvari játékra is ma-
radt idő.

A két intézmény óvodape-
dagógusai pedagógiai és érték-
rendi szemléletükből adódóan
jónak és fontosnak érzik a kap-
csolattartás ilyen formáját,
ezért majd várhatóan egy őszi
programra pedig a zalaszent-
györgyi ovisok hívnak meg
minket.

A Madarak és fák napja,
nemcsak a környezetvédelem
jeles napját jelentette számunk-
ra és vendégeink számára, ha-
nem a barátkozásban, a jószom-
szédságban rejlő további ér-
tékeket is.

Kungli Józsefné
óvodavezető

óvodapedagógus

Kiemelt helyen szerepel az óvodai programban a Madarak és
fák napja.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2018. május
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Az országos Közösségek
Hete program keretében Zala-
szentgyörgyön Sárkányzöldítés
történt a Testvértelepülési Park-
ban 2018. május 12-én az ön-
kormányzat, a polgárőr egye-
sület, a nyugdíjasklub és a kert-
barát kör szervezésében.

Reggel 9.00 órától 12.30-ig
több mint 30 fő (az óvodások-
tól a nyugdíjasokig képvisel-
tették magukat a közösségi
munkán) részvételével valósult
meg a parkszépítés.

Szép napos délelőtt, jó be-
szélgetések közepette gyomlál-
tak, takarítottak, csinosították a
környezetet a résztvevők. A
pizzaebédet követően jó érzés-
sel és azzal a tudattal sétáltunk

„A mi sárkányunk mindig zöldebb”

haza, hogy a mi sárkányunk
mindig zöldebb.

Zs.E.

A közelmúltban fejeződött
be község belterületiKeménfa
útjai egy részének felújítása.

Már régóta szerette volna
a település a megsüllyedt és
hiányos útburkolatot helyre
hozni, de sajnos forráshiány
miatt eddig nem volt lehet-
séges.

Ez a régóta várva-várt javí-
tás egy sikeres belterületi utak-

Útfelújítás Keménfán

Szeretnék folytatni a programot.

ra kiírt pályázatnak az ered-
ménye, ahol is 8,5 millió fo-
rintot nyert a település, amit
kiegészített az önkormányzat
önrésszel, így kerekedett ki egy
11 millió forintos projekt.

Ennek során kapott új asz-
faltréteget a utca egyHegyalja
része, illetve a utca ön-Petőfi
kormányzati tulajdonban lévő
része, ami a tömegközlekedés

miatt nagyobb terhelésnek van
kitéve, illetve sor került még az
árkolási és a padkázási mun-
kálatok elvégzésére is.

Ezt a programot szeretné a
testület folytatni, ennek érdeké-
ben újabb pályázat beadására
került sor, hogy a most elma-

radt útszakaszok is felújításra
kerülhessenek.

Reményeik szerint ez is si-
keres lesz, és állami támoga-
tással meg tudják valósítani
elképzeléseiket, hogy a kis köz-
ség minél élhetőbb és szebb
legyen.



72018. május Zalalöv és Környékeő

Kávás, a közel 260 lakosú
kis zsákfalu, abban a sajátsá-
gosan szerencsés helyzetben
van, hogy itt 3 működő civil
szervezet is aktívan képviselteti
magát. Igaz ugyan, hogy a
tagokat tekintve „átfedések” is
akadnak, mégis büszkeségre ad
okot ez a tény.

Civilek bálja Káváson
Az összefogás szép példája ünneplést érdemel

A három említett szervezet:
a Kávási Ifjúságért Kulturális
Alapítvány polgárőr egyesü-, a
let sportegyesületés a . Ezen
csoportok tagjai nem csak saját
szervezetükön belül teljesítik
feladataikat, hanem a falu szé-
pítésének önkéntes munkáit is
jobbára rájuk alapozva szer-

vezheti az önkormányzat az
utóbbi években.

Idén először gondoltak
egyet a 3 szervezet vezetői és
Civil bál megrendezését java-
solták már év elején. A dátum
kitűzése után nagyon gyorsan
összeállt a bál műsorterve Eke
Lászlóné Mariannának köszön-
hetően: énekeltBalázs Henriett
és „húzta a talp-Kovács Csaba
alávalót”. A vacsora előtt-után
a résztvevők süteményeit le-
hetett kóstolgatni, majd a tom-
bolasorsolás izgalmas és igen-
csak szórakoztató pillanatai kö-
vetkeztek. Köszönet a tombola-
tárgyakért mindenkinek és a
képtombolát felajánló Buday

Mihály festőművésznek! A kö-
zel 70 bálozó egészen családias
hangulatban hajnalig mulatott.
A bál bevételével a 3 civil
szervezet egyenlő arányban
rendelkezik majd.

A munka-pihenés/ünneplés-
munka váltakozásának megfe-
lelően most a civilek számára
újra a faluért való munkálkodás
ideje következik. A június 9-én
megrendezésre kerülő, immár
20. (!) Bagolytúrára készülve, a
Boronaút és az érintett helyszí-
nek rendbetételére szervezett
társadalmi munkát az önkor-
mányzat június 2-án, szom-
baton.

B.M.

Közös bált rendeztek.

Fotó: Csókási TiborFotó: Csókási Tibor

Több, egymástól lényege-
sen eltérő csoportokat meg-
mozgató esemény zajlott az
elmúlt hónapban Zalahás-
hágyon.

Kezdődött mindjárt a szo-
kásos májusfa állítással. A falu
fiataljai azzal a szándékkal állí-
tották a fel a község májusfáját,
hogy május végén, egészen
pontosan június 2.-án ünnepség
keretében ki is táncolják.

Aztán május 5.-én szomba-
ton a Nyugdíjas Baráti Kör
szervezésében kiránduláson vet-
tünk részt. A 26 tagú, jól össze-
szokott, baráti társaság először
Léka (Lockenhaus) váránál
szállt ki az autóbuszból, sze-
mélykocsiból. Igen személy-
gépkocsiból, mert voltak, akik
saját kocsival érkeztek. A várat,
amely Ausztria egyetlen lovagi
vára és amely a Prof. Paul An-
ton Keller Alapítvány tulaj-
dona, ide-Keresztes Eleonóra
genvezetésével tekintettük meg.
A vár nagyobbik része szállo-
daként működik, de a látogat-
ható szárny is bővelkedik lát-
nivalóban: alsó várudvar, óra-

A zalaháshágyiak programdús májusa
torony, várkocsma, várkonyha
a hatalmas füstkéménnyel
együtt, fellegvár, felső várud-
var, kínzó kamra, Szent Miklós
várkápolna, Báthory Erzsébet,
a „vámpír grófnő” hálószobája,
fegyverkamra, díszterem és
paplak mind-mind lebilincselő
élményt nyújtott. A denevérek
elől elzárt öregtoronyból pazar
kilátás nyílt a Kőszegi hegyre
és a környékre.

Léka után rövid borostyán-
kői (Bernstein) pihenő után
Németújvár következett. A
megfáradt társaságból már csak
néhányan gyalogoltak fel a
Batthyányiak ősi fészkét jelen-
tő várba. A vár maga az egykori
Vas vármegye leglátványosabb
vára, meredek vulkáni kúpon
épült. A várhoz egy kövezett
szerpentin úton, kényelme-
sebben pedig a hegy oldalában
kiépített modern felvonón is
feljuthatunk. A kevésbé vállal-
kozó szellemű nyugdíjasok a
vár alatti régi várost tekintet-
ték meg, míg mások az új
városrész látványosságait fedez-
ték fel.

A következő állomás Szent-
gotthárd-Rábakethely volt. Itt a
május 1.-jén, Szombathelyen
boldoggá avatott Brenner János
tiszteletére épített Brenner ká-
polnát tekintettük meg, s mond-
tunk el érte egy imát.

A kirándulás a Székely-rönöki
tanyán est-ebéddel ért véget.

Május 21.-én, pünkösdhét-
főn az egyházközség szerve-
zésében a Sibrik kápolnánál

volt a szentmise, amit Mikolás
Attila plébános celebrált. A ha-
gyományos eseményen sor ke-
rült a vetések megáldására. Az
ezt követő agapén felszolgálták
a háziasszonyok finomabbnál
finomabb süteményeit, pogá-
csáit, kínálták a szőlős gazdák
által készített fehér- és vörös-
borokat, gyermekeknek a ros-
tos üdítőket és bodza italt.

Horváth Gyula

A zalaháshágyi kirándulók csoportja.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollé-
giumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhely-
re, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanul-
mányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányai-
val összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolá-
sa, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-
solata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyeg-
zett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. Augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pá-
lyázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zalalövői Modellező Klub
versenyzői sikeresen szerepel-
tek a Tapolcán megrendezett
Dunántúli Bajnokságon. Az
F1K abszolút kategóriában az

Modellező sikerek

első hat helyen zalalövői ver-
senyző végzett: 1. Torontáli Ki-
ra Maja Hadászi Sándor, 2. , 3.
Tüske Gábor Merth Miklós, 4. ,
5. , 6. .Kovács Mátyás Lenk László

A dobogós helyezettek.

A Vas megyei Rábagyarmat
községben nagyon régi hagyo-
mányai vannak a színjátszás-
nak. Már a két világháború
közti évtizedekben sok darabot
mutattak be itt, majd néhány
évnyi kihagyás után 1954-ben a
faluba került ifjú pedagógus,
Ács László szervezte újra a cso-
portot, mely azóta is folyama-
tosan működik. 1985-ben A bor
c. darabbal ezüst, 1986-ban a
Lelenc-cel bronz minősítést
szereztek a vépi megyei szín-
játszó találkozón. 1988 őszén
Szobolits Béla filmrendező a
községben forgatta Makacs ál-
mok c. másfél órás dokumen-
tum-játékfilmjét, mely a követ-
kező évben Japánban, a yama-
gatai filmfesztiválon elnyerte a
nagydíjat. A csoportot jelenleg
már vezeti. 4 éve aÁcs Miklós
vasvári színjátszó találkozón A
hősi halott c. előadással bronz
minősítést szereztek. A gárda
tagjai jelenleg: Ács Miklós ren-
dező, Horváthné Boldizsár Bor-
bála, Sömenekné Boldizsár
Bernadett, Puskásné Bruckner
Tímea, Kovács Gyöngyi, Sö-
menek Zoltán, Kovács Zoltán,
Vajda Arnold.

Ki van a szekrényben?

– és Rába-Hagyárosbörönd
gyarmat közt korábban már
több kapcsolatfelvétel is volt
(sport, tánccsoportok), 2008-
ban a színjátszók is színpadra
léptek a zalai kisközségben. Így
történt ez újra, idén május 5-én
délután is, amikor Rejtő Jenő
műveiből készült összeállítá-
sukat mutatták be Ki van a
szekrényben? címmel. (Három
egyfelvonásos: Az erőszakos
Faragó, Rózsa, a lovag, Herku-
les bonbon.) A bevezetőben el-
hangzott: a rábagyarmati szín-
játszás történetét bemutató kis
könyv Falusi Thália címmel
éppen a hagyárosi nyomdában,
a PTI Kft.-nél látott napvilágot.
Köszönet illeti Nagyné Tóth
Juliannát, a zalaegerszegi me-
gyei könyvtár munkatársát,
Czigányné Mayer Ildikó helyi
könyvtárost és pol-Török Zoltán
gármestert, akik közreműköd-
tek abban, hogy a nagy sikert
aratott előadást a nézők ingye-
nesen tekinthették meg. A kö-
zönség nevében a végén Far-
kas Ernő mondott köszönetet
az előadás szereplőinek.

Ács László
helyi tudósító

Jól szórakozott a közönség.

Zalalöv és Környékeő 201 .8  május
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Június első vasárnapján Za-
lacsében a megszépült temp-
lomban kerülhetett sor az első-
áldozásra. A helyi Római Ka-
tolikus Egyházközség Tanács-
adó Testületének kezdeménye-
zésére megkezdődött az idén
130 éves templom belső re-
konstrukciója. Első fázisban
elkészült a teljes járólapozás és
a padsorok felújítása (képünkön).

Az évforduló megünneplé-
séig további feladatok várnak a
zalacsébiekre. Berendezési tár-
gyak (szekrények, tárolók) ja-
vítása, pótlása. A szakipari mun-

Elsőáldozás a megszépült templomban

kák kivételével a helyi önkén-
tesek szorgalmát dicséri a meg-
szépült környezet. Szerencsére
mindig volt segítség a férfiak
részéről is, a takarításban pedig
a lányok, asszonyok jeleskedtek.

A több milliós költséget az
egyházközség teljes egészében
a saját bevételeiből, adomá-
nyokból finanszírozta, külső tá-
mogatás nélkül. A felújítás befe-
jezésére, illetve az évforduló meg-
ünneplésére későbbi időpont-
ban kerül sor, amelyen ígérete
szerint megyés-dr. Székely János
püspök is megtiszteli a falut.

Összetartó csapatot alkotnak
Zalacsében a nyugdíjas férfiak:
havonta legalább egyszer talál-
koznak, mikor is az általuk készí-
tett étel és ital mellett éjszakába
nyúlóan beszélgetnek, hátrahagy-
va a hétköznapok szürkeségét.

Évente 2 alkalommal vi-
szont kivételt tesznek és meg-
invitálják a feleségeket is. Az
egyik ilyen alkalom az évindító
vacsora, a másik pedig a közös
kirándulás. Idén sem volt ez
másképp, május utolsó szom-
batján busszal indultak útnak,
hogy bejárják ésSzigetvárt Pé-
cset. Megtekintették a Magyar-
Török Barátság Parkot és a vá-
rat, majd elvegyültek Pécs bel-
városában, ahol egy idegenve-

Kirándultak a nyugdíjas férfiak
zető kíséretével bejárták a főbb
nevezetességeket: Gázi Kászim
pasa dzsámiját, a székesegyhá-
zat, valamint a Zsolnay Kul-
turális Negyedet.

A hosszú, tartalmas nap zá-
rásaként hazafelé jövet betértek
Balatonszentgyörgyre, ahol jó-
ízűen elfogyasztották az előre
megrendelt ételeket. A nap vé-
gén egy dologban mindenki
egyetértett: kellenek az ilyen
kirándulások, kell, hogy kimoz-
duljon otthonról valaki és az új
ingerekből, élményekből erőt
kovácsolva, feltöltődve vesse
bele magát a hétköznapokba.

Hogy lesz-e folytatás? Ter-
mészetesen igen!

Rajnai Barbara

Lesz folytatás…

A Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság „Színpadon a
bűnmegelőzés” programja ke-
retében komplex bűnmegelő-
zési rendezvényt tartott Zalalö-
vőn. A szervezők az idősebb,
65 év feletti korosztályhoz kí-
vánnak az áldozattá válás meg-
előzése érdekében hasznos in-
formációkat eljuttatni a Vigyá-
zat, csalók!!! c. abszurd jele-
netsor segítségével.

A zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház Jászai Mari-díjas szí-
nésze és rendezője a Zala Me-
gyei Rendőr-főkapitánysággal
együttműködve, valós bűnesetek
alapján írta meg a Vigyázat,
csalók!!! című színdarabot. A
rendkívül hasznos élethelyzete-
ket bemutató jelenetsorban Mes-
ter Edit György Jánosés alkotta
házaspárt akarjaFarkas Gergő
kisemmizni „akárki” szerepében.

Vigyázat, csalók!

A rendezvény keretén belül
vagyonvédelmi bemutató, Bi-
kesafe kerékpár regisztráció,
„kulcsos lurkó” prevenciós
program és a Vöröskereszt in-
gyenes egészségügyi méréseire
volt lehetőség a „Salla” Mű-
velődési Központban.

Kép és szöveg: Molnár Fanni

Május 9-én a Zalaszent-
györgyi Napköziotthonos Óvo-
da csemetéi körbetáncolták a
Porta Tájház udvarán a május-
fát, melyet a Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes tagjai állítot-
tak fel.

Az önfeledt futkározás, sza-
bad játékok alatt mindenki ké-
szített egy kis májusfát, amit a
nagy májusfa alá állítottak, majd
népi gyermekjátékokat, körtán-

Kis májusfák a nagy alatt

cokat jártak a gyerekek körü-
lötte, felelevenítve a májusfa
állítás népszokását. Befejezésül
az óvodások nagy örömére az
egyik édesanya finom pizzával
lepte meg az ünneplő kis csa-
patot. Köszönet az anyukának a
tízóraiért, a nevelőknek a szer-
vezésért és nem utolsó sorban a
gazdának a csodálatos zöld
gyermekbarát udvarért!

Zs.E.
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A hagyományokat őrizve a
helyi fiatal legények májusfát
nem csak a lányos házak ud-
varán, hanem a falu valamelyik
közterületén, idén a szabadidő-
központban állítottak.

Az elmúlt időszakban jelen-
tős változások történtek a falu
közösségi életében. Sajnos a 7
szoknya 7 nadrág tánccsoport
fölbomlott. Ők voltak azok,
akik hosszú éveken keresztül a
térség rendezvényein képvisel-
ték . A helyi ren-Zalaboldogfát
dezvényeken (farsang, májusfa
kitáncolás, falunap, szüreti mu-
latság, nyugdíjas nap) is rend-
szeresen szórakoztatták a nagy-
érdeműt. Szerencsére nem állt
meg a közösségi élet Zala-
boldogfán. Időközben felnőtt
egy új generáció, tagjai rend-
szeresen részt vesznek a falu
rendezvényein, tovább őrzik a
hagyományokat.

Az újjáalakult focicsapat
kisebb-nagyobb sikerekkel sze-

Amikor a zalaboldogfai focicsapat állít májusfát
repel a bajnokságban. A legfon-
tosabb, hogy kialakult egy
olyan összetartó baráti közös-
ség, amelyre hosszú távon lehet
számítani. Idén a falu közös
májusfáját is a focicsapat baráti
köre állította. A fa kivágása a
tulajdonos engedélye mellett
gondos előkészülettel történt.
Már két nappal elseje előtt a
csapat kiment az erdőbe kivá-
lasztani, majd kivágni a fát.
Nagy válogatás után, közös
döntés alapján kiválasztottak
egy gyönyörű, egyenes, sudár
25 méteres fát. Ilyen óriás mé-
retű fa kivágásához nagy szak-
mai hozzáértés szükséges, de
szállítani talán még nagyobb.
Mindenki fegyelmezett volt és
betartotta a szabályokat, ezért
akadálymentsen megtörtént a
kivágás és helyszínre szállítás.
A jól végzett munka után, meg-
érdemelt poharazgatás mellett
megbeszélte a csapat az állítás
menetrendjét.

Május előestéjén újból
összejött a csapat, elsőként
lekérgezték, majd különböző
színes szalagokkal földíszítet-
ték a fa koronáját, természete-
sen egy üveg finom pezsgő is
került a szalagok közé, ami
majd a legügyesebb famászó
jutalma lesz.

A megtervezett menetrend
szerint elkezdődött az óriási
májusfa állítása. Mindenki
nagy összpontosítással végezte
a dolgát, ennek köszönhetően
zökkenőmentesen, rövid időn
belül függőlegesen állt a fa-
óriás.

Közben a bográcsban is el-
készült a finom pörkölt, amire
nagyon jól esett és csúszott az
időben érkezett, szomjoltásra
alkalmas itóka.

Nagyon jó hangulatban még
éjfélkor is együtt volt a csapat
és gyönyörködtek munkájuk
remekművében!

L.P.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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2018. május 28-án rendezték
meg , az impozáns Olim-Győrben
piai Parkban az Atlétikai Diák-
olimpia egyéni pályabajnok-
ságának országos döntőjét ma-
gasugrás sportágban.

A versenyen az ország 12
legjobb III. korcsoportos ma-
gasugrója mérte össze tudását.
Csonka Csaba (2005), a Zala-
lövői Általános Iskola és AMI 7.
osztályos tanulója a megyei ver-
senyen elért első helyezésével
jogot szerzett arra, hogy ott le-
gyen a legjobbak között.

A verseny kezdő magassága
115 cm volt. Csaba a megyei
versenyen és az edzéseken ma-

Csonka Csaba ezüstérme
gabiztosan ugorva, egyértelmű-
vé tette, hogy a versenybe 130
cm-en szálljon be.Amagasságot
5 cm-enként emelve eljutottak
150 cm-ig, ahol már csak 4 ver-
senyző maradt, köztük Csaba is.
Ezt a magasságot elsőre tel-
jesítve a következőre már csak
ketten maradtak. A párharcban
Csaba 153 cm-ig jutott, amivel a
kiemelkedő 2. helyet szerezte
meg, a 156 cm-t átugró első he-
lyezett versenyző mögött.

Az elért eredményhez gra-
tulálunk Csonka Csabának és
felkészítő tanárának Gyenese
Istvánnak.

- -gyarmati

Csonka Csaba és felkészítője, Gyenese István.

2018. május 18-án a Zala-
lövői Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola énekkara
a zalai kisvárosok XXIV.
kórustalálkozóján vett részt Za-
lakaroson, melyet az ottani
általános iskola szervezett. A
zalalövőieken (képünkön) és a
házigazdákon kívül ,Hévízről
Lentiből Letenyérőlés érke-
zett általános iskolai kórusok

Kórustalálkozón a zalalövőiek
mutatták be élvezetes mű-
sorukat.

A hangverseny után házi-
gazdáink gondoskodtak a ven-
déglátásunkról, szórakozásunk-
ról. A jó hangulatban lehetőség
nyílt ismerkedésre, baráti be-
szélgetésekre, a tapasztalatok
és a kották kicserélésére.

Hideg Zoltánné
kórusvezető

Május utolsó hétvégéjén Le-
bics István Zalalövőn folytatta
töretlen sikerszériáját, ahol a kom-
binált akadályható versenyen ha-
zai közönség előtt szerezte meg
az első helyet. A zalai kisváros,
a helyi adottságoknak és a te-
lepülésen működő Zalalövő és
Környéke Lovassport Egyesü-
letnek köszönhetően, Nyugat-
Dunántúl egyik legmeghatáro-
zóbb lovas helyszínévé nőtte ki
magát az évek során. Idén Zala,
Vas, Veszprém Győr-, illetve
Moson-Sopron megyéből érkez-
tek a fogatok a versenyre.

Lebics István, a Zalalövő és
Környéke Lovassport Egyesü-
let vezetője két fogattal neve-
zett a versenyre, amelyből az 1-
es számú fogatával ötödik, míg

Páratlan sikerszéria

a 2-es számúval bajnoki címet
tudott szerezni. A kettes foga-
tok kétfordulós, nyerőkörrel ki-
egészített futamában a hat leg-
jobb lovas közül második he-
lyen (MarcaliMagyar Zoltán
Város Szabadidő SE), a harma-
dikon (AbdaiBorbély Ákos
Lovas Egyesület), a negyediken
Király Imre (Csornai Lovas Klub),
a hatodik helyen pedig Bíró
Attila (Lukácsházi SE) végzett.

A verseny alatt a gyerekeket
egésznapos programokkal és
játszóházzal várták a rendezők,
míg az idősebb korosztály Ka-
czor Feri, „Veszem a kalapom”
című műsorát élvezhette.

A estet Delta buli zárta.
Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Lebics István fogatával a vizesárokban.

2018. május
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

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

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

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

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ Kft.
KÖRMEND

„C” kategóriával rendelkező

áruterítő gépkocsivezetőt
vesz fel.

Munkaidő: hétfőtől péntekig kiemelt fizetéssel!

Tel.: 30/2276-636

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

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

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

� � � �lakás kötelező gfb casco utas
élet baleset nyugdíj vállalkozói� � � �

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

� � �személyi kölcsön jelzáloghitel CSOK
felújítási hitel állami támogatással�

autóhitel önerő nélkül�

Fundamenta OTP ltp Erste ltp� � �

INGATLAN KÖZVETÍTÉS
� �értékbecslés energetikai tanúsítvány


