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Zalaszentgyörgyi tó

Kitüntetések a Város Napján
Az 1900 éves fennállását
ünneplő Zalalövő a Város Napjával kapcsolatos rendezvénysorozatát idén a római kori
gyökereit figyelembe véve építette fel. Az ünnepélyes díjátadások után különféle kulturális programok és bemutatók
várták az érdeklődőket.
Az ünnepséget Pintér Antal
polgármester nyitotta meg a
„Salla” Művelődési Központban. Többek között elmondta,

hogy ezzel a rendezvénnyel lehetőséget szeretnének biztosítani a helyieknek a kikapcsolódásra és a feltöltődésre. Ezt követően kerültek átadásra a babautalványok, amit idén 22
gyermek szülője vehetett át. Az
utalványok átadása után Vigh
László országgyűlési képviselő
beszélt a Zalalövőt érintő fejlesztésekről. Többek között kiemelte az elmúlt időszakban
(Folytatás a 2. oldalon)

A város napi kitüntetettek. Balról Baki Józsefné, Berta Zsuzsanna, Rujsz Gézáné és Tóthné Járfás Györgyi.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

TOP ÁR
Sertés fehércsont............5 Ft/kg
Sertés láb hátsó............99 Ft/kg
Sertés máj....................319 Ft/kg
Zsírszalonna.................599 Ft/kg
Lapocka.......................999 Ft/kg
Karaj csontos............1099 Ft/kg
Tarja csont nélkül......1279 Ft/kg
Virsli műbeles............................999 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs..............1049 Ft/kg
Sajtos virsli..............................1199 Ft/kg
Vadász karikás.........................1399 Ft/kg
Vasi kolbász.............................1399 Ft/kg
Nyári turista.............................1549 Ft/kg
Parasztkolbász csípős...........1649 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna...1769 Ft/kg
Körmendi extra Sonka...........1799 Ft/kg

Csirke farhát...............259 Ft/kg
Csirke szárny..............569 Ft/kg
Csirke egészben.........669 Ft/kg
Csirke comb................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Zsír 1 kg.................................................................499 Ft/kg
Tepertőkrém........250g/dob.........399,-/db..........1596 Ft/kg
Lecsókolbász........................................................699 Ft/kg
Cserkészkolbász...................................................849 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig......................................899 Ft/kg
Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás......1599 Ft/kg
Parasztkolbász....................................................1599 Ft/kg

Érvényes: 2018. július 07 - július 22-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 értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

2

Zalalövő és Környéke

2018. június

Falunap Zalaboldogfán
Rengeteg szórakozási lehetőséget kínált Zalaboldogfa lakóinak június 23-án a közösségi téren megrendezett falunap. A főzőversenyre jelentkezők már kora délután nekiálltak
az ételek elkészítéséhez, a fő
versenyszám a gulyás volt, de
szarvaspörkölttel is készültek,
amit a fellépő vendégek megvendégelésére szántak. A főzéshez az alapanyagot a helyi gazdák és a vadásztársaság biztosította a versenyzőknek. A
gyerekeket ugrálóvárral és arcfestéssel, tetoválással várták. A
téren helyet biztosítottak a
kézműves vásárhoz, ahol kerámiából, csipkéből kézzel készített termékeket, dísz- és
használati tárgyakat és szappanokat lehetett vásárolni. Helyet
kapott még egy kézműves ki-

állítás is, amelyen a hagyományos kovácsmesterséget mutatta be egy nagykutasi kovácsmester. Az íjászatot is sokan
kipróbálhatták a faluban működő íjászüzem jóvoltából. Mindeközben a futballpályán a helybeli nősök és nőtlenek csapata
mérte össze tudását.
A kulturális programokat 16
órától kezdték meg a szabadidőközpontban felállított sátorban. A rendezvényeket Luter
Péter, Zalaboldogfa polgármestere nyitotta meg. A köszöntő
alkalmával elmondta, hogy a
falunaphoz mindig köthető egy
esemény, ami a település fejlődését tükrözi és mindig van
valami, amit lehet ünnepelni,
hiszen a legutóbbi fejlesztés a
játszótér felújítását, felszereltségének bővítését érintette.

Az íjászatot is kipróbálhatták.

Kitüntetések a Város Napján
(Folytatás az 1. oldalról)
zajló munkálatokat, mint például a 86-os elkerülő út megépítését és a helyi általános iskola 100 milliós épületfejlesztését.
Az ünnepségen kerültek átadásra az önkormányzat által
alapított díjak és kitüntetések
is. Zalalövő Város Szolgálatáért díjban részesült Baki
Józsefné óvodapedagógus, Berta Zsuzsanna tanítónő és Rujsz
Gézáné, a közös önkormányzati hivatal nyugállományú főmunkatársa. Zalalövőért Díj
kitüntetésben részesült Tóthné
Járfás Györgyi óvodapedagógus. Idén először hagyományteremtő szándékkal az önkormányzat emlékplakettekkel ismerte el azok munkásságát,
akik legalább 20 éven át segítették Zalalövő fejlődését. Ezt
az elismerést Horváth Istvánné,
Berta Zsuzsanna, Tóthné Szigeti Erika, Rujsz Gézáné, Baki
Józsefné, Tóthné Járfás Györgyi, Tóth Klára, Takácsné Nagy
Ágnes és Móricz Károlyné kapta. A város bora címet idén
Pesti Sándor vegyesbora, illetve Galambos István pátriája
kapta meg.
Az ünnepséget követően dr.
Redő Ferenc régész nyitott meg
két tárlatot, egyik Pannónia történetét, a másik a római limes
magyarországi szakaszát mutatta meg.
Június 29-én az Ifjúsági és
Szabadidőparkban római lakomával vette kezdetét a programsorozat második napja. A
közösségi főzésre 11 csapat ne-

vezett be, amelyek közül a zsűri (R. Kárpáti Péter, Bischofné
Hesinger Katalin szervező és
Lukács Andrea, a „Salla” Művelődési Központ vezetője) választotta ki a legjobbat. Egyhangú döntés alapján a polgárőrök csapata lett az első helyezett tejfölös húsosrépájával.
Különböző kulturális programok várták a látogatókat. A
római helyszíneket érintve indult túra a helyi Menő Manó
csoporttal, majd a színpadon
zenés egyveleg vette kezdetét
R. Kárpáti Péter színésszel és
csapatával: Faragó András
„Topi”-val, Lakatos Dórával,
Magyar Viktóriával, Kohautek
Csabával és Domokos Lászlóval.
Délután a szombathelyi Savaria Legio tartott római katonai bemutatót. A színpadon
az Intermezzo Latin Club zenekar előadását az Unique
akusztikus koncertje követte.
Az estet bál zárta a Players zenekarral.
Július 1-jén a szervezők városi reggelivel várták a helyieket a „Salla” Művelődési Központ melletti parkban, majd
kispályás labdarúgótorna és
autós ügyességi szlalom- verseny vette kezdetét. Utóbbi az
SR Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre,
amelyre több, mint negyven
versenyző jelentkezett.
A rendezvénysorozatot dr.
Redő Ferenc „Csaknem 800
pénzt találtam Salla városában”
című előadása zárta.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Kónya László kovácsmester bemutatója.

Egyúttal mindenkinek jó szórakozást kívánt a falunapi programokhoz.
A szórakoztatást a bagodi
Zumbóka tánccsoport kezdte
meg, majd egy helyi tehetség,
Horváth Viola énekelőadását
hallhatták a jelenlévők. Ezután
a zalaszentgyörgyi Tornyos
Táncklub lépett színpadra, majd
Boros Eleonóra mutatott be
hastáncot a nézőknek. A későb-

biekben operett és retro slágerekkel szórakoztatták a közönséget, a délutáni programokat a Válicka zenekar népdal előadása zárta.
Miután kihirdették a főzőverseny nyerteseit, vacsorával
kínálták a megjelenteket. Este 9
órától egészen hajnalig tartották a bált, amelyen a Players
bulizenekar gondoskodott a jó
hangulatról.

Ballagás…

A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 37
diákja vett búcsút az intézménytől 2018. június 16-án. Az első
évfolyamon szeptembertől 26 tanuló kezdi meg tanulmányait
egy osztályban.

2018. június
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TOP információs nap a Megyeházán
2018. június 19-én került
megtartásra Zalaegerszegen, a
Megyeházán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert
támogatások kedvezményezettjeinek munkáját segítő információs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós program keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötés-

re került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A TOP
pályázati felhívásai iránt tehát
nagy volt a kereslet, eddig már
158 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban.
A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelenése, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek ener-

Megyezászló a Körmendi
Rendészeti Szakgimnáziumnak

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

getikai korszerűsítésére önmagában 1,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1
milliárd forint került a nyertes
pályázókhoz, így látható, hogy
a második körös felhívásra is
számtalan pályázat várható.
Mivel a TOP elsődleges kedvezményezetti köre az önkormányzati szféra, így indokolt
az újabb pályázatok kellő időben történő előkészítése.

Az információs nap keretében Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyújtott az indikátorok teljesítéséről, az esetleges költségnövekmények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szakembereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízott
A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezredesnek.

Június 16-án Körmend főterén tartotta hagyományos kibocsátó és tanévzáró ünnepségét a Rendészeti Szakgimnázium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elismeréseként ez alkalomból megyezászlót adományozott a Zala Megyei Közgyűlés.
Az intézményt szoros szálak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zalaegerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős része itt szerezte meg a munkájához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók többsége is megyénkből került ki.
A szakgimnáziumnak jelenleg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a

megye jelenlegi rendőr tiszthelyettesi állományának közel
100 %-át. Az elmúlt évek statisztikáját nézve évente általában több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézményben Zalából.
A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igazgatójának – Hollósi Gábor ezredesnek –, s köszöntőjében
kiemelte az intézményben végzett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elismerését.
Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérőrnagy,
rendőrségi főtanácsos, országos
rendőr-főkapitány-helyettes, valamint a Belügyminisztérium
képviseletében Kovácsné dr.
Szekér Enikő bv. ezredes,
főosztályvezető.

Dr. Sifter Rózsa

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Orbán Viktor miniszterelnök minap az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

A kormányfő szerint ma a
magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. „Azt várjuk a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.
Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették az
életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is.
A kormánymegbízotti körben csak egy helyen, JászNagykun-Szolnok megyében
történt változás. Zala megyében ismét dr. Sifter Rózsa, az
eddigi kormánymegbízott kapott bizalmat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Nemzetközi művésztelep Zalaszentgyörgyön
A 13. alkalommal megrendezett művésztelep eseményeinek megnyitójára június 22-én,
pénteken került sor a zalaszentgyörgyi tájház udvarán. Az
eseményen szép számmal megjelentek a vendégek, akiket érkezéskor pálinkával kínáltak,
és a dekoratívan megterített
asztalokon frissensült pékárut
tálaltak.
Elsőként Buday Mihály festőművész szólította meg a közönséget, ismertette az egyhetes rendezvény programjait és
köszöntötte a jelenlévőket a
megnyitón, meghirdette a tombolát, amelynek bevételét a 7
éve működő Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes javára szándékoznak fordítani. Majd Kovács
Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere üdvözölte és az elkö-

vetkezendő napok előadásaira
invitálta a résztvevőket, amelyeken megjelenik a festészet, a
költészet, a zene és a bor és
egyben kifejezte, hogy ezek a
fontos események tartják életben és nem hagyják feledésbe
merülni elődeink kultúráját.
Ezután Eke László, Kávás
polgármestere megköszönte a
meghívást az összejövetelre, és
elmondta, hogy ő is szívesen
lát mindenkit Kávás tájházainak meglátogatására, és borkóstolásra. Ezt követően Szendi-Horváth Éva budapesti újságíró szólt a megjelentekhez.
Bemutatta a közönségnek Balogh István Péter festőművészt
és munkásságát, végezetül mindenkinek szép estét és jó tárlatlátogatást kívánt, ugyanakkor elmondta, hogy ő maga is

Kovács Dezső polgármester köszöntőt mond.

A pletykapad felavatása.

nagyon várta, hogy megkezdődjön a művésztelep rendezvénysorozata.
A nyitóbeszédek után felavatták a férfiak számára megépített szakállszárítót és a nők
számára készített pletykapadot.
Majd a vendégek megtekintették a Buday teremben Balogh István Péter, Velemérben
élő és alkotó festőművész lenyűgöző, absztrakt stílusban
megalkotott képeinek kiállítását. Mindeközben a Magyarucca zenekar is megkezdte a
szórakoztatást nagyszerű dalaival.
Az épületben állandó kiállítások tekinthetők meg. A kertészeti kiállításon a régi kertművelő eszközökön kívül a világ különböző pontjairól származó fenyőtobozok láthatók a
vitrin mögött, a Buday-terem-

ben a művészeti kiállítások
zajlanak, az I. világháborús kiállításon egy-egy családon keresztül bemutatott személyekhez köthető emléktárgyak találhatók.
A 2 éve átadott Zalaszentgyörgyi Porta tájház megnyitása óta „élő tájház”-ként funkcionál. Kiváló helyszínéül szolgál a különböző hagyományőrző rendezvények megrendezésére, mint a májusfa kitáncolás, hagyományőrző disznóvágás, a gyermekprogramként
szervezett húsvéti tojáskeresés
és természetesen a nemzetközi
művésztelep megtartására. A
művésztelepi rendezvényeket a
zalaszentgyörgyi önkormányzat és a Buday alapítvány megszervezésében tárták a közönség elé.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Gyereknap Hagyárosböröndön
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is június első hétvégéjén került megrendezésre a
hagyárosböröndi gyereknap, a
kultúrházban és annak udvarán.
2018. június 2-án, délután
16 órától sok egyéb elfoglaltság mellett lufibohóc, csil-

lámtetoválás, asztalitenisz verseny is várta a fiatalokat.
Szülők (és 1-1 gyerkőc)
segítségével készültek a palacsinták, a legkisebbeknek mókás gyerekjátékok nyújtottak
feledhetetlen szórakozást.
Remélhetőleg kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az asztalitenisz verseny néhány résztvevője.

2018. június
HIRDETÉS

Zalalövő és Környéke
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Több, mint 10 milliárd forint intézmények felújítására, építésére

Új óvoda épült Zalaegerszeg andráshidai városrészében.

Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán a Mindszenty-iskola felújítási ünnepségén arról beszélt, hogy a beruházás illeszkedik a város céljai közé, hisz elhatározott szándék, hogy 2020-ig megújuljon
minden, a jövőt, a gyermekeket
szolgáló intézmény. Erre 10
milliárd forintot költenek. A
most zárult rekonstrukció folytatásaként kormányzati támogatással, 2,5 milliárd forintból
tornaterem és vívócsarnok is
épül az iskola mellett. Kitért a
Mindszenty-programra is, melynek során már megújult a plébánia épülete, hamarosan elkezdődik a templom felújítása,
új orgona beszerzése, a botfai
kastély átalakítása modern zarándokszállássá, és a Mindszenty Józsefnek emléket állító
múzeum és zarándokközpont
megvalósítása is.
***
A zalaegerszegi intézményrendszer megújításának programja:
2016-ban a Landorhegyi Óvoda 30 millió forintos, az Adyiskola oktatási épületei 150 millió forintos, a Kölcsey Ferenc
Gimnázium pedig 120 millió
forintos ráfordítással újult meg.
2017-2018:
– Elkészült a Napsugár utcai bölcsőde felújítása 101 millió forintból
– Elkezdődött a Cseperedő
bölcsőde felújítása 150 millió
forintból
– Andráshidán új óvoda
épült 360 millió forintos ráfordítással
– Elkészült a Mikes utcai
óvoda felújítása 84 millió forintból
– Elkészült a Petőfi utcai
óvoda felújítása 150 millió forintból

– Hamarosan kezdődik a
Kodály utcai óvoda felújítása
127 millió forintból
– Ovi sport pályák épültek
– Jövőre kezdődik a Szent
Család Óvoda újjáépítése 350
millió forintos ráfordítással
– Elkészült az Ady iskola
tornatermének felújítása 147
millió forintból
– Elkészült a Landorhegyi
Általános Iskola felújítása 314
millió forintból
– 497 millió forintos ráfordítással megújult a Mindszenty
József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
– Új multifunkciós pálya
épült az Eötvös iskola udvarán
– Elkészült a Kaffka Margit
Kollégium 140 millió forintos
felújítása
– Szeptemberre elkészül az
Izsák Imre Általános Iskola bővítése 110 millió forintból
2018-2019-ben induló projektek:
– Dózsa iskola felújítása
(nyertes pályázat 303 millió
forint)
– Új tornaterem a Dózsa
iskola mellett (nyertes projekt,
zajlik a közbeszerzés, ősszel
alapkőletétel, 300 millió forint)
– Petőfi iskola felújítása
(nyertes pályázat, 278 millió
forint)
– Liszt iskola felújítása
(nyertes pályázat, 332 millió
forint)
– Eötvös iskola felújítása
(nyertes pályázat, 373 millió
forint)
– Pálóczi Horváth Ádám
Zeneiskola felújítása, zajlik a
felmérés
– Nyitott Ház felújítása,
zajlik a felmérés
– Zrínyi Miklós Gimnázium
felújítása (nyertes pályázat, 500
millió forint)

– Új tornacsarnok és vívócsarnok épül a Mindszenty iskola mellett (nyertes pályázat,
2,5 milliárd forint)
Emellett a zalaegerszegi
önkormányzat a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal, és kilenc helyi vállalkozással összefogva
létrehozta az ország első, az
iskolarendszeren kívüli, vállalkozói alapon működő duális
szakképző központot, 600 millió forintos beruházással.
Egyetemi beruházások, fejlesztések, projektek összege:
4,4 milliárd forint.
Emellett 433 millió forintos
ráfordítással megújult a város
minden szociális, idősügyi intézménye, klubja:
– Belvárosi Idősek Klubja,
Nyugdíjas Otthonház
– Landorhegyi Idősek Klubja
– Család- és Gyermekjóléti
Központ

– Szociális Klub
– Andráshidai Idősek Klubja
– Idősek Otthona
– Idősek Gondozóháza (átadás néhány hét múlva)
353 millió forintos ráfordítással megújult 8 felnőtt háziorvosi rendelő, 5 gyermekorvosi
rendelő, 17 védőnői körzet, valamint a Botfy utcai ügyelet.
Ebből a munkából már csak
egy zajlik, a Petőfi utcai védőnői szolgálat, a többi mind
megújult.
A felsorolásban nem szereplő intézmények felújítására
pedig egy közvetlen brüsszeli,
európai uniós pályázatot, az ún.
Elena projektet nyújtottuk be.
– Ez azt jelenti, hogy néhány év alatt több mint 10 milliárd forintos nagyságrendben
újítottuk meg az intézményrendszerünket nyertes pályázatokkal, és a munka tovább folytatódik – összegzett Balaicz
Zoltán.

Táncban az öröm

Jelenet a gáláról.

„A táncban benne van kicsinyben a világ: a jóság, erő,
lassúság mind együtt. Az egyik
ember ezt szereti, a másik azt,
de nincs, kinek ne tetszenék a
tánc…” – ezzel az idézettel
kezdődött a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc és moderntánc tanszakos növendékeinek
immár hagyományossá vált tanévzáró bemutató gálaműsora.
A 2017/2018. tanév utolsó
szombat délutánján szülők,
nagyszülők, hozzátartozók és
meghívott vendégek csodálhatták meg a különböző táncos
produkciókat a „Salla” Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. Vidám, élettel teli, a tánc örömét és szépségét
sugárzó koreográfiákkal bizonyították mind kicsik, mind nagyok, hogy a néphagyományok

ápolásán és a zenéhez igazodó,
kecses, táncos mozgás elsajátításán túl a közösségi alkotásnak
is milyen fontos szerepe van
táncszínpadi megjelenítésében.
Az élményt adó műsor keretén belül búcsúztak el a továbbképző évfolyam végzős tanulói. Ők az elmúlt tíz évben a
néptánc tanszakon megalapozott mozgáskultúrára épített
produkciókból mutattak be egy
csokrot.
Az „AMI” növendékek a
képzési szintjükhöz és életkori
sajátosságukhoz mérten méltó,
színvonalas műsorral zárták az
idei tanévet, és szereztek örömteli pillanatokat a nagyközönség számára. A gálaműsor sikeréhez nagyban hozzájárult az
alapfokú művészeti iskola két
táncpedagógusa, Rajzó Ildikó
és Szommer Mónika.
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Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg CENTRAL
EUROPE program keretében megvalósuló „A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú projektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal Vass István passzívháza adott otthont. A találkozó elején Szabó Károly projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint megtudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elméleti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is készült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülőben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombathelyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.
A projekt bemutatását követően Kókai Miklós, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismertette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszélgetés keretében Vass István, a HEVA Kft. ügyvezetője vezette be
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú előírások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kiválasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működtetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Új üzem épül Zalalövőn
A salomvári Gépalk Kft. új
üzemcsarnokot építtet a zalalövői ipari parkban. Az 1990
óta fennálló családi vállalkozás
várhatóan 85-90 millió forintos
beruházása 30%-ban vissza
nem térítendő támogatásból,
60%-ban kedvezményes hitelből és 10%-ban önerőből valósul meg. Az üzemcsarnok építéséhez a cég a GINOP (Gazdasági Innovációs Operatív
Program) keretében meghirdetett 1,5 éve benyújtott kombinált pályázaton nyert támogatást, melynek alapkövét június
15-én tette le az építkezés helyszínén Csáky István ügyvezető,
Csáky Tamás ügyvezető és Pintér Antal, Zalalövő polgármestere.
Az építkezési projekt átadási határideje 2019 szeptember 30-a, de a tulajdonosok reményei szerint már jövő tavasszal befejeződnek a munká-

latok és birtokba vehetik az új
csarnokot. Csáky István ügyvezető igazgató elmondása szerint már régóta tervezik, hogy a
cégük frekventáltabb helyen
jelenjen meg. A kivitelezést egy
22 éve működő – szintén családi vállalkozás – a már üzemcsarnok-építési múlttal rendelkező Zeg-Építő Építőipari Szolgáltató Kft. végzi Gaál Lajos
ügyvezető vezetésével. A 350
négyzetméteres
alapterületű
építmény raktáráruházként és
üzemként funkcionál majd.
A fémipari vállalkozás elsősorban a mezőgazdasági szegmens piaci igényeit teljesíti,
amelyhez az új telephely elegendő árukészlet tárolására és
folyamatos vevői kiszolgálásra
ad lehetőséget, továbbá állandó
munkaerő foglalkoztatottságot
is tud biztosítani. Pintér Antal
polgármester elégedettségét fejezte ki, hogy egy újabb fog-

Csáky Tamás leteszi az első építőkövet.

lalkoztató jelenik meg Zalalövőn, mert ez a helyi iparűzési
adót növeli és a település foglalkoztatottsági arányát növeli.
A jelenleg 15 főt foglalkoztató vállalkozás tervei között szerepel a létszámbővítés,
hogy erősíteni tudják a már
meglévő fiatal és felkészült
szakemberi csapat munkáját. A
Gépalk Kft. dolgozói teljes kö-

rűen kezelik a megrendeléseket
az előkészítéstől egészen az
értékesítésig, a szállítmányozást is 90%-ban saját tulajdonban lévő teherautókkal bonyolítják le. A foglalkoztatási viszonyban a cég a családbarát
körülmények
megteremtését
tartja szem előtt.
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea
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Rendkívüli időjárás - újfajta szemlélet

Gazdaságilag soha meg nem térülő beruházás lenne az elvezető kapacitás jelentős bővítése.

Az éghajlatváltozás által okozott károk már jelentkeznek:
rendkívüli intenzitású és mennyiségű esők.
Az előző három év rendkívüli csapadék eseményei egyértelműen változást mutatnak, és ez a változás kedvezőtlen. Az előrejelzések a lokális, nagy intenzitású esőzések gyakoriságának
növekedését jelzik.
A rendkívüli csapadék események egyre nagyobb károkat
okoznak, éves és országos szinten ez már több milliárd forintban
mérhető. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszerek ezeket a
rövid idő alatt leesett, nagy mennyiségű csapadék vizeket nem
tudják elvezetni azonnal, ezáltal elöntések, a víz által okozott
jelentős károk keletkezhetnek.
Általában ezen esetek vis maior eseménynek minősíthetőek,
így a felmerült kárt mindenkinek magának kell viselnie.
Fenti problémákra nem lenne tökéletes megoldás az elvezető
rendszerek jelentős kapacitás bővítése sem, ha lenne rá egyáltalán pénz. Gazdasági szempontból soha meg nem térülő beruházás lenne. A megoldás a korszerű, integrált csapadékvíz gazdálkodás, melynek megvalósítása a pénzen kívül sok odafigyelést,
rendszerszintű együttműködést, és nem utolsó sorban mindenkitől szemléletváltást követel.
Folyamatosan felhívjuk a figyelmet: amennyiben az intenzív
esőzések első 10-30 percében felfognák az ingatlantulajdonosok
az esővizet, a károk túlnyomó része elkerülhető lenne. És ezt
öntözési célokra használhatnák.
Ide kapcsolódó, hasonlóan fontos téma: A Zalavíz Zrt. működési
területén a szennyvíz elvezető hálózat elválasztott rendszerű, ami azt
jelenti, hogy csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni TILOS!
A vezetékek és szennyvíz átemelők az elvezetendő szennyvíz
mennyiségére épültek ki, azok többlet csapadékvíz elvezetésére
nem alkalmasak.

Egy átlagos családi ház tetejéről 20 mm lehullott csapadékmennyiség esetében 2-3000 liter (2-3 m3) víz kerül elvezetésre. A
méréseink szerint 20 mm csapadék esetén 10-15 ezer m3 csapadékvíz kerül a szennyvíz hálózatba egyetlen nap alatt. Ez
azt jelzi, hogy az ingatlanok, ipari üzemek, intézmények közel
30 % bevezetheti a csapadékvíz legalább egy részét a szennyvízcsatornába.
Idén már több mint tíz alkalommal esett ennél jóval nagyobb
mennyiségű csapadék!
Mit okoz, ha a csapadékvizet a szennyvízhálózatba engedjük?
1. Zalavíz Zrt.-nek több tíz millió forint/év villamos energia többletköltséget, a szivattyúk, gépészeti elemek kopását,
gyorsabb elhasználódását, összességében szennyvízelvezetési
és tisztítási ráfordítások jelentős növekedését. Ez a
többletköltség jelenleg nem okoz díjnövekedést 2012 óta, de
jelentős forrásokat von el az alapfeladatoktól, így idővel
csökkenhet a szolgáltatás biztonsága és minősége, illetve ennek árát a következő nemzedékek fogják többszörösen megfizetni.
2. A túlterhelt szennyvíz elvezető rendszeren bekövetkező
kiöntések okozhatnak:
• Felesleges környezeti terhelést, esetleg környezeti kárt.
• Más fogyasztóknak, embereknek, intézményeknek elöntést, jelentős kárt, melyet – megfelelő ingatlanbiztosítás hiányában – senki sem térít meg!
Tulajdonképpen, aki szándékosan bevezeti a csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba, az hozzájárulhat környezeti károkozáshoz, vagy másoknak is kárt okozhat,
amiért felelősséggel tartozik. Felmerülhet továbbá az a tény
is, hogy gyakorlati értelemben jogtalan haszonszerzés végett,
kárt okoz.
A szabálytalan, szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetéseket folyamatosan ellenőrizzük és feltárjuk, a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő fogyasztóink és a rendszer
fenntarthatósága érdekében.
A szabálytalan csapadékvíz bevezetés esetén a jogszabálynak
megfelelően az üzletszabályzatunkban meghatározott pótdíjat
számolunk fel, hogy a felmerült többletköltségünk legalább egy
részére legyen pénzügyi fedezet.
Kérjük Önöket, ellenőrizzék, hogy megfelelően történik
ingatlanukról a csapadékvíz elvezetés, és erre szomszédjukat
és ismerőseiket is kérjék meg!
Köszönjük, hogy figyelnek mások, környezetünk és a jövő
nemzedék érdekeire!
Arnhoffer András
ZALAVÍZ ZRT.

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

• 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
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„Az emlékeket szívek őrzik, nem szavak”
A 2017/2018-as tanévben 4
pedagógus vonul nyugdíjba a
Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolából.
A 40 év alatt megszerzett tapasztalataikról, a tanárrá válás
folyamatáról, szerepkörökről
és tanár-diák viszonyról kérdeztük közülük Tóthné Szigeti
Erikát (történelem, orosz és
technika szak), Berta Zsuzsannát (tanító) és Horváth Istvánnét (tanító).
Nevelési és oktatási eszközeikben található némi különbség, de egy dologban teljesen
egyetértenek: a tanári pályára
születni kell, ez számukra nem
munka, hanem hivatás.
– A főiskolai évek alatt rengeteg elméleti és nagyon kevés
szakmai segítséget kaptunk. A
gyakorló iskolában mindössze
néhány óralátogatásra volt lehetőségünk, aztán belevetettek
bennünket a mély vízbe. A tanári mesterség – úgy érzem –
nem igazán tanulható. Erre születni kell. Természetesen az
évek alatt megszerzett, vagy kialakult gyakorlat magával hozta a megoldásokat, de így sem
volt könnyű, hiszen minden
gyermek más, mindenkinek
másképp kellett kezelni prob-

Kollégái körében a nyugdíjba vonult Kulcsár Ildikó, Horváth Istvánné, Tóthné Szigeti Erika és
Berta Zsuzsanna.

lémáit – fejtette ki Tóthné
Szigeti Erika.
Ahogy változik a világ, úgy
változnak vele együtt a társadalmi viszonyok is. Más dolgok
élveznek prioritást, és jelentősen átalakult a tanár-diák kapcsolat is. A pedagógustól elvárás, hogy megtanítsa az előírt
tanagyagot minden generációnak, ugyanúgy azoknak a gyermekeknek, akik még petróleum
lámpánál tanultak, és azoknak,
akik nem szívesen szakadnak
ki a virtuális világból, hogy
időt és energiát áldozzanak a
tanulásra.

Gyereknap Zalaháshágyon
Az alig 400 fős községben a
májusfa kitáncolással egybekötött gyereknapot minden évben
a helyi önkormányzat dolgozói
szervezik. A sportpályán ugrálóvár és sokféle ügyességi játék
várta a látogatókat.
Büki József polgármester
elmondta, hogy a gyerekek
igényeit figyelembe véve egy
egyszerű koncepciót követnek
minden évben:
– Megpróbáljuk úgy igazítani a napot, hogy a gyerekek
igazán jól érezzék magukat. Az
önkormányzat dolgozói és a
szülők is maximálisan kiveszik
a részüket a szervezésből és a
kivitelezésből egyaránt. Az
asszonyok folyamatosan sütik a
palacsintát, így ha a csillámtetoválás és a nagy játék közepette a gyerekek megéheznek,
bármikor jöhetnek és korlátlanul fogyaszthatnak.

Vadász Rebeka (balról) és
Vaspöri Lara az ugrálóvárban.

Az estet bál zárta, ahol a
helyi Bravo együttes lépett fel.
Kép és szöveg:
Molnár Fanni

– Már nem elég az ismeretek átadása, fontos az együtt
gondolkodás, hogy kreatív együttműködésre képes diákok kerüljenek ki az iskolából. Bölcsen
kell ötvözni a hagyományos
oktatás értékeit a digitális világ
kínálta lehetőségekkel, tanulásra serkentő légkört teremtve –
magyarázta Berta Zsuzsanna.
– A pedagógustól a társadalom megköveteli, hogy folyamatosan naprakész információkkal rendelkezzen, de a XXI.
századi tanórákra nem könnyű
felkészülni, „több időt vett
igénybe, mint 20-30 évvel ezelőtt. Akkoriban a könyvek,
lexikonok voltak leginkább a
segédeszközök. Napjainkban
pedig a technika fejlődésével,
az internet elterjedésével sokkal tágabb az ismeretek köre,
az ismeretek elérhetősége.
Ezekhez a diákok, a szülők is
nagyon könnyen hozzáférnek.
Így nekünk is folyamatosan
követni kell a fejlődést – indokolta meg Horváth Istvánné.
A XXI. századhoz sajnos a
felgyorsult világ kifejezés is
párosult, amivel ugyanúgy meg
kell küzdenie a magánembernek, pedagógusnak egyaránt.
– A tanárnak sokféle szerepet kellene betöltenie a munkája során. Erre azonban a
megváltozott körülmények nem
adnak lehetőséget. Szinte már
csak oktattunk, a nevelésre
szánt idő elszállt a sok tananyag miatt. Alig volt idő beszélgetésre, mesére, közös kikapcsolódásra. Sajnálom, hogy
így alakult – fejtette ki ezt az
ördögi kört Tóthné Szigeti
Erika.

A rengeteg befektetett idő,
és a rendkívül felelősségteljes,
végtelen munkaórák után mégis
fájó szívvel mondják ki, hogy
most már csak a pihenés jön.
40 év, ezer kép és ezer emlék.
De mégis ha csak egyet kéne
megemlíteni?... S mintha csak
összebeszéltek volna, a leggyönyörűbb választ adták.
– A legfontosabb eredmény
az volt számomra, ha a tanítványaim megállták a helyüket a
tanulásban, a munkában, vagyis
az élet bármely területén – véli
Horváth Istvánné.
– 40 évem alatt rengeteg
élményem gyűlt össze. Természetesen voltak nehéz perceim
is, de azt már el is felejtettem!
Nagyon jó azt látni, hogy osztályfőnökként sok diákom segítségére lehettem a jövőtervezés érdekében. Jó szakemberekké váltak akár fizikai, akár
szellemi munka terén. Tantestületünkben több kollégám a
tanítványom volt. S végül, de
nem utolsó sorban örülök
annak, hogy az utcán rám
köszönnek régi diákjaim vagy
szüleik, s mindig van néhány
gondolatuk, amit megosztanak velem. Ezért érdemes
volt… – mondja Tóthné Szigeti
Erika.
– Egy eseményt nehéz lenne kiemelni, de naponta kaptam
sok kedves mosolyt, ölelést a
gyerekektől volt tanítványaim
is mindig rám köszönnek, megosztják velem sikereiket. Úgy
érzem az elmúlt éveket „Szívek
őrzik, nem szavak”, ennél többet pedig nem is kívánhatnék –
zárta a múltidézést Berta Zsuzsanna.
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Hét hegyhátat bejártak
A 20. kávási bagolytúra
Huszadik alkalommal rendezték meg a kávási bagolytúra
névre keresztelt éjszakai túrát.
A cél idén is a 7,5 kilométernyi táv leküzdése, a feladatok teljesítése és persze a
közös kaland megélése volt.
A mostani túra „díszletét”
az előző éjszaka tomboló vihar
megtépázta ugyan, ám a szervezők a teljes túraútvonalat
járhatóvá tették, mire az első
csapat elrajtolt. A vihar nyomaira utalva Eke László, a település első embere jó humorral így fogalmazott nyitóbeszédében: „por nem lesz a túrán”.
Buday Mihály festőművész,
a rendezvény fővédnöke arról
szólt, milyen nagy siker, hogy a
program túlnőtte már Zala
határait is.
Regisztrálni majd indulni
idén a helyi Kulcsos háznál
kellett ahol Török Attila indította, majd órákkal később fogadta is a csapatokat.
A Kávást körülölelő hét
hegy mindegyikére fel kellett
kapaszkodniuk a csapatoknak
és minden hegyháton feladat
várta őket. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is
10-12 perc alatt teljesíthető,
jellemzően ügyességi feladatokkal tették próbára az éjszakai barangolókat.

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

Kivételt jelentett a Zsimbahegyi megálló, ahol Buday Mihály inkább az agyat igénybevevő feladatokkal várta a kirándulókat.
Eke László polgármester a
rendezvény kapcsán elmondta:
a húsz évvel korábbi rajthoz
mintegy harminc fő sorakozott
fel, és az akkori túrát méltó
kalandnak szánták a tanév végén. A mostani rajton a háromszázhoz közelít ez a szám és az
ország több pontjáról is érkeztek a zalai faluba. Szintén
az idei rendezvényen búcsúztak
a bagodi általános iskolától a
végzős osztály tagjai, akik a
túra végeztével a Kulcsos házban szállnak meg. Mint mondta: a helyi önkormányzat, a
Kávási Sportkör, a Polgárőr
Egyesület, illetve a Kávásért
Ifjúsági Alapítvány szervezé-

A bagolytúra első csapata a futballpályánál.

sében valósult meg az esemény.
A késő éjszaka visszatérő
vándorok majd mindegyike
szembement minden divatos
étrendi irányzattal és gulyással
vagy csülkös babos káposztával
pótolták az elvesztett kalóriákat.

A feladatok megoldásában
legjobban a Vizes banda fantázianevű csapat szerepelt, így
a vándorkupa egy évre hozzájuk került. Őket sorban a
„Szent” János és a bogarak és
harmadikként a Bagodi ballagók követték.
Gellén Szilárd
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Két- és négykeréken gurult vissza a „szocializmus”
A vasútállomásra, de inkább
a mellette levő térre várták a
IV. zalacsébi „szoci” autó - motor találkozó résztvevőit július
elsején. Azt már 13 óra körül
látni lehetett, hogy minden eddiginél többen lesznek kíváncsiak az immár hagyományos
programra. A beparkolás közben Erdei Csaba polgármesterrel beszélgettünk.
– Négy évvel ezelőtt pattant
ki a fejemből az ötlet, hogy
meg kellene mutatni a gyerekeinknek, hogy milyen motorokkal és autókkal közlekedtünk fiatal korunkban – mondta
a főszervező. – Bíztam benne,
hogy egy ilyen programra sokan kíváncsiak, de ekkora érdeklődésre nem számíthattam.
Mindig eszembe jut egy söjtöri

bál, ahová szerettünk volna eljutni. Egész nap szereltünk a
Trabantba egy nem túl megbízható motort. Megcsináltuk,
és ha sokat nem is ment, a söjtöri bálba azért eljutottunk vele.
Nekünk ilyen nosztalgikus élmények fűződnek ezekhez a
gépekhez – mutat körbe a közben már beparkolt autókon.
Minden tulajdonos kapott
egy adatlapot, amire ráírta a
gépjármű típusát, évjáratát,
hengerűrtartalmát, a vásárlás
évét, valamilyen különlegességét, egyszóval bármit, amit érdekesnek tartott. Így a szemlélődők több információhoz
jutottak.
Az 1984-es évjáratú Lada
kilométerórája mindössze 78 000
km-t mutatott.

Nyugdíjasok délutánja Zalacsében

Vidám volt a hangulat.

A hagyományokhoz ragaszkodván idén is megrendezték Zalacsében a szépkorúak
délutánját, mely eseményre
való invitálásnak most is szép
számmal tettek eleget a nyugdíjasok.
Erdei Csaba polgármester
köszöntötte az összegyűlteket,
mely nyitányt követően előbb a
falu óvodásai léptek színpadra,
hogy megható produkciójukkal
könnycseppeket csaljanak az
idősebb korosztály szemébe,
majd a Hevesi Sándor Színház
művészei (Debrei Zsuzsanna és
Hertelendy Attila) szórakoztatták a nagyérdeműt.
Az eseményen külön köszöntötték a falu kerek évfordulót ünneplő lakosait, így a

70. és a 80. életévét betöltő,
vagy betöltött helybelieket. A
vendégek közt üdvözölhettük a
Laposa házaspárt is, akik
mindketten idén töltik be a 80.
életévüket. A névnaposokról
sem feledkeztek meg a szervezők: a Margitokat egy szál
virággal köszöntötték.
A kulturális műsor és az ízletes vacsora végeztével a korábbi évek során készült nyugdíjasnapok fényképei kerültek
vetítésre. Nem hiányozhatott a
délutánból a jóízű beszélgetés,
nosztalgiázás és a nótázás sem.
Szívmelengető érzés volt látni,
hogy a kívánt cél elérése sikerült: pár órára feledésbe merültek a gondok és a múló idő.
Rajnai Barbara

Sok motor is érkezett.

– Ennyi van benne, soha
nem adom el – mondta a tulajdonos.
A Zaporozsec az egyedüli
gázüzemű autóként működött
fénykorában. A Moszkvicsot
saját erőből restaurálták és csodaszép lett. Feltűnést keltett az
1960-as évjáratú Skoda Felícia,
mint utóbb kiderült, a találkozó
legrégebbi autója volt.
Legtöbben nem akarnak
megválni járgányuktól. A becsült értékhez sokszor a „megfizethetetlen” vagy „felbecsülhetelen” bejegyzés került.
Látványos programot hozott
az ügyességi vetélkedő, amit
három fős csapatok számára
hirdettek a szervezők. Az autót
– Erdei Csaba 120-as Skodáját
– be kellett tolni. Az önindító
nem működött, így aztán nem
csak a sofőrnek, a két segítőnek
is akadt feladata. A szalmabálák közé betolatni nem túl
nehéz, de tükrök hiányában
ugyancsak figyelni kellett. Befejezésül a szerelő emelvényen
hajtottak át az autóval. Ehhez
kellett az utasok irányítása,
mert a szélvédőre ragasztott
„napellenzőtől” a vezető nem
sokat láthatott.
– Az öreg autónak lelke
van, vigyázzatok rá – figyelmeztette a verseny résztvevőit
Erdei Csaba. Az ügyességi
versenyt a „Rózsás és csapata”
nyerte hibátlan és gyors futam-

mal. Nagy bíztatást kapott a helyiektől a „Beleznai Róbert és a
fiúk” vagy a „Két Mikó és a
szomszéd” elnevezésű csapat is.
A szervezők mindenkire
gondoltak. A gyerekeknek jutott játszósarok, a gépjármű
tulajdonosoknak üdítő vagy
sör. Készült a zalacsébi gulyás
a helyi lányok, asszonyok jóvoltából.
Két órával a kezdés után
érkezett egy osztrák BMW-s.
Erdei Csaba rögtön megmutatta, hogy hova parkolhat.
– A versenyt ugyan elsősorban „szoci” autóknak és motoroknak hirdettük, de mindenkit szívesen beengedünk, aki
szeretné bemutatni a gépjárművét – mondta a szervező.
Az elbírálás során díjazták a
legszebb, legeredetibb és a legöregebb autókat és motorokat.
A zalaegerszegi Blues Emotion zenekar közel kétórás
programja nagy sikert aratott, a
műsort helyi fellépők, Cséber
Fanni és Nyári Marcell ének,
gitár bemutatója zárta.
Samu László

Otthoni munka!
Különböző termékek
összeállítása, egyebek:
06-90- 603-906
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min,
0612228397, 06204963980)

2018. június

Zalalövő és Környéke

Keménfai Hídi Vásár
Keménfa Község Önkormányzata első alkalommal rendezi meg a 86-os elkerülő út
alatt, a szervizút melletti réten
a Hídi Vásárt július 14-én.
12 órától kézműves kirakodó vásár veszi kezdetét, kézműves foglalkozásokkal színesítve. A vásárban mindenki talál magának valót, lesz házi
sajt, ékszerek, bőrös holmik,
agyagedények, szörpök, mézek,
lakás dekor, szappan, csuhé,
gyros, lángos, rétes, üdítő, sör,
stb...
A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Család-és Gyermekjóléti
Szolgálata jóvoltából kézműves
foglalkozás várja a kicsiket. A
nagyobbak Kelemen Andor bőrművész standjánál készíthetnek
maguknak ékszert.
14 órától kulturális műsor
kezdődik a színpadon. Fellépnek: Tuboly Viktória, Tornyos
Táncklub, Csesztregi Népdalkör, Salla Néptánccsoport, Salomvári Tánccsoport, Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
De anyaaa!…

Országos élvonalban
– a bagodi diák robotprogramozók
A Bagodi Fekete István Általános Iskola csapata képviselte Zala megyét a WRO
(World Robot Olypiad - Robot Olimpia) nemzeti döntőjén.
A Regular kategóriában, junior
korosztályban 45
csapat indult a versenyen, ahol az
előkelő 10. helyezést érték el. Ezen a versenyen a gyerekek a helyszínen
építik össze azt a robotot,
aminek előre meghatározott
feladatot kell végrehajtani. A
feladat megoldásához saját
érzékelőit és motorjait használ-
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ja, önállóan, külső beavatkozás nélkül kell végrehajtania „küldetését”. A gyerekek
tervezik a robotot és a
működtető programot is ők
írják.
A Bagodi Fekete István Általános Iskolában két éve tanulnak a gyerekek robotprogramozást, a csapattagok a haladó csoportból kerültek ki.
Csapattagok: Nemes Bence,
Nemes Dávid, Horváth Péter 8.
osztályos tanulók. Felkészítő
tanár: Csókási Tibor.

Külföldi nyaralások alkalmával minden honfitársunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a magyar nem világnyelv. Ezért
ha el akarunk valamit intézni, tudnunk kell angolul.
Azonban ezt a hátrányt az
előnyünkre tudjuk fordítani
azzal, hogy tömegben olyan
dolgokat is meg tudunk beszélni hangos szóval magyarul, amit csak azért merünk megtenni, mert senki
más nem érti rajtunk kívül.
Gyuri feleségével, Klárikával már bejárta a fél világot. Legutóbb a világ végén
voltak, egy alig lakott szigeten. Több mint 20 órás
repülés és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a paradicsom. Klári a tengerparton nem tudott betelni a látvánnyal. Minden tökéletes
volt, csak egy dolog boszszantotta, hogy még mindig
alig beszélt angolul.
– Ha hazamegyünk, újra
elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudásommal nem sokra megyek.
– Hát Klárikám, ez így
van. Itt bizony magyar szót
nem fogunk hallani. Ekkor
Gyuri legnagyobb döbbenetére magyar szó törte meg az
idilli csendet.
– Anyaaa! – hangzott a
tengerből.
– Mi a baj? – kérdezték a
partról.
– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a
víz… – mondta az anya.
– De anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerből, nekem kakilnom kell!
Erre egy hangos nevetés
után jött az ésszerű válasz:
– Jó, akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Élő bika rodeóval csábít a
XXX. Göcseji Aratónapok
Kaszák suhanása, paták dobogása – a XXX. Göcseji Aratónapok jubileumi programsorozatának idei különlegessége a
lélegzetelállító Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság. A
kézikaszás arató mesterek és cséplő asszonyok, legények
viadala mellett a vakmerő riderek és a bikák küzdelmének is
szemtanúi lehet az, aki ellátogat július 13. és 15. között
Novára.
Menetrend:
Július 14. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
elődöntő
Július 15. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
döntő
Kedvezményes jegyek elővételben már 1800 Ft-ért
kaphatóak: https://goo.gl/wNdkSE
Egyedülálló Bika Rodeó, kézikaszás aratás és cséplőverseny,
falusi ízek, gulyásparti, tarlófutóverseny, népi hagyományok,
100 tagú cigányzenekar, Ismerős Arcok, aratóbál a Fáraó
együttessel és persze véget nem érő mulatságok Éder Gabee,
Bódi Csabi, Csimszi Rudolf & Mónika, Kacor Feri és Jolly &
Suzi főszereplésével – színes program kavalkáddal és nagy-nagy
szeretettel várják a kicsiket, nagyokat az ünnepi rendezvényre.
XXX. Göcseji Aratónapok, július 13-15. Nova!
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/1653996887968675/

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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AMATŐR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
A LETENYEI Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
2018-ban is amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdet
hangszeres zenét játszó előadóknak, együtteseknek.
Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap Honfoglaló Könnyűzenei Támogató Program
Partnerek: Öröm a Zene Program, Hangszeresek Országos
Szövetsége
Indulási feltételek:
• csak saját szerzeményekkel, stílusirányzatot nem szabunk
meg,
• az előadók, zenekarok nem rendelkezhetnek kiadók által
kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval (saját
kiadás és a helyi médiumokban való megjelenés nem kizáró
ok)
• demo felvétel (max. 10-15 perc) beküldése Wav, vagy
MP3 formátumban
A jelentkezés 2018. május 10-én indult és 2018. július
31-ig tart. Nevezési díj nincs!
Bővebb információ és jelentkezési lap:
www.letenyekultura.hu/aktualis.html
A tehetségkutató verseny zenei bemutatója 2018. augusztus 17-én (pénteken) lesz Letenyén a kastélyparkban felállított „TEHETSÉGSZÍNPADON”. Egy előadó, zenekar a beállással együtt max. 20 perces műsorral mutatkozhat be.
A győztes indulási jogot szerez a MUSIC EXPON az Öröm
a Zene 2018. évi döntőjében (október 5-7), ahol a fődíj egy 1
millió forintos hangszer és hangtechnikai eszközbeszerzési támogatás a HANOSZ tagjainak kínálatából.

www.zalatajkiado.hu
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Remekeltek a zalaháshágyi focisták
Kitűnő szezont zárt a zalaháshágyi labdarúgás: a felnőtt csapat a megyei bajnokság
III. osztályában megnyerte az
Északi-csoport küzdelmeit, a
tartalék együttes pedig ezüstérmes lett.
– Mi volt a dupla siker titka? – kérdeztük Pungor Gábor
egyesületi elnököt.
– Helyi sporttörténelmet írtunk, hiszen 26 éve volt utoljára bajnokcsapata Zalaháshágynak. Többször végeztünk
dobogón, de hosszú idő után
most szereztünk újra aranyérmet. Ennek nincs különösebb
titka, mert példaértékű volt a
játékosok hozzáállása, a sérülések is elkerültek bennünket.
Nem várt jó eredményt ért el a
tartalék együttes is, kellemes
meglepetést szereztek a játékosok. Még az első helyre is
volt esélyük, de egy-két eredmény sajnos kedvezőtlenül
alakult számunkra.
– Megnyerték a bajnokságot. Feljebb lépnek, vagy maradnak ebben az osztályban?

Huszonhat év után ismét bajnokcsapata van Zalaháshágynak.

– Úgy döntöttünk, hogy
maradunk a „megye háromban”. Ennek egyik oka, hogy
nem tudnánk kiállítani U19-es
csapatot. Másrészt szeretnénk,
ha együtt maradna ez a baráti
közösséget alkotó együttes.
– Kik a legnagyobb támogatók?

– A legnagyobb segítséget
az önkormányzattól kapjuk, de
van néhány kisebb szponzor is.
– Az első csapatban arányaiban mennyi a helyi játékos?
– Nem ők vannak túlsúlyban, de a környező településekről sokan szerepelnek nálunk. A tartalék együttesben

már jóval több a zalaháshágyi
labdarúgó.
– Változások lesznek a
keretben?
– Kalamár Krisztián marad az
edző, s eddig még nem került
szóba, hogy távozna valaki, egykét új játékos viszont érkezhet.
E.E.

Keménfa lépést tart a korral
Keménfa önkormányzata folyamatosan arra törekszik,
hogy a kis közösség
minél szebb környezetben élhessen
és attól függetlenül,
hogy zsákfaluról van
szó, itt is elérhető
legyen minden korunkat érintő modernizáció.
Ennek tükrében
30 új virágláda került kihelyezésre a
millenniumi
parkban, a focipálya szélén, a faluház előtt,
tele szebbnél szebb
virágokkal.
A Digitális Jólét
Programban beadott
pályázat nyert, így a Elérhető legyen minden korunkat érintő
faluban a közelmúlt- modernizáció.
ban megnyitotta kapuit a DJP tekintést nyerhetnek az internet
világába, megtanulhatják, hogy
Pont.
Mostantól bárki ingyenesen kell használni a laptopot, tabhasználhatja a külső és belső letet, okos telefont. Elsajátíthatwifit, mentor segítségével be- ják, hol lehet elérni és, hogy

kell letölteni hasznos applikációkat.
Senkinek nem kell úgy éreznie
ebben a kis faluban, hogy lemarad a mai kor követelményeitől.

A testület azon dolgozik,
hogy megragadjon minden lehetőséget, ami előbbre viszi a
közösség életét.
-k-

Ha elolvasta, adja tovább!
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Herman - Autószervíz Kft.

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakásbiztosítás már havi 1000 Ft díjért üolcsó kötelező gépjármű üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások

HITELEK

12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

üSzemélyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
üAutó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!
üLakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
üSzabad felhasználású jelzáloghitelek
üAdósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
üJelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
üTeljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
üFundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali
hitelek intézése.
üLakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere,
hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
üHitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely
kereskedőnél!
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

• 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.

A BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ
ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig
Munkabér: megegyezés szerint
Tel: 30/2276-636

www.zalatajkiado.hu

