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Zalacséb, templom

Falunap Zalaháshágyon
Ünnepélyes átadásokkal kezdődött a falunap Zalaháshágyon július 14-én szombaton
délután. A falunapot Büki József polgármester nyitotta meg
ünnepi beszédével, amelyben
köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselőt, a zalaháshágyiakat és minden vendéget,
aki az eseményen megjelent.
Azt is elmondta, hogy a falunapon mindig van mit ünnepelni, hiszen fontos eredményről

számolhatnak be, évfordulókra
emlékeznek.
Először az orvosi rendelő és
polgárőr iroda felújított tetőszerkezetét adták át, melynek a
költségét – 2,2 millió Ft-ot – az
önkormányzat teljes mértékben
önerőből finanszírozta. A következő helyszín a községháza
tetőszerkezetének átadása volt,
aminek felújítási költsége
5,990 millió Ft-ba került, amelyet állami támogatásból fe-

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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 láb első...........399 Ft/kg
Sertés máj..................319 Ft/kg
Zsírszalonna..............599 Ft/kg
Csülök hátsó.............749 Ft/kg
Comb........................1099 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
Disznósajt................................1299 Ft/kg
Vadász karikás........................1399 Ft/kg
Vasi kolbász............................1399 Ft/kg
Parasztkolbász.......................1599 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna..1769 Ft/kg

Füstölt darabolt.........................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...250 g/dob...399 Ft/db.......1596 Ft/kg
Lecsókolbász..............................................699 Ft/kg
Debreceni....................................................999 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig............................899 Ft/kg
Körmendi Vastagkolbász..csípős paprikás..1599 Ft/kg
Nyári turista..............................................1399 Ft/kg
Parasztkolbász.........................................1599 Ft/kg

Érvényes: 2018. augusztus 06 - augusztus 19-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!

Az útavatás pillanata: Vigh László (balról), Mihályi Sándor és
Büki József átvágja a szalagot.

deztek. Azután egy felújított
útszakaszt adtak át. Az út 270
méteren és 3 méter szélességben kapott burkolatot. Ezt a beruházást 8,5 millió Ft-ból oldották meg pályázati hozzájárulásból és 15 % önerőből. Ennek kapcsán a polgármester
köszönetet mondott Vigh László országgyűlési képviselőnek
és Mihályi Sándor Fidesz
elnöknek. Az átadási helyszínek közötti felvonulást a kör-

mendi rézfúvós zenekar kísérte.
Az átadások után felvonták a
zászlókat a közösségi téren,
miközben a zenekar a Himnuszt játszotta.
A falunapi események a
rendezvényekhez felállított sátorban folytatódtak, ahol Vigh
László is kellemes szórakozást
és jó egészséget kívánt a falubelieknek. A polgármester ismertette a falunapi programokat,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Falunap Zalaháshágyon
(Folytatás az 1. oldalról)
majd megajándékozta az utóbbi
egy évben született gyermekeket és szüleiket. Ajándékplakettet adott át 6 gyermeknek, az
édesanyáknak 1 csokor virágot,
az édesapáknak 1 üveg Tokaji
bort nyújtott át. Gratulációját
fejezte ki a megyei 3. osztályban első és második helyezést
elért
labdarúgócsapatoknak,
majd emlékplakettet adott át az
edzőknek.
Ezt követően megkezdődtek
a kulturális műsorok a színpadon. Elsőnek a Zalacsébről
érkező Fanni és Marci páros
szórakoztatta a közönséget zenés műsorával, majd a zalaháshágyi gyermekek léptek fel.
Őket követte Mutyi bohóc. A
gyerekek nem csak a rendezvénysátorban szórakozhattak,
hanem a sátor mellett felállított
óriás csúszdát és ugrálóvárat is
látogathatták. Csillámtetoválást
is készíttethettek és kézműves
foglalkozásban is részt vehettek
a Deák Ferenc Megyei és Vá-

rosi Könyvtár támogatásával. A
bohóc műsora után következett
a gersekaráti kötélugró egyesület bemutatója. Őket követte
Hertelendy Attila és Debrei
Zsuzsanna fellépése, azután a
Lentiből érkező Kerka Néptáncegyüttes lépett fel. Utolsó
előadóként a Zalaháshágyi
Ezüsthárs Asszonykórus adta
elő dalait. Az este folyamán
tombolát sorsoltak ki először a
gyerekeknek, később a felnőttek számára. A tombolatárgyakat a falu lakói biztosították.
A sport is fontos szereplője
volt a falunapi ünnepségnek;
szombaton délelőtt nős-nőtlen
futball mérkőzést tartottak, és
már előző nap este „csepű, lapu, gongyola” ügyességi versenyt rendeztek az ifjúságnak.
A tombola kisorsolása után a
szombat este látványos tűzijátékkal folytatódott, végül az
ünneplés a báli mulatsággal
zárult, amelyhez a zenét a
Bravo együttes szolgáltatta.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Jövőnek szóló üzenet

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Balaicz
Zoltán.

A 2021-2027 közötti támogatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető környezet két olyan terület, amelyre az Európai Unió több forrást
szán – közölte az innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszegen, az 1,4 milliárd forint ráfordítással létesült hulladékválogató üzem július tizenharmadiki avatásán.
Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tudatossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb hulladék keletkezzen.

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűlési képviselő, dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
A 3B Hungária Kft. és a
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműködésével megvalósult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatán 506 millió forint támogatást nyertek el, a fennmaradó összeget önerőből finanszírozták – ismertette Nagy
Zoltán, a kft. ügyvezető igazgatója.

A körmendi rézfúvós zenekar vezette fel a résztvevőket.

Játszótér Zalaboldogfán
Zalaboldogfán játszóteret
létesített az önkormányzat a
gyermekek számára. A munkálatokat másfél hónapja kezdték
el a területen. Először a homokozót építették meg, amit annak elkészültével a gyerekek
szinte azonnal birtokba vettek.
Azután elhelyezték a játszótérről nélkülözhetetlen csúszdát,
hintákat, amelyek közül a legkisebb és a nagyobb gyerekek
is válogathatnak és egy libikóka is a térre került. A játékokon kívül találhatunk kültéri

asztalt padokkal, ahol a felnőttek tudnak várakozni a
gyerekek örömteli játékának
befejeztére. A játszótér a szülőknek is örömére szolgál,
mostantól a gyermekeikkel egy
közösségi térre látogathatnak.
Luter Péter polgármester
lapunknak elmondta, hogy a
játszótér teljes egészében önerőből készült. Tervezik, hogy
jövőre további készségfejlesztő
játékokkal bővítik majd a gyermekek és a szülők örömére is.
T.T.
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Göcseji dombérozó Káváson
A III. Göcseji dombérozó
rendezvénysorozat részeként
folklór műsort, kirakodó vásárt
és megnyitó ünnepséget tartottak Káváson július 21-én szombaton. A dombérozót Eke László polgármester nyitotta meg
délután fél háromkor, üdvözölt
minden vendéget és egyben köszönetet mondott a vásárosoknak és a fellépőknek, hogy
részt vesznek ezen a jeles eseményen, majd jó szórakozást és
időtöltést kívánt mindenkinek a
dombérozóhoz.
A tájházak mellett felállított
rendezvénysátorban a magyar
folklór jegyében zajlottak a
különböző előadások. Elsőként
a Csatári Pávakört láthatták a
színpadon, őket követte az andráshidai Igazgyöngy Hagyományőrző Dalkör tagjainak

következett, amelyben a Zala
zenekar és a Csatári Citerazenekar műsorát láthatták és hallhatták a nézők. A késő délutáni
órákban léptek fel a néptáncosok, először a Maros Művészegyüttes tagjai Bíró Nimród és
Kuczogi Veronika személyében,
majd a Zalai Táncegyüttes tagjai, Kósa Ruben és Kemes Laura, őket követte a Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes göcseji lakodalmas előadása.
A tájházak ünnepélyes átadójára a pávakörök fellépése
után került sor, amelyen Vigh
László országgyűlési képviselő
is megjelent. Beszédében kiemelte a falvak meghatározó
szerepét, mert fontosak azok a
helyek, mint Kávás, ahol ilyen
építészeti értékeket találhatunk,
és ezeket a kincseket meg kell

A kávási tájházak.

műsora, majd a pethőhenyei
Tarsoly-Erdélyi Mezőségért Egyesület fellépése következett, azután Furullás Palkó interaktív
mesejátékával szórakoztatta elsősorban a gyerekeket. Később
a népzenei együttesek műsora

tartanunk, mert nélkülük sokkal
kevesebbek lennénk. Említést
tett a törekvésekről, fejlesztésekről, amelyekkel azt szeretnék elérni, hogy a faluhelyen
mindenki megtalálja a számítását.

Színpadon a Csatári Pávakör.

A polgármester köszönetet
mondott mindazoknak a kávásiaknak, akik szabad idejüket
feláldozva a tájházak környezetének rendbetételén dolgoztak. A tájházakat 2 éve kezdték
el felújítani, az első évben a
tervezés, előkészítés folyt, a
második évben pedig a tényleges munka. Mindkét háznál
zsúpfedelet cseréltek, kívül-belül festették, meszelték. A régebbi épületnél ezeken kívül
oldalfal gerendákat, teljes tetőszerkezetet kellett cserélni és
pótolni a tapasztást néhány helyen. A felújítási költségeket, a
több mint 22 millió forintot az
Állami Vagyonkezelő Intézmény
finanszírozta.
A tájházak mellett kiállítást
rendeztek a Káváson negyedik
éve működő szakkörök munkáiból. A hímző szakkör zalai

hímzéseit, a kosárfonó csoport
munkáit és a kávási mandalafestő klub alkotásait lehetett
megtekinteni. A kosárfonó
szakkör oktatói a kézműves
vásáron is bemutatták tudományukat. Láthattuk még, hogyan
történik a kézműves fafaragás
és a faeszterga működtetése. A
gyerekek a korongozást is
kipróbálhatták. A kirakodóvásár kézműves szappan, kerámia, méz, fűzkosár, kézi faragású tárgyak kínálatában bővelkedett.
A tájházak udvarán borkostolón vehettek részt a vendégek
a március végén tartott borverseny érmes nedűiből. A hagyomány az ételek terén is
megmutatkozott, dödöllét, prószát és lángost fogyaszthattak a
helyszínen.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Hagyományőrzés és kultúra

Zalalövői programajánló
Augusztus 16.:
Nemzetközi Néptáncgála.
Rendező: Művelődési Központ.
Augusztus 17.:
Kenyérsütés 10:00-kor.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Augusztus 20.:
Pataka-hegyi búcsú, szentmise 14:00-kor.
Rendező: Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
Szeptember 8.:
Salla Trail Akadályfutó verseny.
Rendező: Gondoskodás Alapítvány.
Szeptember 8.:
Adománygyűjtő bál.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Szeptember 15.:
Szüreti felvonulás Irsapusztán.
Rendező: Irsapusztai városrész.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklődjön a szervezőknél.

Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.

Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkultúra reneszánszát megyénkben.
Minap a Gyenesdiási Bornapok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többek között
Manninger Jenő országgyűlési

képviselő. Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyűlés alelnöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról beszélt, megemlítve, hogy a Gyenesdiási Bornapok gazdag programsorozata jelentősen hozzájárul ennek népszerűsítéséhez.
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Megújuló utcák, terek Egerszegen

Zajlik az Arany János utca felújítása.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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– 915 millió forintos beruházással elkészült a Zalaegerszeg - Nagypáli csomópont.
– 1,5 milliárd forintos ráfordítással megépült a botfai körforgalom, és onnan a 74-es út
zalaegerszegi szakasza a haranglábas körforgalomig.
– 350 millió forintos projekt
keretében a föld alatt futó közművekkel együtt megújult a
teljes Rákóczi utca.
– 360 millió forintos beruházással elkészült a belső tehermentesítő út második szakasza.
– 227 millió forintos ráfordítással október végéig teljesen
megújul az Arany János utca.
Az 1,5 milliárd forintos
infrastruktúra fejlesztési program elemei:
– Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ előtti tér,
lépcsősor átépítése
– A sportcsarnok előtti tér
átépítése
– Kaszaházi úton a járda
felújítása (Kaszaháza)

– Csácsi út burkolatának
felújítása csapadékvíz elvezetéssel (Csács)
– A Mátyás király utca
felújítása (Kertváros)
– A Sport utca aszfaltburkolatának felújítása az Anton
Kft. és több, a környéken működő cég könnyebb megközelíthetőségét segítendő
– A FLEX „A” telephelyénél, a Zrínyi úton található
parkoló bővítése
– Kerékpárút építése a Berzsenyi úton a Ganzeg Kft. telephelyének megközelítése érdekében
– Az Andráshida utca és
Gazdaság utca közötti átkötő
útszakasz építése több, a környéken működő cég érdekében
– A Bíbor utca korszerűsítésével útcsatlakozás a Forest
Hungary Kft. megközelítését
támogatandó
– Buszforduló létesítése az
Egervári úton a Schneider
Electric Kft. közelében.
Emellett 22 millió forintos
keretből megújul az Andráshida
utca, a Szenterzsébethegyi út
felújításának első ütemére pedig 45 millió forint támogatást
biztosított az állam. Debrecen
után az országban második
helyszínként intelligens gyalogátkelő rendszer, vagyis „okos
zebra” segíti a biztonságos átkelést a Platán sor - Dózsa
György utcai csomópontnál, és
a tehermentesítő út - Vágóhíd
utca kereszteződésében is.
Hu

Jelentős útfelújítások történtek az elmúlt időszakban
Zalaegerszegen, s újabbak is
indulnak majd. A Kossuth utcai
tömbbelsőben jelenleg parkolókat alakítanak ki, így a gondozási központ mögött tucatnyival több hely várja az autósokat.
Az új beruházás adta az
ötletet, hogy összegzésre kérjük Balaicz Zoltán polgármestert.
– A kormány 1,5 milliárd
forintot biztosított különböző
infrastrukturális felújításokra:
29 helyen zajlottak, zajlanak
munkák a városban. A 29
helyszínből a két legnagyobb
munka a városi sportcsarnok,
illetve a Keresztury Dezső
VMK előtti terület felújítása
lesz.
Balaicz Zoltán ezt követően
tételesen is felsorolta a már
befejezett, a folyamatban lévő,
s az ezután induló beruházásokat:

– Az Arany János utca és a
Mártírok útja közötti új átkötő
út megépítése
– A Bíró Márton utcában az
áteresz átépítése az Avas-árkon
(Páterdomb)
– A Vizsla-árok bővítése
(Vizslapark)
– Járdaépítés Vorhotán
– A Vasút út keleti szakaszának felújítása (Pózva)
– A Telekalja utcában burkolatépítés (Ságod)
– Kossuth utcai tömbbelső parkolójának burkolat-felújítása
– A Takarékköz burkolat
felújításának harmadik üteme
– A Csörge utca felújítása
(Zalabesenyő)
– A Kinizsi utca felújítása
(Páterdomb)
– A Kinizsi utca 80. szám
előtt parkoló építése (Páterdomb)
– A Toposházi út felújítása
(Bazita)
– A Mókus utca és a Köztársaság útja találkozásánál
parkoló építése (Kertváros)
– A Gyimes utcai parkoló
III. ütemének megépítése (Kertváros)
– A Gyimes utca burkolatának felújítása a Köztársaság
utca és Általszegett utca között
(Kertváros)
– A Hegyalja utcai tömbbelsőkben utak felújítása (Kertváros)
– A Csilla utca felújítása
(Csács)

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

7

Zalalövő és Környéke

2018. július

Tündérek és boszorkányok a hagyárosböröndi falunapon
Nem lehetett eltéveszteni a
falunap helyszínét július 07-én
Hagyárosböröndön. A bejáratnál óriás csúszda, a focipálya
közepén Simon István fa játékai
és körhintája várta az érkezőket. Valamennyi korosztály
hamar megtalálta a neki megfelelő programot.
„Fogd a kezem, ugorjunk
messze,
egészen távol fel a fellegekbe

Aztán egy léggömbön szálljunk haza,
altasson el a Tündér szava.”
A rendezvénysátorban nem
Shodeinde Dorka a harmadik X
faktor szereplője énekelt, hanem a bagodi Fekete István
Általános Iskola diákjai adták
elő kimagasló színvonalon a
Krizsánné Rózsás Emőke, Molnár Lázárné és Horváth Major
Krisztina által válogatott ismert
dalokat. Egy helyi csapat Tom-

Fergeteges lakodalmas Zalaszentgyörgyön

Régi népszokásokat elevenítettek fel.

Július 22-én befejeződött a
III. Göcseji Dombérozó programsorozata. Zalaszentgyörgyön
a „Gyere velünk lesőbe!” címmel régi lakodalmi népszokásokat elevenítettek fel. A helyi
kultúrházban szépszámú érdeklődő volt kiváncsi az eseményre,
megjelentek a környező települések polgármesterei és a Dombérozó ötletgazdája, Magai Ágota.
– Göcsej legalább olyan
szép, mint az Őrség! – ezt szeretnénk bemutatni a hozzánklátogatóknak – mondta megnyitójában Kovács Dezső polgármester. – Bízunk benne, hogy
Zalaszentgyörgy évtizedek múlva is élhető, fejlődő település
lesz. Ehhez pedig szükség van
arra, hogy széles körben megmutassuk értékeinket.
A Szélrózsa Tánckör kezdte
a műsort, az andráshidaiak
szatmári táncot mutattak be.
Fergeteges sikert aratott a Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes lakodalmas előadása.
Az összeállításban jó néhány feledésbe merült népszokást mutattak be, amelyben a

vőfély játszott főszerepet, de a
menyasszony, a vőlegény, a
násznagy és még sokan színre
léptek. Legfőbb elem azért a
tánc volt, a koreográfiát Kiss Molnár István állította össze.A
talpalávalót a sárvári Regős
Együttes szolgáltatta, Kiss Judit
primás, Boda Judit brácsás és
Simon Kálmán nagybőgős alkotta a csapatot. A hangulat a
tetőfokára hágott, amikor a marosszentgyörgyi Simon Nimród
és Veronika páros táncát csodálhatta a közönség.
Csinos lányok kínálgatták a
résztvevőket és a vendégeket
pálinkával, borral üdítővel és
pogácsával. Igazi mulatsággal
folytatódtak az események.A
népszokásokat sikerült feleleveníteni, miközben a mulatozók felett egy drón is körözött,
megörökítve a vidámságot, az
emlékezetes pillanatokat. Zalaszentgyörgy az idén először
vett részt a sikeres programban. A helyiek részéről egyöntetű a vélemény: biztosak a jövő évi folytatásban.
z.t.

Boszorkányok Hagyárosböröndön.

pa Ágnes vezetésével a Macskák musicalből adott elő részletet. Hamar megtelt a rendezvénysátor, a gyerekek színvonalas műsorain mindenki jól
szórakozott.
„A legjobb szakács kerestetik!” főzőversenyre 11 csapat
nevezett. A helyi „Csicsa kerti
Cuki - muki” csapat Molnár
Zoltán és Rózsás Tomi szakácsok vezetésével csilis babot,
illetve sertéspörköltet készített.
Közvetlenül mellettük pincepörkölt készült burgonyával,
zöldségágyon a zalaegerszegi
Openhaus kivitelezésében.
A főzőversenytől teljesen
függetlenül egy az önkormányzat és a helyi vállalkozók által
támogatott társaság egész nap
sütött-főzött. Palacsintát, prószát, szarvaspörköltet készítettek. Ezekből mindenki, aki
csak arra tévedt, bőven kaphatott kóstolót csak úgy, ajándékképpen. Süti versenyt is rendeztek, a helyezettek: Bödör Imréné linzere és Simonné Farkas
Annamária sajtos pogija „arany”
minősítést, Nárai Ferencné fahéjas szelete és Takácsné Göncz
Ilona Kinder Bueno szelete
„ezüst” minősítést kapott.
Rengetegen várták a Zalai
Kutyasuli bemutatócsoportjának műsorát. A kutyák és gazdáik megfeleltek a hatalmas
várakozásnak és különleges
produkcióval lepték meg a közönséget. A paraszt-csocsó élő
bábukkal mindenütt népszerű.
Hagyárosböröndön gyakorlatilag egész délután versenyeztek
a folyamatosan változó összetételű csapatok.
A „Falu bikája” erőnléti
versenyen szalmabálát, hordót

gurítottak, szekeret húztak és
petrence rúdat tartottak időre.
Első Németh László (Bagod),
második Takács Péter (Hagyárosbörönd), harmadik Imre József (Hagyárosbörönd) lett.
Spontán jelleggel kötélhúzásra is sor került, amely szintén jó hangulatot teremtett a
teljesen véletlenül összeállt
csapatok és persze a nézők számára is.
A legjobb szakácsot keresték és megtalálták! A főzőversenyt Bruncifkte László és csapata nyerte, akik vadast készítettek. A második helyet Bödör
Imre és Kati szerezte meg, a
harmadik helyen Molnár Zoltán csapata végzett. A különdíjat a polgárőrök kapták a
rendkívül látványos tálalásért.
Jól sikerültek az ételek, a zsűri
nem is állapított meg további
sorrendet, mindenki a negyedik
helyen fejezte be a versenyt.
A tombolasorsolás és az
eredményhirdetések után szintén helyi fellépőkből összeálló
kis csapat paródiája – Tompa
Ágnes felkészítésében – aratott
nagy sikert, valamint Lőrincz
Kálmán vezetésével, szintén
helyi énekesek előadásában a
közönséggel együtt tombolva
„Azok a boldog szép napok”-ra
zárult a színpadi előadás.
A nap zárásaként következett a fergeteges „Boszorkány
per”, amely megkoronázta a
2018. évi falunapot. A kis boszik táncával indult az utcaszínház jelleggel kitalált műsor.
A közönség maga is aktívan
részt vett az előadásban, melyen elégették a falu utolsó
boszorkáját.
z.t.

8
HIRDETÉS

Zalalövő és Környéke

2018. július

2018. július

Zalalövő és Környéke

9

Újabb egyedülálló dolog Bagodban
A kép szövege szándékosan kétértelmű, mellyel minél több
olvasót szeretnénk a cikk elolvasására sarkallni. Bagod több
szempontból élen jár a környező települések közt, legyenek azok
fejlesztések vagy új ötletek.
Most egy ezeknél sokkal fontosabb beruházásról szeretnénk
tájékoztatást adni, mely többet ér minden felújításnál, parkosításnál, munkagép beszerzésénél vagy épp rendezvény fellépőnél.
Az egészségház – TOP-4.1.1 pályázati forrásnak köszönhető –
felújítása nem csupán homlokzati, lábazati- és födémszigetelést,
nyílászáró cserét, illetve fűtésrekonstrukciót jelentett, hanem több
millió forint értékben védőnői, háziorvosi, valamint fogorvosi eszközök beszerzését is, amik közül fontosságában kiemelkedik egy
újraélesztő készülék (defibrillátor), amivel a normális szívritmust
lehet helyreállítani hirtelen szívhalál esetén. Így van esély arra,
hogy a legtöbbször nem ritmusosan összehúzódó, csak remegő,
fibrilláló szívet újraindítsák. Ez az egyetlen módszer, amellyel a
kamrafibrilláció – a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka – megszüntethető. Hazánkban minden harmincadik (!) percben meghal
valaki kórházon kívül hirtelen szívhalálban, 20-30 százalékuk
nyilvános helyen lesz rosszul. Az első percekben viszont az újraélesztésre viszonylag nagy az esély.
2018. elején a Magyar Labdarúgó Szövetségdefibrillátor eszközbeszerzési pályázatot hirdetett életmentő eszközök beszerzésének támogatására amatőr futballcsapatok részére, hogy a speciális eszközzel hozzájáruljon az önkormányzatok, a sportszervezetek, a játékosok és a bírók életvédelméhez. A program
részben állami, részben FIFA támogatás felhasználásával valósult
meg. A pályázatot a Bagodi Sportclub nyújtotta be és nyerte el. Az
MLSZ lehetőségével élve Németh Gábor, az egyesület elnöke és
Sipos Ferenc polgármester képzésen vett részt, amin elsajátították
a helyes, szabályos eszközhasználatot. Ez azért fontos, mert

nagyon kevés ember vállalkozik éles helyzetben a defibrillátor
használatára, még ha az kéznél is van.
Talán egyetlen falu sem mondhatja el magáról: 2 újraélesztő
készülékkel is rendelkezik! Ezért is írtuk a képre: „Mindennél
fontosabb!” és ez az ÉLET!
A berendezések közül az egyik a háziorvosi rendelési idő alatt
(rendelési idő: bagod.hu) érhető el az egészségház orvosi vizsgálójában, a másikpedig a közeljövőben az alábbiak szerint, melyről
a lakosságot a későbbiekben ismételten tájékoztatjuk:
– hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00: községháza
(8992 Bagod, Kossuth utca 13.),
– futballmérkőzések alatt: sportépület (8992 Bagod, Sport utca 4.).
A készülékek összértéke megközelítőleg 1.000.000 Ft. Reméljük, a fenti sorokat feleslegesen írtuk, a képzésen szükségtelenül gyakoroltunk:használatukra soha ne legyen szükség!
Bagod Község Önkormányzata

10
HIRDETÉS

Zalalövő és Környéke

2018. július

2018. július

11

Zalalövő és Környéke

Zalalövői siker a Tour de France-on
Miután letekerte a MAPEI
Tour de Zalakaros 137 kilométeres maratoni távját, Fábián
László, az Eurosport-Telekom
Tour de France nyereményjátékának nyertese a Tour de
France lezárt pályáján is kipróbálhatta magát. Fábián László
összesen 3 napot töltött kint
Franciaországban, ahol a Tour
de France negyedik szakaszának utolsó 25 km-én volt lehetősége élménytekerésre, többek
között olyan klasszisokkal,
mint Juan Antonio Flecha,
spanyol kerékpárversenyzővel.
– Ha jól tudom, hobbi szinten űzöd ezt a sportot, mégis
nagy álmod vált valóra.

– Igen, az iskola mellett
csak hobbi szinten van időm
biciklizni, viszont amikor csak
tehetem, megyek edzeni. Nemrég voltam egy Goldsprint versenyen Szombathelyen, melyet
Szabó Gergely és a szombathelyi Tekergők szerveznek meg
minden évben. Ezen a 3. helyezést értem el 500 méteren.
Igaz, hogy ezek csak kisebb
versenyek, de edzés szempontjából nagyon hasznosak.
– Milyen érzés volt megnyerni a díjat?
– A nyereményjáték feltétele a Tour de Zalakaros 137 kilométeres távjának teljesítése
volt, ahol az 500 versenyző

10 éves az Egyházzenei Tábor
Tizedik alkalommal rendezte meg a liturgikus zenét népszerűsítő egyházzenei táborát
általános iskolás gyermekek részére a zalaszentgyörgyi Örömzene Alapítvány.
Az 50 táborozó a tartalmas
hét során Zala völgyi településeket keresett fel, s játékos
feladatokon keresztül ismerkedett a zalai táj értékeivel. Túrázott a vadregényes Kurta
majorba, „Csipkerózsika kastélyához”, hangháborúzott a kávási domboldalban, felkereste a
szépen felújított tájházakat,
éjszakai bátorságpróbán vett
részt a Zsupp hegyen, tutajt és
papírcsónakot úsztatott a Zala
folyón.
Az idei év tematikája négy
magyar szent köré épült, így a
liturgikus színeket megjelenítő

zöldek, fehérek, lilák és pirosak
csapata Brenner János, Mindszenty József, Apor Vilmos,
Battyány-Strattmann László életútjával ismerkedett. E témakörben előadást tartott Bodorkós
Áron győri szeminarista, Gyöngyössy Balázs nagykutasi plébános. A zárómisét a salomvári
templomban Takács András zalaegerszegi kórházlelkész mutatta be, az énekes szolgálatot a
táborozók kórusa látta el.
A hét programjába a soksok éneklés mellett kézműveskedés, sportnap, focikörmérkőzés, zalaegerszegi élményfürdőzés is belefért. A tábor 10
éves szülinapját pedig a közösen elfogyasztott hatalmas csokitortával ünnepelte a közösség!
S.M.

Balról Nagy László, Fábián László, Bodnár Gergő, az Eurosport
kommentátora és Németh Márk György.

közül 168. lettem. A verseny után
került sor a nyereményjátékra.
Mikor kihúzták a nevemet, először el sem hittem, hogy én
győztem. Hihetetlen érzés volt.
– Mennyi időd volt felkészülni?
– Csupán pár hét telt el a
nyereményjáték és az utazás
között, de készülnöm annyira
nem kellett, mint egy igazi
versenyre. Mi délelőtt voltunk
kint a pályán, az igazi verseny
pedig délután kezdődött. Ez
egy élménytekerés volt, ahol a
Tour de France 4. szakaszán
biciklizhettem világklasszis kerékpárversenyzőkkel.
– Például?
– Például Juan Antonio
Flecha, top 10-es spanyol versenyzővel, aki a Párizs-Roubaix-n és a Tour de France-on
is kiváló eredményeket ért el.
– Hány napot töltöttél Franciaországban?
– Összesen három napot.
Bodnár Gergő, az Eurosport
kommentátora kísért el a ver-

senyre, végig a segítségemre
volt, sőt az idegenvezetői feladatokat is ellátta. Az egész
utazás fantasztikus élmény volt.
Egy szállodában voltunk a nagyokkal, személyesen is megismerkedhettem velük. Az élménytekerés után pedig a VIP
részlegből nézhettük a versenyt.
– Voltál azóta versenyen?
– Július végén voltam a 15.
Pannon Maratonon. Három, különböző hosszúságú távon lehetett indulni. Én 120 kilométeres távot tekertem le, a magyar területek mellett Szlovénia
és Horvátország érintésével.
Nagyon vártam már, szerettem
volna itt is minél jobb teljesítményt nyújtani. Valahol a
középmezőnyben, 3 óra 20 perces idővel sikerült beérnem a
célba, aminek nagyon örülök,
és ezúton is szeretném megköszönni a szponzoromnak, az
Ostrom Gumiszerviznek, hogy
lehetőségem van komolyabb
versenyeken is rész venni.
Molnár Fanni
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Keménfai Hídi Vásár

polgármester szívélyesen fogadta és pincepörkölttel látta
vendégül. Az eseményre látogatóknak a gyros, lángos és
csapolt sör folyamatosan elérhető volt.
A polgármester – elmondása szerint – régóta tervezte egy
helyi kézműves vásár megvaló-

2018. július

sítását Keménfán, amelyhez az
Őrségben megrendezett vásárok adták az ötletet. Fontosnak
tartja, hogy a hagyományőrzés
íly módon is megjelenjen a faluban, ezért szeretné jövőre és
azután is megrendezni a kirakodó vásárt.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Hagyományt szeretnének teremteni.

A keménfai önkormányzat és
támogatóik szervezésében július 14-én, szombaton déltől kirakodóvásárral várták az érdeklődőket a zalalövői völgyhíd
alatti területen. A délutáni szórakozási lehetőségeket kulturális programokkal is bővítették
14 órától. Az először megrendezett eseményen nagy volt az
érdeklődés, a szomszédos településekről is sokan ellátogattak
a helyszínre.
A vásáron 18 árus kínálta
kézműves termékeit, amelyen
különböző tradícionális készítmény közül válogathattak a vásárlók. A kínálatban gazdag piacon mézet, mézből készített
édességeket, növényi magvakból különböző készítményeket,
házi rétest, gyümölcsöket és
gyümölcsből előállított házi szörpöket és házi sajtkülönlegességeket találhattak a vásárlók.
Mindemellett csuhéból készített dísztárgyak, kézműves szappanok, lakásdekor termékek, kézműves ékszerek, bőrből készített áru és agyagedények
közül válogathattak a vevők. A
bőrműves alkotásokat nem csak
kínálták, egy-egy terméket a gyermekek maguk is elkészíthették
saját részre, amihez az alapanyagot az önkormányzat ingyenesen biztosította számukra.
Ugyanakkor a Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat arcfestéssel, csillámtetoválással és egyéb kézműves
foglalkozással várta az érkező
gyermekeket. Mindeközben a
kulturális műsorban fellépők
emelték a délután hangulatát. A
közönség a színpadon láthatta
Tuboly Viktória előadását, a Za-

laszentgyörgyi Néptáncegyüttes
fellépését, a Tornyos Táncklub
moderntánc fellépését, a Csesztregi Népdalkör produkcióját, a
Salomvári Tánccsoport néptánc
bemutatóját; végül a műsorszámokat a zalalövői Salla
Néptánccsoport fellépése zárta. A fellépőket Cser Gábor

Gazdag volt a kulturális műsor is.

Az akció a megjelenéstől augusztus 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

255.900 Ft
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Falunap Zalaszentgyörgyön

A Rúzs csapata.

Július 06-án, pénteken a
kultúrházban „Göcseji Lakodalmas” címmel tartottak ünnepi műsort a Zalaszentgyörgyi
Néptánc Együttes előadásában.
A műsort követően Retro
Fröccs Teraszon látták vendégül a meghívottakat.
A falunapok szombaton a
focipályán folytatódtak. A játéktér most is kiváló minőségű, így a pálya és környéke nagyszerű lehetőséget
biztosított a szombati programoknak.
A kézműveseket egész nap
megtalálhatták az érdeklődők.
Herman Edit fazekas Murakeresztúrról érkezett és nagyon
szívesen foglalkozott a gyerekekkel.
– A kicsik kreatívak és nagyon gyorsan tanulnak – mondta Edit. – A korongozás és az
agyagművesség az egyik legősibb mesterség. Gyerekeket
tanítani pedig hálás feladat.
Szívesen jöttem a szentgyörgyi
falunapra.
Az őriszentpéteri Atilla Bőrművész Műhely valódi bemutatót tartott a falunapon. Andor és
Szilvi vezetésével karkötőt készíthettek a vállalkozó kedvűek. Az előgyártott csomagból
a használati útmutató alapján
otthon bárki nagyszerű dísztárgyat készíthet. Határidőnaplót,
pénztárcát és sok - sok dísztárgyat láthattunk művészi kivitelben.

– Soha nem árt, ha értékesítjük a termékeinket – vélekedett Szilvi. – Elsősorban azt
szeretnénk, ha sokan megismernék a munkáinkat és erre
minden lehetőséget megragadunk. Ezért jöttünk a szentgyörgyi falunapra is.
A főzőversenyre három csapat nevezett. „Pamacs” (Csabi
és Társa) sertéslapockából készített pörköltet dödöllével.
– Nem hátrány, hogy csak
ketten vagytok? – tettem fel a
kérdést.
– A minőség a lényeg és
azzal nem lesz gond. – válaszolt Csabi.
– A dödöllének még nyoma
sincs. Nem készültök el időben.

– A dödöllét édesanyám készíti otthon, így nem is ketten,
hanem hárman veszünk részt
a versenyben. Akár nyerhetünk is.
A Megmentők (Zalalövői
mentőállomás) különleges sertéspörköltet készített vargányával. A legnagyobb létszámú csapat, a Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes az első helyet
tűzte ki célul. A halászléhez öt
kg pontyot és 3,5 kg keszeget
és kárászt használtak fel. A
receptet nem árulták el.
A Sárkány futamot az idén
is Császár Lajos szervezte, aki
bemutatta a hétfős csapatokat.
A címvédő Rúzs, a szentgyörgyi lányok és fiúk vetélkedtek.
A 10 méteres pályán a játékos ügyességi és sportversenyeken megszokott feladatokat
kellett végrehajtani. A versenyzők a szabályokat nem igazán
tartották be – nagyjából ugyanannyit hibáztak –, így a szervezők ezt nem is vették figyelembe. A végén egyetlen
pont különbség volt a csapatok
között.
A Rúzs és a lányok holtversenyben végeztek az élen, a
fiúknak a harmadik hely jutott.
Szentgyörgyi győztest hirdettek a főzőversenyen is. A néptánc együttes győzött a „Pamacs” és a „Megmentők” előtt.
Samu László
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Fõzni jó!
Nem elég turistának lenni…
Anno a Magyarországra
érkező turistákat, amikor
hazánkról kérdezték, a gulyáson és csikósokon kívül
nem tudtak többet megemlíteni. Pedig egy országot,
egy népet a turista látványosságokon túl az ételein
keresztül lehet igazán megismerni. Így tudjuk meg, hogyan gondolkodnak és viszonyulnak az országukhoz.
István, amikor külföldön
nyaral a családdal, mindig
főz. Ez neki pihenés és szórakozás egyben, mert imád
új dolgokat kipróbálni, helyi
alapanyagokból, helyi ételeket főzni. Ehhez nem csak
főzni kell tudni, de alaposan
meg kell figyelni a helyi
szokásokat, amelyek több
száz éven keresztül alakultak ki.
István áll a helyi piacon
a hűtőpult előtt, tanácstalan,
mert egy jó sonkát szeretne
vásárolni a reggelihez a családnak. Már korábban hallotta ismerőseitől, hogy a
helyi sonkát ki kell próbálni.
Leveszi azt a fajtát, amit a
legtöbb turista választ, ekkor
veszi észre, hogy a mellette
álló azt figyelte, vajon melyiket fogja választani. A
helybéli sajnálkozó mosolylyal konstatálja a választást,
majd tört angolsággal magyarázza, nem ez a legjobb
és átad egy másikat.
István elgondolkodik. Ő
vajon megtette volna ezt egy
turista kedvéért? A Balatonon megmutatta volna a legjobb lángossütőt egy turistának?
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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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
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Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

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

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

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

www.zalatajkiado.hu

