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Őszi fesztivál Salomváron
Salomvár Község Önkormányzata és a Salomvár Polgárőr Egyesület szervezésében
őszi fesztivál megrendezésére
került sor, amelynek keretében
2 hétvégi programot szerveztek
a faluban. Az első a szeptember
8-án megrendezett „Bagolytúra” volt. Ezen több, mint 70
résztvevő jelent meg csapatokba rendeződve, különböző kor-

osztályból. A 10 km-es távot
teljesítők legfiatalabb résztvevője egy 3 éves gyermek volt.
Az este 8 órától kezdődő Bagolytúra 5 állomást foglalt magában, ahol az egyes állomásfőnökök ügyességi és tesztfeladatokkal fogadták a résztvevőket.
Szeptember 15-én a fesztivál ünnepléssel folytatódott a

Nagy sikere volt a „Bagolytúrának”.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

SZÜRETI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!
Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Sertés fehércsont.................................5 Ft/kg Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................399 Ft/kg Csirke comb................................669 Ft/kg
Sertés láb első..................................599 Ft/kg Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg
Sertés máj.........................................399 Ft/kg
Zsírszalonna.....................................799 Ft/kg
Comb................................................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül...........................1279 Ft/kg Tepertőkrém....250 g/dob......449,-/db......1796 Ft/kg
Karaj csont nélkül...........................1399 Ft/kg Zsír 1 kg.......................................................699 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg Lecsókolbász..............................................699 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1656 Ft/kg Párizsi..........................................................899 Ft/kg
Kenőmájas.........................949 Ft/kg Sajtos Párizsi..............................................999 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs......1099 Ft/kg Balaton-Virsli Műbeles...............................999 Ft/kg
Parasztmájas...................1099 Ft/kg Cserkész kolbász.......................................999 Ft/kg
Debreceni........................1199 Ft/kg Véres-Májas hurka lédig............................969 Ft/kg
Disznósajt........................1299 Ft/kg Szafaládé...................................................1099 Ft/kg
Vadász karikás................1399 Ft/kg Sajtos virsli................................................1199 Ft/kg
Vasi kolbász....................1399 Ft/kg Nyári Turista..............................................1399 Ft/kg
Körmendi Rába sonka...1499 Ft/kg Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás...1699 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka...1799 Ft/kg Parasztkolbász..........................................1699 Ft/kg

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Érvényes: 2018. október 01 - október 14-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!

közösségi téren. A rendezvényt
Vigh László országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével. Árvay Sándor polgármester
köszöntötte a vendégeket, majd
a díjak kiosztása következett a

Bagolytúrán és a versenyeken
szereplőknek.
Elsőként a túraállomások
szervezőinek köszönte meg a
polgármester az együttműködést.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Őszi fesztivál Salomváron
(Folytatás az 1. oldalról)
Fáradozásukért egy üveg pezsgőt és köszönő oklevelet nyújtott át Szujker Attilának, Csáky
Istvánnénak, Molnár Lászlónak, Andor Istvánnak. Az ötödik állomás megszervezéséért
Árvay Sándor polgármester vehette át az ajándékot.
A túrán egyformán jól teljesítettek a csapatok, ezért sorrendet az első helyezésen kívül
nem ítéltek meg. Oklevelet és
egy üveg pezsgőt kapott az
összes résztvevő túracsapat. A
vándorkupát pedig a legkiemelkedőbben teljesítő Klub 1,0
csapata nyerte el.
Az őszi fesztiválon futballtornát is rendeztek, amelyen 5
csapat indult. Salamon Zoltán,
a verseny főszervezője ismertette az eredményeket, majd
átadták a kupát, oklevelet és
szintén az üveg pezsgőt a résztvevőknek. 5. helyezést ért el
Feláldozhatók, 4. lett a Falu
rosszai, 3. a Hűtőszekrények
csapata, 2. lett a Klub 1,0, a
torna győztes csapata a Muslincák együttese lett. Különdí-

jakat osztottak ki a gólkirálynak, Fülöp Kristófnak és a
legjobb játékosnak, Schut Lórántnak.
A polgármester gratulált a
Salomvár Polgárőr Egyesület
legidősebb és legaktívabb tagjának, Simon Ferencnek, aki
minap lett 80 éves, az önkormányzat részéről ajándékkosárral köszönte meg az eddigi
munkáját, a polgárőrségtől üvegajándéktárgyat Salomvár címerével és egy tortát kapott.
Ezután következett az újszülöttek köszöntése. Öt baba
édesanyjának kedveskedett az
önkormányzat ajándékkal és
egy csokor virággal. Végül a
polgármester meghirdette a
tombolát, amellyel az önkormányzat biztosította ajándéktárgyakat lehetett nyerni. A fődíj egy turmixgép volt.
A fesztiválon minden érdeklődőt langallóval kínáltak és
a büfé folyamatos felfrissülésre
adott lehetőséget. Kézműves
kirakodó vásárt tartottak, amelyen papírfonással készült használati tárgyakat, illatgyertyákat,

A Salla Néptáncegyüttes fellépése.

kézzel készített dekor termékeket, fonott kosarakat lehetett
vásárolni. A gyermekek a légvár, óriáscsúszda adta lehetőségeket használhatták ki, azon
kívül hajszobrászattal, arcfestéssel, csillámtetoválással várták őket.
A köszöntőt és díjátadásokat követően megkezdődtek
a kulturális programok a színpadon. Helyi és környékbeli
fellépők szórakoztatták a kö-

zönséget, láthatták az Irsai
Énekkart, a gersekaráti ugrókötél csoportot, a Salomvári
Néptánccsoportot, a Gála táncegyüttest, a Salla Néptáncegyüttest, valamint Debrei Zsuzsa és Both Gábor színművészek zenés előadását. A fesztivál az este 8 órától kezdődő
bállal fejeződött be, amelyen
Pungor Gábor szolgáltatta a
báli zenét.
Trojkó Tímea

Megújult a zalacsébi templom
elvégezni a szükségessé vált
felújítási munkákat. Újra járólapozták, fel kellett újítani az
eredeti padokat, megújult a
gyóntatófülke és a szentségház,
némileg átalakult a szentély is.
Az épület külső festésén is
végeztek javításokat.
Sipos János hangsúlyozta,
hogy a munkálatok anyagi részét önerőből finanszírozták és
sok munkát végeztek el tár-

sadalmi munkában a falu lakói.
Kiemelte az augusztus elején
elhunyt Gyalogh János szerepét, aki a testület elnökeként –
amíg egészségi állapota engedte – motorja, hajtóereje volt
a munkálatoknak, mindig szívén viselte templomuk sorsát.
A falu lakóinak mindig volt
gondjuk Isten házára, reméljük
továbbra is lesznek, akik szépítik és rendben tartják.

Hirdetésszervezõket
A falu lakóinak mindig volt gondjuk Isten házára.

Szeptember 16-án a zalacsébi harangok ünnepi eseményre hívták a híveket. A
szombathelyi megyéspüspök,
dr. Székely János 17 órakor
mutatott be szentmisét a falu plébánosával, Mikolás Attilával, amelynek keretében
megáldotta a felújított templomot.

Sipos János az egyházközség tanácsadó testülete nevében
köszöntötte a vendéget, majd
röviden ismertette a templom
történetét. A tűzvészben elpusztult fatemplom helyett 130 éve
készült el a kőtemplom, amit
Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szenteltek fel.
Erre az évfordulóra igyekeztek

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

www.zalatajkiado.hu
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Életre kelt Rómeó és Júlia Veronája
Rendhagyó szüreti felvonulás Káváson
Egyedülálló szüreti fesztivált szervezett Kávás önkormányzata és a kávási KIKA alapítvány szeptember 22-én, szombaton délután. A szüreti fesztivált egyik évben Káváson, a
következő esztendőben Zalaszentgyörgyön szervezik felváltva,
ápolva a két falu közötti jó baráti viszonyt. A „Göcseji Dombérozó” hagyományőrző megjelenését követően ez alkalommal a reneszánsz királyi udvar
jellegzetes ismérveit fedezhettük fel a fesztiváli felvonuláson.
A faluban már egy hónapja
készültek erre az eseményre
különleges jelmezekkel. Volt,
aki korabeli ruhát bérelt, volt,
aki saját maga készítette el
vagy vásárolt ruhát és kellékeket, hogy megfeleljen a választott reneszánsz stílusbeli törekvésnek. A felvonuláson körülbelül 60-70 jelmezes jelent
meg. Voltak perecárusok, udvari főszakácsok, akik gondoskodtak a pogácsáról, sajtos rudakról, süteményekről, pohárnokok, akik a borokat kínálták,
fellelhető volt még a krónikás,
bakó, barát, a fekete sereg tag-

jai, udvari kísérők, mosóasszonyok, udvari vadász, udvari bolond, kürtös, dadus, hopmester
és boszorkány.
A gyülekezőt a sportépületnél tartották, ahol a krónikás
William Shakespeare: Rómeó
és Júlia műből vett idézettel kezdte meg a műsort. Miszerint:
„Két nagy család élt a szép
Veronában,
Ez lesz a szín, utunk ide
vezet.
Vak gyűlölettel harcoltak
hiába,
S polgárvér fertezett polgárkezet.
Vad ágyékukból két baljós
szerelmes
Rossz csillagok világán fakadott,
s a szülők, hogy gyermekük
is elvesz,
Elföldelik az ősi haragot.
Néző, türelmes füllel jöjj,
segédkezz,
És ami csonka itten, az
egész lesz.”
Kávás utcáin megjelenítették Verona hangulatát. A krónikás bemutatta a kávási násznépet „Júlia” oldaláról és a „Rómeóhoz” tartozó zalaszentgyör-

A násznép bemutatása.

gyi násznépet. Útközben az
egyik háznál kínáló asztalt terítettek, pogácsával, szőlővel, borral fogadták a násznépet. A reneszánsz hangulatot megidézve
az eseményt korabeli zenével
kísérték és a Zalaszentgyörgyi
Tornyos Táncklub korhű táncot
adott elő a felvonulás egyes állomásainál. Az esküvői szertartást
a felvonulás végállomásán, a
„Kulcsosház” teraszán tartották
meg. Az önkormányzat és az egy-

ház közös tulajdonában lévő épület egyébiránt különböző rendezvényeknek ad otthont, azonkívül turistaszállóként működtetik.
Az esküvőt követően az ifjú
pár betanult koreográfiával nyitotta meg a táncot a teremben.
Az ünnepségen királyi csülköt
szolgáltak fel és zsíros kenyér
partit tartottak. A zenét a Horizont együttes szolgáltatta a
további jó hangulathoz.
Trojkó Tímea

XV. Murcifesztivál Zalalövőn

Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni Borbarát Hölgyek
Egyesületének elnöke nyitotta meg a fesztivált.

Szeptember utolsó hétvégéjén tartották Zalalövőn a XV.
Murcifesztivált, ahol programok
sokasága várta az érdeklődőket.
A „Salla” Művelődési Központ
és Könyvtár, valamint helyi civil szervezetek által szervezett
rendezvény a Gondoskodás Alapítvány EFOP-1.3.5-16-201600427 sz. projekt keretén belül
tudott létrejönni.
A fesztivált Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni Bor-

barát Hölgyek Egyesületének
elnöke nyitotta meg a következő gondolatokkal: „Az időjárásnak köszönhetően a megszokottnál idén előrébb voltak a szüretek, így már ma, Szent Mihály
napján murcit tudunk tölteni a
poharunkba. Régen, mikor a must
körülbelül egy hét alatt kiforrt a
zalai pincékben, a családok ünneplő ruhában kivonultak a hegyre, sütöttek főztek, mulatoztak.
Ezt a szép hagyományt folytat-

juk mi most itt, ünnepeljük azt
a sok munkát és időt, ami alatt
bekerült a szőlő a boroshordókba.”
A pincepörkölt főző versenyre 12 csapat nevezett be, amelyek közül a 3 tagú zsűri (Galambos Bertalan, Domján Lászlóné és Kőmíves József) választotta ki a legjobbakat. Első helyen végzett a Tarka Marha
csapat, második lett a Felsőjánosfai Kulturális és Faluszépítő
Egyesület, a harmadik helyen pedig a Zalalövői Tájház Egyesület végzett. A különdíjat a Beni
Big Band csapata vihette haza.
A délután kiállítás megnyitóval folytatódott. A Salla Galérián „Mikor a véső lelket ad a
fának” címmel Köbli Ferenc,

Horváth Dániel és Szabó Gyula
helyi fafaragók alkotásaiból nyílt
tárlat.
A színpadon egész nap kulturális programok szórakoztatták a közönségek. A Zalaapáti
Harmonikások műsora után fellépett a Salla Néptánc Csoport,
az Irsai Népdalkör, az Ezüstlila
Néptánccsoport, a Zalaszentgyörgyi Tornyos Táncklub, az
Irsai boszorkányok, Herczeg
Zsófi, valamint Tóth Christopher.
Az estet a Sipőcz Rock
Band, valamit Koós János élő
koncertje zárta, majd az utcabálban Molnár Gábor és Herczeg Zsófi zenélt.
Molnár Fanni

Iskolások támogatása Zalaháshágyon
Zalaháshágy község hosszú évek óta támogatja az iskolás
gyerekeket anyagiakkal és beiskolázási segéllyel. Az általános
iskolásokat 17 000 Ft segéllyel támogatta, amit 28 gyermek
vett igénybe, a középiskolásoknak 19 000 Ft-ot adtak, amelyet
15 tanuló kapott meg, a főiskolásoknak/egyetemistáknak 22000 Ft
segélyt adományoztak, amit 6 fő vett igénybe.
Zalaháshágy önkormányzata csatlakozott a Bursa programhoz,
ezt is 6 tanuló vette igénybe, ami havi 5 000 Ft-os támogatást jelent. Büki József polgármester elmondása szerint szívesen fogadja a megyei önkormányzat támogatását is a program kapcsán.
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Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen
Szeptember 22-én díszközgyűlést tartottak a Megyeházán, ahol a 2018. évi kitüntettek díjazására került sor.
A Himnuszt követően dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét, ami nélkülözhetetlen megyénk erőssé és sikeressé válásához.
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostromával, melyet a keleti ellenség a középkorban soha nem
tudott elfoglalni, a nyugati el-

lenség viszont a modern korban
felrobbantott. Napjainkban Európa szellemi, erkölcsi építményeire hasonló veszély leselkedik, mint egykor a zalavári
monostorra. „Amit a keleti barbárok korábban nem bírtak
uralmuk alá hajtani, azt felrobbantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”.
Zala Megye Díszpolgára
kitüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a
keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A kitüntetett mindig fontosnak tartotta,

Lélekharang a temetőben

A szalag átvágása… Balról Gombos László, Pácsonyi Imre és
Kelemen Tamás.

Sokak kívánsága teljesült
2018 szeptember 21-én Pacsán, amikor a kisváros temetőjében sor került a lélekharang
felszentelésére.
Kelemen Tamás polgármester elmondta, hogy 2014 decemberében keresték meg azzal
a kéréssel, hogy állítsanak fel a
pacsai temetőben egy lélekharangot, amely elkíséri az elhunytakat utolsó útjukra.
Gombos László képviselő
megemlítette, hogy a lélekharangot Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester készítette, a további munkálatot
helyi vállalkozók végezték.
Dr. Márfi Gyula, a veszprémi főegyházmegye érseke
jelenlétében Gombos László,
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei

Közgyűlés alelnöke és Kelemen Tamás ünnepélyes keretek
között átvágta a szalagot, majd
dr. Márfi Gyula ünnepi beszéde
után megszentelte a harangot.
Pácsonyi Imre beszédében
kiemelte, hogy a harang fizikai
és szimbolikus jelentése mellett
a közösségi összefogást is megtestesíti. A harang elkészítésének költségvetése körülbelül
2 millió forint volt, melyből 1
millió forint önkormányzati támogatás, a fennmaradó további
egy millió forint pedig a társadalmi hozzájárulás által gyűlt
össze.
Az ünnepséget Pacsa Város
Önkormányzata és a helyi római katolikus plébánia szervezte.
Árva Viktória

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény
világ érdekében folyamatosan
fellépett.
További díjazottak:
Zala Megye Közigazgatásért Díj: dr. Tószegi Sándor főállatorvos. Zala Megye Egészségügyért Díj: dr. Takács István
főorvos. Zala Megye Szociális
Gondoskodásért Díj: Dallos
Rita. Zalai Pedagógus Díj: Tóth
Sándorné. Zala Megye Sportjáért Díj: Major Veronika
(Keszthelyi Erdész LK). Zala
Megye Sportjáért Díj: a ZTKFMVas Tekeklub. Zala Megye
Fejlesztéséért Díj: Tar László.

Zala Megye Fejlesztéséért Díj:
Musits Róbert. Zala György
Díj: Major Lajos községgazda.
Zala Megye Címere emlékplakett: Joóné Baranyai Tímea
pedagógus. Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért
Díj: Szűcs Imre plébános.
Az ünnepi közgyűlést követően állófogadást tartottak,
amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben szívből
gratulált a nap kitüntetettjeinek.
(Részletes tudósításunk honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
olvasható.)
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

Ünnep Zalaháshágyon

Az új kenyér ünnepén szentmisét tartottak a Sibrik kápolnánál.
A szentmisét ezen az ünnepen rendszerint ebben a kápolnában
tartják meg. A szentmisén 60-70 vendég jelent meg, amelyen
terményáldást tartottak, a szentmise után agapén vettek részt
a jelenlévők.

www.zalatajkiado.hu
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Belterületi utak felújítása Zalaboldogfán

Új burkolatot kapott az utca.

Zalaboldogfa önkormányzata a 2018-as költségvetés
megtárgyalásakor a belterületi
utak felújítását tűzte ki fő célul.
Az utóbbi évek szélsőséges
időjárása miatt a többször is
hirtelen lezúduló eső a földekről, erdőkből hatalmas vízzel
árasztotta el a települést. A
nagy víztömeget a legnagyobb
átereszek sem bírták el, ezáltal
az utcákon hömpölygött a víz,

ami házak udvarába, pincéibe
is betört.
Az árvíz az utakban is nagy
kárt tett, ezért is fontos volt, hogy
a költségvetésben az utak felújítására nagyobb összeg lett betervezve. Természetesen az utak menti árkok tisztítása és mélyítése is
nagyon szükséges, mivel a nagy
mennyiségű csapadékvizet el
kell vezetni. Így védve lesznek
az utak, a házak udvarai, kertjei.

– A Jókai utca végén a
sportpályához vezető út hídját
felszedtük, mivel a mezőről,
erdőből leömlő csapadék a falut átszelő vízgyűjtő árok ezen
szakaszán találkozik. Ezt már
nem bírta el az áteresz, ezért az
árok föltelt csapadékkal és kilépett, ami elárasztotta a közelben lévő házak udvarait, kiskertjeit és a sportpályát is –
mondta Luter Péter polgármester. – A Jókai utca felújításával
egy időben új, nagy áteresztő
képességű hidat építünk a régi
helyett. 2017-ben a Jókai utca
melletti járda a temetőig teljes
hosszban elkészült. Ebben az
évben még pályáztunk a Jókai
utca felújítására is. 1 millió
forintot nyertünk rá, sajnos ez
az összeg a kátyúzásra sem elegendő. Annyira rossz állapot-

ban volt az utca, hogy a foltozás nem segített volna rajta,
ezért úgy döntöttünk, hogy teljes aszfaltozást kap. A takarékos gazdálkodásnak, a megtakarításoknak köszönhetően az
önkormányzat plusz 11 millió
forint önerőt tett hozzá, amivel
a Jókai utca teljes hosszát, 800
métert a temetőig egybefüggően leaszfaltoztatta. Ezen kívül a belterületi utcák kátyúzását, javítását, vizes árkok
kotrását, tisztítását még a
rossz idő beállta előtt el fogja végezni, aminek a költsége kb. 4 millió forint.
Amennyiben további megtakarítással tudunk számolni és
tisztességesen fizetnek adót az
állampolgárok, akkor a következő évben újabb utcákat tudunk felújítani.

Gyémántdiploma átadása Bagodban

Orsi néni felidézi a múltat gyémántdiplomája átvételekor.

2016-ban a Bagodi Fekete
István Általános Iskola 3 nyugalmazott pedagógusa, Fatér
Lászlóné, Kázmér Lajosné és
Hári Józsefné – ő időközben
sajnos elhunyt – a Fekete István Napok ünnepsége keretében kapta kézhez aranydiplomáját, mely azon pedagógusoknak adható, akik 50 éve diplomáztak, valamint legalább 30
évig végezték nevelő, okító
munkájukat.
A 2018/19-es nevelési év
hasonlóan nagy eseménnyel indult az iskolában, ugyanis a
tanévnyitón Major Józsefné
gyémántdiplomáját vehette át,
ami a 60 éve diplomázott pedagógusoknak adatik meg.

Sipos Ferenc polgármester
és Péterné Fatér Edit intézményvezető köszöntötte ezen
alkalomból Orsi nénit, aki a
hirtelen felkérésnek eleget téve,
cseppet sem lévén zavarban
szólt a megjelentekhez. Igen
ám, de az már őt is meglepte,
amikor a rendezvényt követően
egy diák könnyes szemmel
ment oda hozzá gratulálni. Az
élet legszebb jelenetei közé tartoznak ezek, reméljük, minél
több nyugalmazott pedagógust
köszönthetünk hasonló események kapcsán a jövőben, ezúton
is jó egészséget és tartalmas
nyugdíjas éveket kívánunk mindannyiuknak.
Bagod Község Önkormányzata
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Európai ellátó központot avattak Egerszegen

A felvétel a Dahua egerszegi elosztó központjának bejelentő
ünnepségén készült. Balról a harmadik Vigh László országgyűlési képviselő, hetedik Balaicz Zoltán.

A világ egyik vezető biztonságtechnikai gyártó cége, a
kínai Dahua Technology Corporation Magyarországot, és
azon belül Zalaegerszeget választotta európai összeszerelő
és disztribúciós tevékenységének helyszíneként.
Nem véletlen, hogy a nyár
folyamán Zalaegerszegre látogatott Kína magyarországi
nagykövete, hiszen már javában folytak a tárgyalások a
beruházás részleteiről.
Az ünnepélyes bejelentésre
a város dísztermében szeptember 18-án került sor, ahol Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági ügyekért felelős
államtitkár-helyettese elmondta: a kínai cégek egyre inkább
európai hídfőállásnak tekintik
Magyarországot. A magyarországi export tavaly először átlépte a 100 milliárd eurót, és
ennek 26 százalékát az elektronikai ipar adta. A Dahua Kínán
kívüli első elosztó központjának zalaegerszegi létrehozásával ez az arány tovább növekedhet. Termékeivel a világ
180 országában jelen lévő
Dahua a bevételének 10 százalékát kutatás-fejlesztésre fordítja. Világszerte mintegy 13 ezer
embert foglalkoztat, közel a
fele, 6 ezer ember kutatássalfejlesztéssel foglalkozik.
Csou Hszin-Csien, a Kína
magyarországi nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa arról beszélt, hogy Kína számára
Magyarország az egyik legfon-

tosabb befektetési célpont,
2016-ban meghaladta a 4,1
milliárd dollárt a magyarországi befektetési összegük. A
Dahua a második olyan kínai
cég a Huawei után, amelyik
európai elosztó központot hoz
létre Magyarországon.
Jason Cseng, a Dahua Technology Kínán kívüli országok
operációs igazgatója a társaságról elmondta: a vállalat fejlődése az utóbbi tíz évben dinamikus, Kínán belül a 10 legfontosabb márkanév egyikének
számít. A világon az 50 legnagyobb biztonságtechnikai cég
egyike, Magyarországon 2016ban alakította ki első értékesítési központját. Zalaegerszegen 3000 négyzetméteres bázist
alakítanak ki, ahol naponta 300
berendezést gyártanak, de ezt a
számot rövid időn belül 500-ra
kívánják emelni. Arra törekszenek, hogy minél több magyarországi beszállítóval kössenek
üzletet, illetve a Zalaegerszegről Európába szállított árumennyiség elérje a havi 150250 ezer darabot.
Vigh László országgyűlési
képviselő arra emlékeztetett,
hogy Zalaegerszegen már épül
45 milliárd forintos beruházással a járműipari tesztpálya,
amely újabb kapcsolódási pont.
Balaicz Zoltán polgármester
pedig arról is beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely egy kínai
befektető szállodafejlesztésének is helyet ad.
A Dahua Technology fő tevékenységi körébe tartozik a

CCTV (videomegfigyelő) eszközök összeszerelése és azok
egyedi igényekhez való igazítása. Termékeiket – például a
hálózati kamerákat, hálózati
adatrögzítőket – egyebek mellett pénzügyi, kormányzati, ipari és kiskereskedelmi területen
alkalmazzák, illetve a sport, a
szabadidő, a közlekedés és az
energetika területén.
Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési program hatására folyamatosan fejlődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedése és a kiszámítható, stabil környezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalkozásokat is. Ez több ezer új munkahelyet jelent:
– 2015: 1800 új állás jött
létre
– 2016: 1200-al bővült a
munkahelyek száma (2015-ben
és 2016-ban, 2 év alatt összesen 3000 új állást kínáltak a
vállalatok)
– 2017-ben és 2018-ban a
cégek 800 munkahely létrehozását indították el (vagyis az új álláshelyek száma eléri a 4000-et)
A regisztrált álláskeresők
száma a városban évről évre
csökken. Mára ez az arány rekord alacsony szintre csökkent.
Regisztrált álláskeresők aránya
Zalaegerszegen:
– 2014. december: 4,7 %
– 2015. december: 3,3 %
– 2016. december: 3,0 %
– 2017. december: 2,7 %
– Zalaegerszeg folyamatos
fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló programcsomagot fogadott el a közgyűlés. A megoldások között szerepel munkásszálló létesítése (a

volt ZÁÉV munkásszálló felújítására és újbóli megnyitására
2018-ban 600 millió forintot
fordítunk), duális képzőközpont kialakítása ugyancsak 600
millió forintos projekt keretében, lakásépítési program, szakemberlakás koncepció, lakásvásárláshoz nyújtott kamattámogatás, építési telkek kedvezményes biztosítása – mondta lapunknak Balaicz Zoltán. – Talán ezen intézkedések is szerepet játszottak abban, hogy
2015-ben az országban elsőként nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park minősítést
a város északi ipari parkja,
2016-ban a város kapta a „Befektetőbarát Település” címet,
2018-ban pedig Zalaegerszeg
vehette át „Az év ipari parkja”
kitüntetést. Sor került a 170
milliárd forintos beruházással
megvalósuló, Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötő,
a sármelléki nemzetközi repülőteret is érintő M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út alapkőletételére, ezzel elindult az
útépítés. Zajlik a Zalaegerszeget az osztrák határhoz vezető
M8-as úttal összekötő kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út tervezése. Kormányhatározat született a zalaegerszegi logisztikai
központ és konténerterminál
létrehozásáról, továbbá 45 milliárd forintos ráfordítással épül
az északi ipari parkban, 265
hektáros területen az elektromos és az önvezető autók kutatás-fejlesztésének és innovációjának Európában is egyedülálló bázisa, a járműipari tesztpálya. Ehhez kapcsolódva Magyarországon belül Zalaegerszeg lesz az ötödik generációs mobilhálózat, az 5G tesztvárosa.
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II. SallaTrail Zalalövőn
A Gondoskodás Alapítvány
EFOP-1.3.5-16-2016-00427
Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével ÉPÍT-TE(A)M Zalalövői
közösségek együttműködése az
emberi kapcsolatokért című
projektjén belül a Zala Kaland
Egyesület második alkalommal
rendezte meg Zalalövőn a SallaTrail akadályfutó versenyt.
Míg tavaly csupán egy tó körüli
futásra lehetett nevezni, úgy
idén már a komoly fizikai kihívásokkal teli Spartan Race
versenyekhez hasonló feladatokkal várták a vállalkozó szelleműeket. Az ingyenes rendezvényen a nevezésre szánt
összegekkel a Zalalövői Mentőállomásért Alapítványt lehetett támogatni.
Felnőtt korosztályban egy
rövidebb (5 km) és egy hoszszabb (10km) akadályfutó távra
lehetett jelentkezni. A két táv

lehetőséget biztosított az amatőr versenyzőknek, illetve a
tapasztaltabb, rutinosabb futóknak egyaránt, akiknek ez egy
nagyon jó felkészülési lehetőség volt az országos versenyekre is. Délután a fiatalabb
korosztály is kipróbálhatta az
akadályfutást, amiről Léránt
Viktóriát, az egyesület alelnökét kérdeztük:
– A tavaly elindított SallaTrail célja a közösségi aktivitás növelése, a mozgás, és a
szabadidős sportok népszerűsítése volt, aminek sikerét jól
mutatja, hogy idén már közel
150 fő jelentkezett a versenyre. A zalalövői Borostyán-tó
kiváló adottságokkal rendelkezik a verseny számára, lehetőség volt vizesakadályok, szögesdrót alatti kúszások, és sáros
terep kialakítására is, amivel
színesebbé tudtuk tenni a pályát – mondta.

A Borostyán-tó kiváló helyszín a vizesakadályok létrehozásához.

A futóverseny helyezettjei.
Egykörös(5km) felnőtt verseny,
nők: 1. Szabóné Takács Hajnalka, 2. Bicsák Lilla, 3. dr.
Nagy Zita. Férfiak: 1. Verein
Ádám, 2. Németh Zoltán, 3.
Szabó Gábor. Kétkörös,(10km)
felnőtt verseny, nők: 1. László

Mónika és Végh Ildikó, 2. dr.
Bicsák Zsófia. Férfiak: 1. Kaj
László, 2. Németh Norbert, 3.
Grósinger Tamás. Gyermekek:
1. László Péter, 2. Petrényi
Hanna, 3. Petrényi Marcell.
Délután egy vezetett, 25
km-es élmény kerékpár túrán is
részt lehetett venni, de ott már
nem a versengésé volt a
főszerep.

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

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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Bagod Község Önkormányzatának
tájékoztatója

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT BAGOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A TOP 4.1.1.-15-ZA1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KONSTRUKCIÓBAN
EREDMÉNYES PÁLYÁZATA
2018.09.24.
32 millió Ft európai uniós támogatás segítségével Bagod Község Önkormányzata megvalósította a „Korszerű egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása Bagodban és vonzáskörzetében” című, TOP4.1.1-15-ZA1-2016-00017 azonosító számú projektjét.
A fejlesztés átfogó célja a bagodi egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az egészségház szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek
korszerűsítése (eszközfejlesztés és épületmegújítás) volt.
Ennek érdekében a településen lévő egészségház felújítása, energiaracionalizálása és projektarányos akadálymentesítése (2 rendelő, 1 védőnői szolgálat, 2 szolgálati
lakás) valósult meg.
A beruházásnak köszönhetően megújult a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer,
gép, informatikai és egyéb eszközpark is.
A fejlesztés eredményeként az alapvető szűrővizsgálatok
és egészségügyi állapotfelmérések a lakosság közvetlen
környezetében (lakóhelyén) biztosíthatók. A beruházás
biztosítja az egészségügyi szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását, eredményeként
népegészségügyi szolgáltatások jelenhetnek meg a településen és vonzáskörzetében.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult
meg.
A projekt teljes költségvetése: 32,19 millió Ft. Ebből
vissza nem térítendő támogatás: 31,43 millió Ft.
Saját hozzájárulás: 0,77 millió Ft.
A pályázat azonosítószáma: TOP 4.1.1.-15-ZA1-2016-00017
A vissza nem térítendő támogatás nagysága: 31,43
millió Ft.
Fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.
A projektről bővebb információt a www.bagod.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Sipos Ferenc polgármester
Telefon: +36 30 60 20 431
E-mail: polgarmester@bagod.hu
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Avar és kerti hulladékok égetése:
– Február, március, április, május, szeptember, október,
november hónapokban:
o hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig,
o szombaton 10.00 órától 12.00 óráig lehetséges.
– ünnepnapokon és vasárnap, illetve január, június, július, augusztus, valamint december hónapokban az égetés szigorúan tilos.
Avar és kerti hulladéknak minősül a kert használata során
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány).
Nagy mennyiségű füstöt termelő (pl. nedves kerti hulladék),
egészségre káros égésterméket kibocsátó termelő anyagot
égetni tilos.
Temetői konténerek használata:
A temetőknél elhelyezett szemétgyűjtő konténerekbe kizárólag
temetőben keletkezett hulladék rakható, semmilyen más szemét
elhelyezése nem lehetséges (zöldhulladék sem).
Szelektív szemétgyűjtő szigetek használata:
A gyűjtőedények mellett vagy azokkal határosan hulladék
elhelyezése tilos.
4 hetente a hulladékgazdálkodó szerv a településeken minden
ingatlan elől ingyenesen elviszi a zsákokban kihelyezett műanyag, fém és papír hulladékot, kérjük, szíveskedjenek e lehetőséget kihasználni, ezáltal még a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez sem kell elfáradniuk. A kék és sárga zsákokat ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. (információ: 92 900-036/ 2-es mellék, +36/30 720 2759).
Bővebb információ: bagod.hu.
Fentiek be nem tartásával kapcsolatban sajnos egyre több negatív példát látunk, amiket a megszaporodó lakossági bejelentések száma is igazol. A településünkről kialakult, kialakított
képet nem csupán fejlesztéseink, beruházásaink határozzák
meg. Ezeknél sokkal fontosabb, mennyire érezzük magunkénak
lakóhelyünket, mennyire tiszteljük meg lakótársainkat vagy az
épp csak gépjárművel, kerékpárral keresztülhaladókat azzal,
hogy vigyázunk községünkre, községeinkre.
Nem célunk fentiek szankcionálása, ugyanakkor jogszabálykövető lakóink jogosan kérik számon a rendeleteinkben megszabottak érvényesülését, érvényesítését, emellett minden évben jelentős összeget emészt fel a fentiek „orvoslása”.
Tájékoztatunk minden bagodi és nem bagodi lakost, szíveskedjen betartani a fentebb leírtakat, ugyanis magánszemély
esetén 150.000 Ft-ig, egyéb esetben 1.000.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki. Az említettek betartása érdekében a jövőben térfigyelő kamerák kerülnek felhelyezésre.
Jogszabálykövető hozzáállásukat képviselő-testületünk, a közös önkormányzati hivatal, egyúttal egész településünk nevében ezúton köszönjük.
Kovács Gyula
Sipos Ferenc
jegyző
polgármester
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A belső felújítással végeztek
Megszépült, korszerűbb lett a zalaszentgyörgyi óvoda
A nyári szünetet is kihasználva két hónap alatt belülről
teljesen megújult a zalaszentgyörgyi óvoda. A részletekről
Czafitné Horváth Andrea vezető óvónő tájékoztatta lapunkat.
– Örömünkre szolgált, hogy
Zalaszentgyörgy Önkormány-

zata által benyújtott óvoda felújítási pályázat eredményes
volt, melynek során több, mint
31 millió forintos beruházás
kezdődött meg a nyár folyamán, és folytatódik ősszel az
épület szigetelésével, napelem
felszerelésével, akadálymente-

Szüreti mulatság Keménfán

Megszépült környezetben az óvodások.

Fotó: Ferencz László
Vigh László képviselő is meglátogatta a mulatságot.

2018. szeptember 22-én ismét megrendezésre került Keménfán a már hagyománnyá
vált szüreti mulatság. A kezdeti
rossz idő sem riasztotta vissza a
vállalkozó szellemű csapatokat,
kilenc kezdett neki a főzésnek,
dacolva a kicsit kellemetlen
időjárással.
A focipályán lovaglási lehetőség várta a vendégeket, illetve
a zalaegerszegi Airsoft Lövész
Alakulat jóvoltából többféle
fegyver használatával ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Kettő órakor vette kezdetét
a felvonulás, harmonikaszó kíséretében vonult a színes menet. Ezt követte a 16 órakor
kezdődő kulturális műsor, amit
Vigh László országgyűlési képviselő nyitott meg.
A fellépők között volt a
Vasboldogasszonyi Népdalkör,
Cséber Fanni és Nyári Marcell,
Radics Petra, a Salomvári Tánccsoport és a Salla Néptánccsoport.
Eközben a zsűri megkezdte
munkáját és megkóstolta a finomabbnál finomabb étkeket.

Az idén először a terítési módot
is díjazták. Az első helyet a
salomvári polgárőrök kedvenc
főszakácsa, Molnár Tibor és
felesége, Gyöngyi érte el, ők
vargányás vaddisznópörkölttel
és hozzá dödöllével nyerték el
a megtisztelő címet. Második
helyen Farkas Lajos végzett,
aki szintén vaddisznó pörköltet
főzött. A harmadik hely pedig a
Salla Néptánccsoport párosát,
Furák Attilát és párját, Szádovszki Ágit illette, akik pedig
erdélyi csóré kolbászt tálaltak
fel a zsűri elé, balkáni körettel,
a fentebb említett terítési versenyt is ők nyerték meg.
Az est további részében A
jó Lacibetyár szórakoztatta a
sörsátorba szép számmal betért
látogatót. Ezt követte a tombolasorsolás és az esti bál, ahol a
talpalávalót Németh Csaba
szolgáltatta.
Keménfa Község Önkormányzata itt szeretné megragadni az alkalmat, hogy megköszönje mindenkinek a támogatást, amivel hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez!

sített parkoló, udvar kialakításával. A nyáron két hónap alatt
teljes megújult az óvoda belül a
helyi Cseke Kft. jóvoltából.
Megújult a fűtésrendszer, ökokazán biztosítja ezután a meleget és minden helyiségben ki
lettek cserélve a radiátorok, a
hozzájuk tartozó csövek. A villanyvezetékek, lámpabúrák cseréje is érintette az egész óvodát. A csoportszoba új padozatot, beépített szekrényt, és új
színt kapott, akárcsak az öltöző, a foglalkoztató. Elkészült
az akadálymentesített mosdó, a
régi nyílászárok helyett újak

lettek. A konyhában is történtek
felújítások. Pb-palackos gáztűzhely helyett vezetékest kaptunk, illetve a melegítő konyha
szag- és páraelszívása is megoldódott. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a vashulladékot elvihettük a MÉH telepre, az itt befolyt összegből
finanszíroztuk a csoportszoba
beépített szekrényét. Megkaptuk az új kis asztalokat, székeket, illetve az udvari játékokat.
Reméljük, hogy az őszre tervezett külső felújítás is olyan gördülékenyen történik majd, mint
a belső munkák.

Zalaháshágyi pályázatok
Büki József, Zalaháshágy
polgármesterének tájékoztatása szerint további fejlesztésekre adott be pályázatokat a község önkormányzata,
amelyhez az önerőt az önkormányzat vállalja.
Pályázatot adtak be bakancsos turizmus fejlesztésére, a Szent Márton turista út
karbantartására és a mezei utak
állapotának javítása céljából.
Az önkormányzat a saját
tulajdonban lévő traktor után
egy fűnyíróra és egy tolólapra
pályázott 1 millió forint értékben. További pályázatot

nyújtottak be a futballpálya
melletti területen 15x30 méteres aszfaltozott rendezvénytér
és sportpálya kialakítására,
ami körülbelül 6 millió forint
értékű beruházást jelent. 24
millió forintos energetikai pályázattal a községháza külső
hőszigetelését, nyílászárók,
elektromos vezetékek, lámpák
cseréjét és a fűtés korszerűsítését szeretnék megoldani.
Az önkormányzat a Deák
Ferenc Megyei és Városi
könyvtártól 2 db asztalt és 10
db széket nyert nemrég egyéb
pályázaton.
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Irsapuszta, a mi kis falunk
Szeptember 22-én tartotta
Zalalövő irsapusztai városrésze
a már hagyománnyá vált szüreti felvonulást. A rendezvény a
tavalyi évhez hasonlóan nagyon jó hangulatban telt.
A kis közösség jó példát
mutat az összefogás terén, egyegy rendezvényen a falu apraja-nagyja kiveszi részét a munkából. A közösségi médiát kihasználva saját facebook profiljuk is van már, a népszerű
televíziós sorozat alapján, „Ir-

sapuszta, a mi kis falunk” név
alatt található meg.
A jelmezekbe beöltözött
menetet Cseresnyés Attila vezette, a kisbírói szerepet pedig
Tóth József vállalta el, aki
minden háznál mondott egy-két
jellemző szót az ott lakókról.
A felvonulás után a közösségi háznál a Salomvári Néptáncegyüttes közreműködésével
kulturális program várta a helyieket. Az estet batyus bál zárta,
ahol Tóth Christopher zenélt.

www.zalatajkiado.hu
ban fejlesztésre szoruló hiányosságokat. Bemutatták a felújítandó Petőfi és a Hunyadi út
állapotát. Büki József polgármester elmondása szerint a 86os és 76-os utakon történő balesetek miatt ide vezetett nagyobb forgalom fogadására
ezeknek az utaknak az állapota
sajnos nem megfelelő. Megemlítették az esővíz elvezetési

Tiboros…

„A mi kis falunk” szereplői sem
hiányozhattak a felvonulásról.

problémákat, felvetették még a
vis maior pályázaton megcélzott mezőgazdasági utak, hidak állapotának javítását és a
szennyvízcsatorna létesítésének igényét.
A képviselő-testület tagjai
a látogatást követően Vigh
Lászlót kerékpáron elkísérték a
következő állomásig, Salomvárig.

Digitális
Adakozó háshágyiak
programpont
Digitális jólét hitelprogram című pályázaton a Zalaháshágyi Önkormányzat 3
db laptopot, 2 db tabletet, 2
okos telefont, 1 projektort, 1
multifunkcionális nyomtatófax-fénymásológépet, egy kültéri és egy beltéri Wi-Fi modem eszközt nyert.
A program keretében 70
órás tanfolyam indul a községben, amelyet a Deák
Ferenc Megyei és Városi
könyvtár munkatársai tartanak.
A bárki számára elérhető
programpontot a régi postán
alakították ki.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!

A képviselő látogatása Zalaháshágyon
Vigh László országgyűlési
képviselő kerékpáros falujárása
alkalmából Zalaháshágyra is
látogatott. A képviselő Vaspör
felől érkezett és a Zalaháshágy
táblánál fogadta a képviselőtestület és a Fidesz helyi elnöke, majd a községházán megvendégelték.
A látogatás alkalmával felvetették a képviselőnek a falu-

2018. szeptember

A szeptember 1-jén történt halálos kimenetelű balesetben
elhunyt zalaháshágyi lakos, Mészáros Ildikó gyermekeinek
megsegítésére gyűjtést szerveztek a faluban. Ennek köszönhetően az önkormányzat adta rendkívüli segélyen kívül az
önkormányzati és templomi gyűjtésnek köszönhetően csaknem
800 000 forint gyűlt össze.
Ezúton is köszöni a zalaháshágyi önkormányzat mindenkinek az eddigi támogatást.
Az elhunyt szülő nagyobbik gyermeke sajnálatos módon
még mindig kórházi ápolásra szorul. A további befizetéseket
köszönettel fogadják az erre a célra létrehozott számlaszámra:
M7 Takarékszövetkezet, Zalalövő
Számlaszám: 75500313-55162869

Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és
határidő minden idejét felemészti. Beköltözése óta
alig változott valami az otthonában. Nem is csoda, hiszen alig volt otthon. Teltek
az évek. Múlt év végén megbetegedett, otthon kellett
maradnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni, hogy mi a
fontos. Eszébe jutott, hogy a
beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni,
azonban ezekből nem lett
semmi. Mindig közbejött valami nagyon fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
időt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy lakberendezési áruházba, vett
pár dolgot. Otthon már nem
volt elégedett az eredménynyel. Ő ennél többre vágyott. Tibor is, mint minden
igényes ügyfél, csak azt tudta, hogy min szeretne változtatni, de azt hogyan lehet
megvalósítani, már nem.
Nem akart csak trendi lenni.
Tibor egy Tiboros otthont
akart magának, ami tükrözi
az egyéniségét. Kénytelen
volt beismerni, hogy segítségre van szüksége. Olyan
céget keresett, amely nem
csak tervez, de gyárt is.
Ezért találkoztunk. 3 D-s látványterveken mutattuk meg,
milyen lesz az otthona. Így
minden részletet át tudtunk
beszélni a gyártás és a beszerelés előtt. Amikor elkészültünk, hívtam Tibort.
– Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Pályán az utánpótlás
Nemzetközi focitorna Zalalövőn
2018. szeptember 29-én került sorra az első ízben megrendezett Salla Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgótornára, melyen 4-4 U11-es és U13
korosztályú csapat vett részt. A
megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő, Pintér Antal
polgármester és Ostrom János,
a Zalalövői Testedző Kör elnöke köszöntötte a csapatokat
és a szurkolókat.
A torna nemzetközi jellegét az olasz Sampdoria labdarúgó-csapata Zalalövő testvértelepülésén működő akadémiájának, a Pegazus Pro Farra csapatának részvétele jelentette.
A Zalalövői Testedző Kör
rendezésében a helyi általános
iskola közreműködésével a műfüves pályán megrendezett torna mérkőzései nagy küzdelmet
hoztak, jó színvonalú mérkő-

zéseket láthattak az érdeklődők, akik döntő többségében a
szülőkből álltak.
U11-es korosztály: Zalalövő - Körmend 3-3, Pegasus Pro
Farra - Csákánydoroszló 3-0,
Pegasus Pro Farra - Körmend
4-0, Zalalövő - Csákánydoroszló 2-2, Csákánydoroszló Körmend 1-1, Zalalövő - Pegasus Pro Farra 0-5.
Végeredmény: 1. Pegasus
Pro Farra, 2. Csákánydoroszló,
3. Körmend, 4. Zalalövő.
U13-as korosztály: Pegasus
Pro Farra - Csákánydoroszló 42, Zalalövő - Körmend 0-1,
Zalalövő - Csákánydoroszló 32, Pegasus Pro Farra - Körmend 1-1, Csákánydoroszló Körmend 0-5, Zalalövő - Pegasus Pro Farra 0-3.
Végeredmény: 1. Körmend,
2. Pegasus Pro Farra, 3. Zalalövő, 4. Csákánydoroszló.

Sikeres lövői modellezők

Vígh László országgyűlési képviselő nyitotta meg a tornát.

Kilenc zalalövői továbbjutó
Körmenden került sor szeptember 26-án két sportágat – kerékpározást és futást – ötvöző
duatlon verseny megyei döntőjére, amelyen első ízben vettek
részt a lövői diákok Farkas Béla
testnevelő tanár felkészítésében.
Mivel a tanév nemrég kezdődött, így nem sok idő volt
felkészülni a versenyre. Ennek
ellenére szép eredményeket értek el a Zalalövői Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai, hiszen a 10 versenyző közül 9 továbbjutott az
országos döntőre, amit október
27-én rendeznek Marcaliban.

Két szülő is elkísérte a csapatot
a körmendi versenyre, Márton
Évának és Barbarics Istvánnak
köszönet a segítségért!
Eredményeink. III. korcsoport lány egyéni: 2. Simon
Laura, 3. Szabó Lara, 4. Simon
Petra,… 6. Pataki Lola, 7. Tóth
Emese. Csapat: 1. Zalalövő
(Simon Laura, Szabó Lara,
Simon Petra, Pataki Lola).
III. korcsoport fiú egyéni: 1.
Barbarics Martin. IV. korcsoport fiú egyéni: 1. Csonka Csaba, 2. Stummer Krisztián, 3.
Farkas Gergő, 4. Toplak Martin. Csapat: 1. Zalalövő.

Tüske Gábor 2. helyezett (bal oldalon a kupával).

A Zalalövő Modellező Klub
tagjai részt vettek a 26. Novum
Kupa repülő modellversenyen
Tapolcán.
Eredmények. F1K felnőtt:
1. Hadászi Sándor, 2. Merth
Miklós, 3. Lenk László. Ifjúsági: 4. Kovács Mátyás,… 6. Torontáli Kíra Maja.
Az országos bajnokságra
másnap került sor, ugyancsak
Tapolcán. F1K felnőtt: 3. Hadászi Sándor, 4. Merth Mik-

lós,… 6. Németh Bertold, 7.
Lenk László. Csapatversenyben
2. helyezést ért el a klub. F1K
ifjúsági: 2. Tüske Gábor,… 5.
Kovács Mátyás. Ifjúsági csapatversenyben 2. helyezést értek el. Serdülő korcsoportban
országos 2. helyezést ért el
Tüske Gábor.
Köszönet mindazoknak, akik
1 %-os adó felajánlásukkal
támogatják a klub működését.
Adószám: 19272124-1-20

A IV. korcsoport csapata Farkas Béla felkészítő testnevelővel.

Bontott cserép eladó a zalaháshágyi önkormányzatnál.
Érdeklődni lehet: 06/30/676-1970, Büki József polgármesternél.
*
Zalaháshágyon vegyesbolt üzemeltetésére vállalkozót keresnek.
Érd.: Büki József polgármester, tel.: 06/30/676-1970
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• Kereskedelmi főzés

um
ik
ar
ng
Hu

• 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

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító, 12 bank és 3 lakás takarékpénztár
kínálata egy helyen

ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű felelősség a
legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco üutasbiztosítás üélet,- baleset,
- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások
üSzemélyi kölcsönök, lakáshitelek, jelzáloghitelek, CSOK ügyintézés
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

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.

