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Zalaboldogfa,
trianoni emlékmű

1848/49-re emlékeztek Zalalövőn
A március 15-i ünnepi megemlékezésen a Zalalövői Általános Iskola és AMI hatodik
osztályos tanulói fejezték ki
tiszteletüket és adtak ünnepi
műsort.
Az előadás után Pintér Antal polgármester nyitotta meg
a rendezvényt köszöntőjével:
„Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc olyan kiemelkedő eseménye a magyar törté-

nelemnek, amelynek hatásai mind
a mai napig érezhetők. Legfontosabb üzenete immár 171 éve
az, hogy egy nemzet, és annak
tagjai számára a legnagyobb
kincs a szabadság. Ezt a féltett
kincset akkor a hősök, ember
és véráldozatok útján érték el,
olyan jeles személyek közreműködésével, mint Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Deák Ferenc,
(Folytatás a 2. oldalon)

Paál István és Pintér Antal helyezte el az első koszorút az emlékműnél.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

HÚSVÉTI KÍNÁLATUNK!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

Füstölt csülök...........................................1199 Ft/kg
Füst. parasztlapocka (hagyományos)....1959 Ft/kg
Füstölt tarja
Füstölt darabolt comb
1999 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna
Füst. parasztsonka (hagyományos)
Füstölt kötözött lapocka
1699 Ft/kg
Füstölt sódér
Füstölt angolszalonna.............................2099 Ft/kg
Füstölt lángolt karaj.................................2499 Ft/kg
Körmendi szívsonka................................2699 Ft/kg

TOP ÁR
Sertés fehércsont..............................5 Ft/kg
Sertés máj......................................299 Ft/kg
Sertés láb hátsó.............................299 Ft/kg
Apróhús 70 %................................899 Ft/kg
Oldalas-Dagadó...........................1099 Ft/kg
Comb.............................................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül........................1279 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye...................1439 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1069 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém....250 g/dob....399,-/db....1596/kg
Zsír 1 kg...............................................799 Ft/kg
Lecsókolbász......................................699 Ft/kg
Disznósajt vcs.....................................999 Ft/kg
Cserkészkolbász...............................1049 Ft/kg
Szafaládé...........................................1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs........................1099 Ft/kg
Virsli Sajtos.......................................1199 Ft/kg
Vadász karikás vcs...........................1449 Ft/kg
Nyári turista.......................................1549 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka.....................1999 Ft/kg
Tepertő...............................................2599 Ft/kg
Csirke szárny..............................599 Ft/kg
Csirke egészben.........................659 Ft/kg
Csirke comb................................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1149 Ft/kg
Érvényes:
2019. április 08 - április 21-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

2019. április

A Salla jubileumi gálaestje

A Salla Néptáncegyüttes előadás közben.

Zalalövőn csaknem fél évszázados múltra tekint vissza a
néptáncmozgalom, melyet az
utóbbi évtizedek viharos múltja
után, immár 15 éve töretlenül a
Salla Néptáncegyüttes ápol a
kisvárosban.
A régi, akkor még nem Salla néven futó csoportok éveken
át jól működtek, de sajnos a
kezdeti lelkesedést követően

ezek feloszlottak. Az egykori
tagok 2004-ben döntöttek úgy,
hogy új együttest alapítanak.
Vezetőjüknek régi tanárukat,
Kiss István Györgyöt kérték
fel. A csoport hamar visszatalált a kissé már feledésbe
merült koreográfiákhoz, a közönség pedig velük együtt
örült, hogy újra színpadon
láthatja a régi táncosokat.

Azóta számos meghívásnak
tettek eleget, falunapok és helyi rendezvények állandó fellépői.
Jelenleg 10 fővel műhelymunkát végeznek, elsajátítják
egy-egy vidék és tájegység eredeti táncanyagait, szokásait.
Rendszeres résztvevői a Nemzetközi Néptánc Gála programjának, ahol számos külföldi
csoport mellett képviselik a
magyar néptáncot. Táncházak
aktív szereplői, így a néptáncot
támogató Csóri Sándor pályázat által lehetővé tett tavalyi,
illetve már az újévben meg-

valósuló táncházi esték házigazdái lehettek.
A 15 éves jubileumi estjükre a jelenlegi és régi tagok
együtt, közös tánccal készültek,
ahol a Boglya zenekar, Rácz
Petra népdalénekes és a Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola
utánpótlás gyermekcsoportja
működött közre.
A műsorban volt tanárukról
és vezetőjükről, néhai Kiss
István Györgyről, valamint a
már szintén elhunyt tagról,
Gyurik Józsefről is megemlékeztek a táncosok.
M.F.

Petőfi szobrát avatták

1848/49-re emlékeztek Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
Széchenyi István és Kossuth
Lajos.”
Az ünnepi köszöntőt Paál
István, a Zalai Magyar Nemzeti
Szövetség megyei elnöke mondta, aki beszédében többek között kitért a forradalom és
szabadságharc zalalövői történéseire is: „Zalalövő térségéből
a Lendva menti Mura vonalra
vonultak a fegyveresek. Dika
Jenő földbirtokos vezette őket
Alsólendvától Letenyéig, ahol
a Mura partvonalát őrizték.
Jelasics szeptemberi támadásakor Dika Jenő (akkor már őrnagyként) parancsára a nemzetőrök és a huszárok felgyújtották a muraszerdahelyi hidat,

ezzel egy időre megakadályozva Lendva elfoglalását. Zalalövő 1848 szeptembere és októbere során többször lett a hadak
útja. Szeptember második felében a Borostyán úton vonultak
Körmendről Vidos József volt
alispán vezette nemzetőr és
népfelkelő csapatok Kanizsa
felszabadítására. A zalai honvédek végig harcolták a szabadságharcot, köztük 12 zalalövői,
12 zalamindszenti, 4 budafai és
1 fernekági honvéd is.”
Az ünnepség után az intézmények vezetői az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
emlékművénél helyezhették el
a kegyelet koszorúit.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A szabadságharc költőjének szobrát avatták.

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményéről Zalaszentgyörgyön március 15-én
16.00 órai kezdettel tartottunk
ünnepi megemlékezést a kultúrházban.
Kovács Dezső polgármester
beszédét követően a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos
Óvoda növendékei adtak az
alkalomhoz méltó műsort. Az
ünnepségen felcsendült a „Magyar vagyok” című szerzemény, melynek a refrénjét:
„Együtt dobban a szív, vele
dobban a szó, magyarnak lenni
igenis jó” örömteli, megható
hangulatban hallgattuk meg.

A megemlékezést a kultúrház előtt folytattuk a Petőfi
Sándor szobornál, melynek e
napon került sor a leleplezésére. A szobrot állíttatta
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata és a Buday Közhasznú Alapítvány, alkotója
Túri Török Tibor szobrászművész.
A megemlékezés zárásaként
közös koszorúzásra és az óvodások által készített nemzeti
színű zászlók és tulipánok elhelyezésére került sor forradalmár, nemzeti hős költőnk
szobránál.
Zs.E.

Kérjük, idén is támogassa egyesületünket adója 1%-ával.
Böröndért Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18951712-1-20
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Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével
Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építésére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meghirdetésre kerültek már pályázati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházásokkal, illetve a megkötött szerződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még folyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.
– Melyek a legfontosabb
prioritások?
– Valamennyi pályázati terület iránt nagy volt az érdeklődés. A gazdaság szempontjából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzésével és a vállalkozások bérköltségeinek csökkentésével

teremtenek kedvező körülményeket. A megépített kerékpárút-szakaszok nemcsak a biciklis turisták közlekedését könynyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szempontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatások rendelkezésre álljanak. Kiemelt fontosságú az energiafelhasználás racionalizálása, mely a településüzemeltetés költségeit csökkenti és hozzájárul a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az olcsó energiák előállításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja néhány járásközpontban jelenthet lehetőséget a településfejlesztésre. A helyi közösségek sok helyen kulcsszerepet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájárulnak az életminőség javításához.
– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pályázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támogatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus folytatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben lehetőséghez jutnak a megyénkben nagy számban lévő kistelepülések is. Mivel hazai forrás felhasználásáról dönt a kiíró, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az önkormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesülnek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.
– Mit kell tudni a lebonyolításról?
– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítását koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlapján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati lakások fejlesztésére, eszközbeszerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

Dr. Pál Attila: – Az önkormányzatoktól nem várnak el
önerőt.

zött lehetőség lesz utak felújítására, illetve szilárd útburkolattal való ellátására, járdaépítésre, a polgármesteri hivatalok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő intézmények újranyitása - bővítése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályázatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselőtestületnek a célokat rangsorolni és ütemezni.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénkben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével beszélgettünk.
– Hogyan alakult a szervezet megyénkben?
– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedolgozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző munkát értéktár bizottságok végzik, melyek létrehozása önkéntes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több település tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A következő szintet a megyei értéktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését végzik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érdemeseket. Ezt a munkát az önkormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Magyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meghatározó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy település értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használható, megtanulható).
– Melyek voltak az idei javaslatok?
– Ez évben is számos értékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsítésre. Ilyenek például a Tüskeszentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegerszegi „Földönjáró toronyóra”.
– Milyen tanácsokat fogalmazna meg a javaslattevőknek?
– Az értéktár nem „magának való”, nem öncélú katalógus. Hivatását akkor tudja betölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az értékek tulajdonosai is használják az elnevezést, hivatkozzanak rá és a fogyasztói/felhasználói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi felterjesztések készüljenek. Folyamatosan visszatérő probléma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó mellékelése a javaslatokhoz.
– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?
– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „agrár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben jelenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A különböző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje annál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A megyei értéktár meghatározó elemei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszarvas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.
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Fáklyás felvonulás Káváson
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ünnepélyes megemlékezését tartották Káváson
március 15-én. Az esti órákban
meggyújtott fáklyákkal mentek
végig a felvonulási útvonalon.
A felvonuláson a szabadságharc fontos eseményeit adták elő három állomásra bontva, amelyeken március 15-éhez
kapcsolódó költemények hangzottak el, a felvonulás alatt
pedig toborzó és katonai nótákat énekeltek. A sportpályánál a
Szózat eléneklésével kezdődött
az ünnepség. Petőfi Sándor
Naplójából is hallhattunk rész-

letet és elszavalták a Nemzeti
dal című verset. A felvonulás
második állomását a település
közepén lévő kereszt lábánál
tartották, amelynek leglényegesebb témája a 12 pontot magában foglaló proklamáció felolvasása volt.
A felvonulás utolsó szakaszán, a harangláb előtt Krúdy
Gyula érzelmes 48-as írásai közül A máriási erdő című mű felolvasása következett. A megemlékezés további, forradalomhoz kapcsolódó dalokkal fejeződött be.
Trojkó Tímea

Szemétgyűjtés Salomváron

Településünkön március
30-án, szombaton szemétszedést szervezett a Salomvár Polgárőr Egyesület az önkormányzat támogatásával. Délután 14
órakor gyülekeztünk, kicsik és
nagyok, hogy megtisztuljon Salomvár. Az összegyűjtött sze-

Otthoni munka!
Ajándék termék
összeállítások,
csomagolások,:
06-90-603-905
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min,
0612228397,
06204963980)

A megemlékezés résztvevői.

Megemlékezés Salomváron
Március 15-én Salomváron
ünnepi szentmisével és a temetőben Babos Pál királyi testőr
emlékművének megkoszorúzásával emlékezett meg a lakosság
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc előtt tisztelegve.
Árvay Sándor polgármester
az emlékmű előtt a szabadságharcban résztvevő ifjúság
vitathatatlan eredményeiről beszélt. Az az elszántság és elhivatottság, amit ők mutattak jó
példaként szolgál a mai fiatalok
előtt is. A szabadságharc idején
megmutatkozott, hogy a törté-

nelemben akkor lehet nagyot
alkotni, ha a vezetők és követőik megértik az időszakot és
akkor és ott teszik, amit tenniük kell. Hittek abban, hogy a
magyaroknak joguk van a nemzeti függetlenséghez. Az is
megmutatkozott, hogy nagy
mértékű összefogásra és egységre van szükség az ilyen
horderejű eredményhez.
A múltidézés a Süle Ferenc
emlékkórus előadásával folytatódott és közös imával fejezték
be a megemlékezést.
T.T.

metet, ami több köbméternyi volt,
konténerbe helyeztük és elszállíttattuk. Nagyon jó hangulatú
program lett a kezdeményezésből, amit a gyerekek élveztek leginkább. A munka végeztével pizzalakoma várta a résztvevőket!
Á.S.

Modellező sikerek
2019. március 9-én a Herendi Modellező SE
szervezésében megrendezésre került a modellező
Dunántúli Bajnokság. A zalalövői modellezők
CO2, széndioxid motoros kategóriában indultak.
Elért eredmények. Felnőtt kategóriában: 1.
Lenk László, 2. Merth Miklós, 3. Hadászi
Sándor.
Ifjúsági kategóriában: 1. Kovács Mátyás, 2.
Tüske Gábor, 3. Vass Csanád.
Serdülő korcsoportban: 1. Tüske Gábor, 2.
Vass Csanád.
Gratulálunk az eredményekhez, és további jó
felkészülést, és versenyzést kívánunk.

Hadászi Sándor, Lenk László, Merth Miklós a
felnőtt verseny dobogósai.
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Hagyományőrző foglalkozások és metszési bemutató Zalalövőn
A Zalalövő és Környéke
Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány és a Zalalövő Tájház Egyesület a Népi
építészet és mindennapok az
ókortól a XXI. századig Zalalövőn című programsorozat részeként 2019. márciusában három programot valósított meg.
Március 9-én a Gyümölcsfa
metszése és korona kialakítása
címmel Salamon János tartott
előadást a Művelődési Központban, majd azt követően a
kertészmérnök Vertetics László
birtokán a gyakorlatban is bemutatta a gyümölcsfa metszésének szabályait.
Az óvodás korosztály számára két alkalommal hagyo-

mányőrző foglalkozást szerveztek. A március 7-én megvalósult foglalkozás vendége
Gaál Péter és felesége, Anna
voltak, akik a régi népi mesterségeken belül a fazekasságot
mutatták be az ovisoknak. A
program első részében a gyerekek mesés formában megismerkedtek a fazekas mesterség
eredetével, történetével, eszközeivel, technikáival. Ezt követően kis csoportokban kipróbálhatták az agyag megmunkálásának fortélyait, a résztvevők
egy kis tálkát készítettek el, és
díszítettek ki. Az elkészült marokedényeket kiégetik, majd
ezt követően visszakerülnek kis
alkotóikhoz.

Idősek napja Zalaháshágyon

A gyümölcsfák metszéséről is tartottak előadást.

A március 14-i órák témáját a népi hangszerek, népi
játékok adták, ezúttal Péterhez
és Annához Kövesi Feri bácsi
prímás is csatlakozott. A zenés foglalkozások első felében a gyerekek különféle régi hangszerekkel ismerkedhettek meg, majd népi éneke-

ket, játékokat tanultak. A vidám hangulatú délelőttöt közös énekléssel és tánccal
zárták.
A rendezvények a Kisközösségek kialakítása és megerősítése Zalalövőn (EFOP1.3.5-16-2016-00429) projekt
keretében valósultak meg.

Szépkorúak köszöntése

Hastáncosok előadása a színpadon.

Március első vasárnapján a
szépkorúakat köszöntötték Zalaháshágyon. Az önkormányzat
minden nyugdíjast személyesen
kérdezett meg a részvételi
szándékáról. A községházában
kellemes délutáni rendezvényen vettek részt az időskorú
lakosok.
Büki József polgármester
köszöntő beszéddel fogadta a
megjelent szépkorú vendégeket. Azt kívánta a nyugdíjasoknak, hogy az időskorból
adódó bajaik és problémáik
ellenére élvezzék az élet minden pillanatát, a család és a társadalom megbecsülését, érezzék, hogy szükség van rájuk,
mert vannak dolgok, amiket ők
jobban, és amelyeket csak ők

tudnak. Egyúttal hosszú, békés
örömteli éveket kívánt mindenkinek.
Hagyományaikhoz
híven
minden hölgyet virággal köszöntöttek, az urakat egy üveg
borral ajándékozták meg. Megköszöntötték a legszebb kort
megért hölgyet, Vadász Károlynét, a legidősebb urat, Simonics Tibort, és a legutóbb
nyugdíjba vonult Molnár Józsefné Andor Izabellát.
A köszöntőt követően körmendi hastáncosok produkcióját láthatta a közönség, majd
fellépett a 3 tenor, ők Marcaliból érkeztek. A vacsora ideje
alatt Horváth Sándor és fia,
Horváth Csaba adtak elő nótákat.
Trojkó Tímea

2019. március 1-én egy
hangulatos vacsora keretében a
kultúrházban köszöntöttük a
zalaszentgyörgyi nyugdíjasokat, szépkorúakat. Az ünnepélyen műsort adtak a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos
Óvoda óvodásai, köszöntőt
mondott Kovács Dezső polgármester.
Ezt követően a polgármester egy csokor virággal köszöntötte a rendezvényen meg-

jelent legidősebbeket: Vaski Lajosnét és Hári Jánost, majd
minden vendéget egy szál
virággal üdvözölt.
A jó hangulat jegyében a
vendégek operett és retro
dalokat hallhattak Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila, a
Hevesi Sándor Színház színművészei előadásában. Vacsora
után Csordás István harmonikája adta a talpalávalót.
Zs.E.

Debrei Zsuzsanna is szórakoztatta az ünnepelteket.
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Zalaegerszeg történetének egyik legnagyobb beruházása
Nem csak a megyeszékhelyt, hanem az egész térséget szolgálja majd
A területen már
javában zajlik a bontás, tehát hosszú előkészítő munka, az
összes engedély megszerzése, több európai uniós közbeszerzés, tervezés és áttervezés után végre elkezdődött Zalaegerszegen az új fedett
uszoda, a tanuszoda
és az új városi strand
építése.
A március 14-i
ünnepélyes alapkőletételen jelen volt és
beszédet mondott dr.
Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár, korábbi olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó,
Balaicz Zoltán pol- Madártávlatból… Az új uszodakomplexum látványterve.
gármester és Vigh László or- dot, holott a környékbeli lakos- vezgetést, hogy miként lehet
szággyűlési képviselő.
ság, a kisgyermekes szülők, és majd saját forrásból valahogy
A hír lényege tulajdonkép- a nehezebb élethelyzetű csa- felújítani 2016-ban a nagymepen ennyi, de mivel a megye- ládok számára fontos kikapcso- dencét is (az már jóval nagyobb
székhely történetének egyik lódási lehetőséget jelentett. A költséggel járt volna), amikor
legnagyobb beruházásáról van lépés komoly reakciókat váltott közbejött a Modern Városok
szó, s nem csak a várost, ha- ki, különösen azon generációk Program.
nem térségét is érinti, érdemes körében, akik érzelmileg is köZalaegerszeg polgármestemegosztani olvasóinkkal Ba- tődtek a létesítményhez.
reként 2015-ben írtam alá Orlaicz Zoltán gondolait.
Amikor 2014 nyarán pol- bán Viktor miniszterelnökkel a
„Az uszoda 1969-ben épült, gármesterjelölt lettem, érezve városunkra vonatkozó Modern
és akkor, még kádfürdőkkel el- és megértve a stranddal kap- Városok Program szerződést,
látva, tisztasági fürdőként is csolatos helyzetet, Gecse Péter amely lehetőséget adott arra,
üzemelt. Később több belső és Bali Zoltán kollégáimmal hogy az eredeti, szerény elképátalakításon is átesett, 1993- sajtótájékoztatón jelentettük be: zelések helyett egy sokkal na1995 között pedig az épület is azon fogunk dolgozni, hogy új- gyobb beruházásról is álmodmegújult, de a 25x12 méteres, ranyissuk a létesítményt. Mi- junk, ami tartalmazza egy új
5 pályás beltéri medence mé- után 2014 októberében 64 száza- nagy fedett uszoda, egy új tanrete nem változott. A városi lékos többséggel szülővárosom uszoda és egy teljesen megújult
strand története még messzebb polgármesterének választottak, városi strand kialakítását. Erre
nyúlik vissza: 1949-ben vették a cél bekerült a ciklusra vo- 2014-ben, a polgármesteri progtervbe először a kialakítását, natkozó cselekvési tervbe is. ram elfogadásakor gondolni
1954-ben határoztak a konkrét Ekkor még csak arra gondol- sem mertünk, nem is ez volt az
helyszínről (a régi, 1921-ben tunk (és ez szerepelt a közgyű- akkori ígéretünk, de a lehetősélezárt városi temető helyét je- lés által egyhangúlag elfogadott get meg kellett ragadni, és ez
lölték ki) és 1956-ban nyílt meg programban is), hogy egy ki- teljesen felülírta a korábbi
az akkor 24 ezer lakosú városra sebb beruházással újra kinyit a terveket.
méretezve egy 50×20 méteres városi strand, oly módon, hogy
úszómedencével, valamint egy az első évben felújítjuk a gyergyermekmedencével.
mekmedencét, a következő évAz évtizedek azonban nem ben pedig a nagymedencét. Az
múltak el nyomtalanul. A város uszoda felújítása és bővítése
lakossága a 21. század elejére nem szerepelt a tervben. Az
60 ezresre nőtt, a fedett uszoda eredeti elképzelésnek megfelemár kicsinek és korszerűtlen- lően 2015 nyarára meg is újult
nek bizonyult, a strand látoga- a gyermekmedence, ami újra
tottsága pedig jelentősen lecsök- látogathatóvá vált a sportpákent, megjelentek a konkuren- lyákkal együtt. Azóta is hálás
ciák: a Gébárti tóstrand, a ter- szívvel gondolok arra a jótémálfürdő, és az AquaCity. Vé- konysági, közösségi önkéntes
gül 2011-ben úgy döntött az akcióra, amikor nagyon sokan
akkori vezetés, hogy moderni- részt vettünk a környezet szézálás helyett bezárják a stran- pítésében. Már elkezdtük a ter-

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a tervezés, az engedélyek megszerzése, a három, egyenként négy
hónapos európai uniós közbeszerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre elinduljon a munka.
Mi valósul meg az összességében 9,5 milliárd forint értékű nagyberuházás keretében?
Új fedett uszoda épül a jelenlegi épület mellett, „L” alakban, benne 50 méteres, 10 pályás medencével, 270 fős lelátóval. Az uszodát a Nemzetközi
Úszószövetség (FINA) által
meghatározott szigorú előírások szerint tervezték, mely alkalmas lesz nemzetközi úszóversenyek megrendezésére is.
A jelenlegi uszodát modern
tanuszodává alakítják át.
– Szauna részleg, üzlethelyiségek.
– Városi strand megújítása,
új kültéri medencével, gyermekmedencével.
– Kültéri vizes játszótér a
gyermekeknek.
– Ady utcai strandépület
felújítása.
– Új személygépkocsi és
autóbusz parkoló.
– A meglévő, elavult hidegvizes kút felszámolása, új, 250
méter mély hidegvizes kút fúrása. Új, 1100 méter mély forróvizes termálkút fúrása. Teljesen új uszodatechnológia és
gépészet. Zöldfelület rendezés,
térburkolatos területek, növénytelepítés, modern sportpályák.
Elmondhatjuk tehát, hogy
várhatóan 2022 elején egy
olyan uszodai komplexum avatására kerül sor, amely nem
csak Zalaegerszeg, hanem az
egész térség lakosságát szolgálja majd igen magas színvonalon.”
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Újabb eszközbeszerzés Bagodban
A tavalyi évben pályázati
úton sikerült tovább bővítenie
eszközparkját Bagod Község
Önkormányzatának, amire ugyan
eddig sem lehetett panasz, ám
az óriási zöldterület karbantartása szükségessé is teszi
az egyre modernebb, nagyobb
teljesítményű gépek beszerzését.
2014-ben egy hozzávetőlegesen 4.000.000 forint értékű
fűkasza lett hadrendbe állítva,
ami anno a Bagod-Teskánd közötti kerékpárút kialakításának
„jótékony pályázati hozománya” volt. Csak ebbe az egyetlen gépbe 2018-ban több, mint
250 üzemóra került, a többi
eszközről nem is beszélve. Ez
az adott gyártó csúcskategóriája – szükség is van rá áprilistól
októberig folyamatosan.
E sorokon keresztül erő- és
munkagépek beszerzésére kiírt
pályázati sikerről számolhatunk
be, ugyanis 2018-ban egy új

MTZ típusú traktort és egy
ugyancsak új, professzionális,
nagyteljesítményű hidraulikus
rézsűzúzót nyert önkormányzatunk konzorciumban. A beruházás összértéke ~11.000.000 Ft
volt a ~3.100.000 Ft önerő biztosítása mellett.
A pályázat helyszíni ellenőrzése megtörtént, ekkor is éppen munkában volt a traktor,
mely után a karbantartó kolléga
szakszerű téliesítése következett, reménykedve abban, hogy
nem kell az idei télben kipróbálni, milyen is havat tolni éjjel
az új jövevénnyel. De nem
bízva a hosszú távú időjóslásban, továbbá köszönhetően az
önkormányzat hosszú évek óta
tartó, folyamatos, takarékos
gazdálkodásának, önerőből még
a tél derekán – amikor anyagiak híján rendszerint az önkormányzatok is szorosabbra
húzzák a nadrágszíjat – beszerzésre került egy 230 cm széles

A hótolót talán már nem kell felszerelni.

tolólap – ami megfelelő talajviszonyok mellett földgyalulásra is alkalmas. A tavalyi tél
sok havat ugyan nem hozott,
ám egy néhány napos viharos
szélnek köszönhetően idén már
hófogó hálót is állítottak fel a
kollégák.

Itt a tavasz, újabb kihívások
közelednek, melyek megoldása
után úgy várhatjuk a telet: no,
akkor lássuk, mit tud az új hótoló. Bízzunk abban, hogy csak
épp megmutatni kell számára
az utakat…
Bagod Község Önkormányzata

Tűzifát osztottak a lakosságnak
ségével a helyi vállalkozó saját
munkagépével végezte, lehetőség szerint pedig a támogatott
is megoldhatta a szállítást. A negyvenegy köbméter tűzifát egyen-

lő arányban osztották el, kb. 2
köbméter jutott egy személynek. Az önkormányzat reméli,
hogy ezzel a segítséggel is hozzájárult a téli hideg enyhítésén.

A csödei hölgyek köszöntése
41 köbméter tűzifát osztottak el.

Zalaboldogfa Község Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan az idén is pályázott a
szociális tűzifa támogatásra.
Sikeres pályázattal a tavalyihoz
képest 10 köbméterrel több (41
köbméter) tűzifához jutott a
település. Ezáltal több rászorult
juthatott téli tüzelőhöz. A támogatásra jogosultaknak 2018.
november 15-ig kellett a Közös
Hivatalhoz kérelmet benyújtaniuk. A határidő elmulasztása
jogvesztő. A jogosultságról és a
pályázat rendjéről az önkormányzat időben felhívással tájékoztatta a lakosságot.

A megadott határidőn belül
21 kérelem érkezett a hivatalhoz. A kérelmek elbírálásakor –
figyelembe véve az igénylők
szociális helyzetét – mind a 21
kérelmező támogatásban részesült.
A fa kitermelése megkésett,
de szerencsére a gyenge tél
miatt nem okozott problémát a
rászorultaknak a fűtés biztosítása. Amennyiben hamar kitavaszodik, úgy ez a tüzelő jól
jön a családoknak a következő
tél beálltakor is!
A házhoz szállítást az önkormányzat közmunkásai segít-

A hagyományokhoz híven
idén is megrendezésre került
Csödében a nőnapi rendezvény. Ezen az önkormányzat megvendégelte a falu
hölgy tagjait, Horváth József polgármester cserepes

virággal köszöntötte az ünnepelteket.
A csödei hölgyek szép számban
megtisztelték az önkormányzatot,
elfogadták a meghívást, a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki jól érezte magát.
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Dajkamese „Életidőd minden napján...”
bölcsődékről
Egy bizonyos Bucsky
Péter nevezetű billentyűnyomkodó azt írta minap a
G7.hu-n, hogy százezer ember nem tud dolgozni, mert
nincs elég bölcsőde. Természetesen ezért (is) az Orbánkormány, a Fidesz a hibás.
Nincs sok értelme Bucsky Péterrel vitatkozni, egyszerűbb és célravezetőbb, ha
a számokkal foglalkozunk.
Lehet, hogy ezt megtette a
G7.hu munkatársa is, de
vagy megoldhatatlan feladatot jelentett számára az egyszerű összeadás, kivonás,
százalékszámítás, vagy nem
is törődött a tényekkel. Pedig azok makacs dolgok.
2002-től 2010-ig (Medgyessy-, Gyurcsány-, Gyurcsány-, Bajnai-kormány) mintegy 2600-al nőtt a bölcsődei
helyek száma. 2010-től 2019
elejéig (az Orbán-kormányok időszaka alatt) „csupán” 24 ezerrel.
Ebből is látszik, hogy
Orbánék 2010 óta a bölcsődei férőhelyeket is ellopták, mert csak közel tízszer
több létesült, mint a korábbi,
szocialista-liberális kormányok hasonló ideig tartó
regnálása alatt.
Sőt, még azt az égbekiáltó bűnt is elkövették, hogy a
korábbi 90 százalékról majdnem 100 százalékosra nőtt a
szakképzett
gondozónők
aránya, a fizetések emelkedéséről nem is beszélve.
Péter, Péter! Nagy ostobaságot írtál. Megbuktál, s
nem csak számtanból…
E.E.

Ha elolvasta,
adja tovább!

Zalalövőés
Környéke

„Életidőd minden napján
légy áldott!” – Ezzel a mottóval
került sor Hagyárosböröndön a
kultúrházban idén március 2-án,
szombaton délután az Idősek
Napjának ünnepségére.
Török Zoltán polgármester
köszöntőjében az idősek által
felhalmozott tapasztalatok, tudás átadásának fontosságára, az
irántuk érzett tiszteletre hívta
fel a hallgatóság figyelmét,
azután Deák Bendegúz verse,
Zombó Anna és Zombó Márta
furulyajátéka, Horváth-Szabó Anna Luca verse, majd Horváth
Katalin tréfás szövege következett a nyugdíjba vonult férfiak otthoni „sanyarú” sorsáról.
Tóth László rendőr őrnagy
az idősekre leselkedő veszélyek
elkerüléséhez adott hasznos
tanácsokat. Lőrincz Kálmán és
barátai, Imre Balázs és Pauer
János a nemrégiben megjelent
Hagyárosi faluvégen című CD
anyagából adtak ízelítőt, Sántha
Viktória pedig egy hangulatos
dalcsokrot énekelt.

Fotó: Török Zoltán
Részlet a gyerekek előadásából.

A helyi gyermekek A Pál
utcai fiúk című musicalből mutattak be egy zenés-táncos részletet, melynek adott egy kis
pikantériát, hogy a szereplők –
egyetlen kivétellel – mind lányok voltak...
A megjelent idősek nevében ezúttal is Baki Kálmánné

és Hadászi Sándorné mondott köszönetet a szereplőknek és a szervezőknek. A
vacsora után Csordás István
harmonikás és társa, Dudás
László énekes jó hangulatban
szórakoztatta a megjelenteket
késő estig.
Ács László

Kertészeti előadás Zalacsében

kezménye, de a szervezett szúnyoggyérítés is csak tovább
rontja a helyzetet – emelte ki
Darázsi Zsolt.
Szerencsére vannak jó példák és komoly eredmények is.
Itt fontos megemlíteni a hagyományos gyümölcsfajták megmentéséért tett erőfeszítéseket
vagy a mintakerteket, ahova ellátogatva bárki meggyőződhet
róla, hogy a természetet kímélő
életvitellel vegyszermentesen is
lehet megfelelő minőségű zöldséget, gyümölcsöt termeszteni.

Nagy érdeklődés kísérte az előadást.

Darázsi Zsolt, a Göcsej
Természetvédelmi Alapítvány
képviselője tartott kertészeti
előadást Zalacsében, amelynek
fő témája a természetközeli
gazdálkodás volt. Olyan fontos
kérdések kerültek szóba, mint
például milyen a jó termőtalaj
és hogy lehet a termőtalaj humusztartalmát,
vízmegtartó
képesség javítani. Az előadó a
beporzó rovarok, mint „ingye-

nes napszámosok” óriási szerepére is felhívta a figyelmet.
Kiemelte továbbá a rovarokkal
táplálkozó madarak kulcsszerepét a kártevők elleni védekezésben.
Az előadó aggasztónak ítélte a rovarok, főleg a méhek,
illetve a madarak számának
drasztikus csökkenését, ami elsősorban a mezőgazdaságban
használt vegyszerezés követ-

www.zalatajkiado.hu

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
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A büszke Maryból Prűd Méri lett
2018 májusától szerepel a
nyilvánosság előtt a Prűd Méri
zenekar. Az együttes egyik
tagja Zalaegerszegen, a többiek
Zalacsében és Zalaszentgyörgyön élnek. A zenekar az 1960as évek végén, 70-es évek elején létező, egyébként ma is
népszerű Creedence Clearwater Revival közismert dalait
dolgozza fel. Az együttes nevének választása is az amerikai
előadók „Proud Mary” című
számának „magyarosításával”
történt. A büszke Maryből Prűd
Méri lett tehát.

Zalacsében falunapon és a
karácsonyi időszakban láthatta
produkciójukat a közönség
nagy elégedettséggel és pozitív
fogadtatással. Ami nem csoda,
hiszen néhány tag régi zenekari
múlttal rendelkezik, vannak,
akik komoly zenei előképzettséget tudhatnak magukénak,
többen önfejlesztés útján érték
el a megfelelő szintet.
Jelenleg másfél órás koncertnek megfelelő a repertoár,
hetente egyszer próbálnak. Videókat is készítenek az internetes ismertség eléréséhez. Kü-

Bál a szentgyörgyi focisták javára

Lassan egy éve annak, hogy megalakultak.

lönböző fesztiválokon tervezik
a jövőbeni fellépéseiket.
Az együttes tagjai: Cséber
Fanni (vokál), Szitás Zsófia
(billentyűs hangszerek), Cséber

József (gitár), Szitás Rudolf
(dob), Tóth Ádám (ének, gitár),
Zsoldos László (basszusgitár,
vokál).
T.T.

Zalacsébiek síelése Ausztriában
A mozgásszegény életmód
korunk egyik népbetegsége –
tartják a szakértők. Komoly
kihívás a szülőknek is, hogy
gyermekeik szabadidejükben
ne az okos eszközök előtt üljenek, hanem mozogjanak,
sportoljanak. Ez volt a fő
motivációja Erdei Csaba zalacsébi polgármesternek, hogy
síelős utazást szervezzen, bízva

abban, hogy többen megkedvelik ezt a téli sportot.
A kezdeményezés sikeresnek bizonyult. Gyönyörű környezetben, jó levegőn eltöltött
egész napos mozgás után feltöltődve indult haza a csapat és
mindenki egyetértett abban, hogy
ezt érdemes folytatni. Sokszor
már kis ráfordítással is sokat
tehetünk az egészségünkért.

Jó hangulatban telt a bál.

Minden évben nagy érdeklődésre tart számot a zalaszentgyörgyi futballcsapatot támogató farsangi bál. Mint mindig, most is sokan jelmezben
érkeztek, ezzel tovább emelve
az est hangulatát.
A Szekér János-féle kiváló
vacsora előtt a Tornyos TánClub nagysikerű műsorát élvezhették a jelenlévők, melynek vastaps volt a jutalma.
Még a terítéket sem volt idő
leszedni, máris felcsendültek az
első dallamok a Like Band együttes jóvoltából. Tudták, hogy mi
kell a szentgyörgyi közönségnek, percek alatt megtelt a
táncparkett és ez így is maradt
egészen a tombola sorsolásig.
A fergeteges hangulatot
csak az előtte héten Erdélyből

hazaérkezett néptáncos-delegáció „Béla-vagyok” című műsora szakította félbe néhány perc
erejéig. A művészi pontossággal kidolgozott, nagyszerű koreográfia már előadás közben
hangos ovációt váltott ki a
nézőseregből.
A tombola fődíja Buday
Mihály helyi festőművész Tavaszköszöntő című műve volt.
A művész minden évben egy
gyönyörű festménnyel támogatja a csapatot.
A sorsolás után töretlen
lendülettel folytatódott a mulatás egészen hajnalig. A
rendezvény annyira jól sikerült, hogy egyesek már most a
jövő évi bált és jelmezüket tervezik.
D.K
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Vizet Mindenkinek! - 2019
A 2019-es Víz Világnapja az ivóvíz védelmére hívja fel a
figyelmet. A Zalavíz Zrt. már tizenhetedik éve ünnepli meg a
jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és
üzemlátogatással kívánták felhívni a figyelmet természeti kincsünk fontosságára. A társaság egyfordulós rajzpályázatot hirdetett, „Vizet Mindenkinek” szlogennel, amellyel elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmét kívánták a víz felé fordítani.
Közösségi tulajdonban levő közszolgáltatóként elsősorban a
vízszennyezés ellen veszik fel a harcot, emellett a víztakarékosságra is fel kívánják hívni a lakosság figyelmét. Munkatársaik az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
tiszta, egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz
pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tenni
vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.
Március 21-én és 22.-én nyílt napon látták vendégül a zalaegerszegi ivóvíztisztító telepre érkező 25 csoportot. Az üzemlátogatáson résztvevő 600 gyermek bepillantást nyert az
ivóvíztermelés, -kezelés, és elosztás rejtelmeibe, a szennyvízelvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgálatokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény külön-

Az üzemlátogatáson résztvevő gyermekek egy csoportja.

Balaicz Zoltán és Arnhoffer András a díjazott diákokkal.

legességét az adta, hogy az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. „Ökobuszai” szállították a csoportokat,
amelyek a Zalavíz Zrt. által szennyvíziszapból előállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt napon került kiállításra több
mint 90 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.
Az üzemlátogatás ideje alatt adták át a rajzpályázat nyerteseinek a jól megérdemelt díjakat. A díjátadón Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemelte, hogy a víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és a
város vezetése arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű
ivóvizet biztosítsa a térség lakóinak. Balaicz Zoltán és Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója átadta a legjobb
rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.
A Zalavíz Zrt. 2019. évi Víz Világnapi rajzpályázatának
díjazottjai:
Óvodás korcsoport: 1. Erdei Lara Dominika - Zalalövői Óvoda 6 éves, 2. Tóth Hanna - Zalaszentgróti óvoda 6 éves, 3. Angyal Zoltán - Nagykapornaki Óvoda 7 éves.
Általános iskola, alsós korcsoport: 1. Krupa Boglárka Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b osztály, 2. Peszlen
Márton - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b. osztály,
3. Horváth Mira Indira - Dózsa Általános Iskola Zalaegerszeg 2.
a. osztály, különdíjas: Horváth Richárd Páka Öveges Általános
Iskola 4. osztály.
Általános iskola, felsős korcsoport: 1. Balikó Anna - Pákai
Öveges Általános Iskola 5. osztály, 2. Gergely Csenge - Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály, 3. Cmarits
Adrienn - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály.

Zalalövői programajánló Új telekommunikációs lehetőség Keménfán
Április 23.:
Világjárók klubja. Vendégelőadó Csonka Gábor „Vándorboy”:
Afganisztán.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ.
Április 25.:
17:00 órától - április 28. 10:00 óráig Harcsa fogó verseny.
Rendező: Borostyán Horgász Egyesület.
Május 1.:
Civil majális.
Rendező: Zalalövő civil szervezetei.
Május 19.:
Színház az egész világ.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért keresse
a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél.

Ismét fejlődő infrastruktúráról számolhat be ez a kis település. Az önkormányzat sikeres egyeztetések után szerződést
kötött a Tarr Kft.-vel. Ennek köszönhetően a lakosságnak
lehetősége lesz több szolgáltató között választani, kinek melyik
nyeri el a tetszését, illetve melyik a legmegfelelőbb. A múlt hónapban a szolgáltató munkatársai az egész faluban elvégezték a
kellő munkálatokat, telepítették az optikai szálat. Azoknak a lakosoknak, akik igényt tartottak rá, most térítés mentesen behúzták a vezetéket, a későbbiekben ezért fizetni kell. A kft.
ajánlatai között szerepelnek kedvezményes csomagajánlatok,
tv, telefon, internet, önálló mobilinternet csomagok. Aki szeretne, hozzájuthat okos telefonhoz, okos tv-hez, vezetékes telefonhoz, táblagépekhez.
Keménfa Község Önkormányzata reméli, hogy ez az újabb
lehetőség hasznos lesz a településen élőknek a mai kor
teremtette elvárásoknak való megfelelésben.

2019. április
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A kosaras lányok a megye csúcsán

Nagyszerű sikert értek el.

Zalaegerszegen, az Eötvös
József Általános Iskolában
2019. március 7-én került sor a
III. korcsoportos kosárlabda
diákolimpia megyei döntőjére,
melyre a Zalalövői Általános
Iskola és AMI csapata is kivívta

a részvétel jogát, s ha már kivívta, élt is a lehetőséggel és
mindkét ellenfelét legyőzve a
területi fordulóba jutott.
A csapat tagjai: Biró Cintia,
Altinger Zsófia, Szabó Lara,
Horváth Hanna, Simon Laura,

Simon Petra, Krizsán Kata,
Darvas Amira, Grózinger Gabriella, Pataki Lola, Szűcs Vanda, Petrics Natália, Grózinger
Nikolett. Felkészítők: Novák
Nóra, Mészáros Richárd, Szabó
Józsefné.
Eredmények: Zalalövői Általános Iskola és AMI - ZrínyiBólyai Általános Iskola Nagykanizsa 63-23, Kőrösi-Péterfi
Általános Iskola Nagykanizsa Zalalövői Általános Iskola és
AMI 60-71.
A két mérkőzés közül az
elsőt 40 pont különbséggel, úgy
mint a városkörnyékin, idő
előtt befejezve nyerték meg, de
a másodikon már szorosabb
eredmény született. Itt az elején
még az ellenfél is vezetett, de
aztán egy jókor jött időkérés
után magukra találtak a lányok
és átvették a vezetést, amit a
mérkőzés végéig már nem engedtek ki a kezükből.

Lövői sikerek a diákolimpián
A nagykanizsai reptéren
rendezték meg 2019. március
20-án a diákolimpia mezei futás megyei döntőjét, ahol népes
küldöttséggel képviselte magát
a Zalalövői Általános Iskola
és AMI.
Elért eredmény(ek): 1. helyezettek lettek a 3. korcsoportos lányok csapatban és
egyéniben Biró Cintia, Horváth
Hanna pedig egyéniben harmadik. A második korcsoportos
fiúk csapatban negyedikek, a

A megyei bajnok csapat, felkészítőjükkel, Farkas Bélával.

lányok hetedikek lettek, míg
Barbarics Martin egyéniben a
14. lett. Felkészítő tanárok:
Szabó Józsefné, Farkas Béla
testnevelők.

Biró Cintia, a III. korcsoport
győztese.

Gratulálunk, jó felkészülést az április 10-én Gödöllőn megrendezésre kerülő országos döntőbe jutott diákoknak!
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Az 1 cm-es torta
Társaságban, amikor kiderül, hogy konyhatervezéssel és gyártással foglalkozunk, gyakran felteszik a
kérdést: – És az Imre szokott
főzni?
A barátaim tudják, sokat
dolgozom. Ezért kajánul
várják a választ, hogy nem.
Ilyenkor mindig családom
tagjaira nézek, hogy ők válaszoljanak. Érzem, tőlem
nem lenne hihető a válasz.
Rendre válaszolnak is: –
Főzni nem, de sütni szokott.
Erre a válaszra senki nem
számít, megdöbbennek. A
nők elkezdenek furcsán méregetni. A férfiak tekintetéből kiérzem: na, ez se normális. Azért, hogy oldjam a
helyzetet, elmagyarázom: –
Nem olyan nagy dolog, ki
kell mérni az anyagokat, a
keverőgép összekeveri, a sütőbe berakom és kész. Nekem ez pihenés, mert egészen mást csinálok.
A férfiak ilyenkor megnyugszanak, ha pihenés, ez
még belefér, ezzel még nem
ástam alá a férfi társadalom
tekintélyét.
– És mit szokott sütni? –
kérdezik a nők, mert a sütés
azért nem olyan egyszerű,
mint ahogy előadtam. A lányom ilyenkor egyből közbeszól:
– Apa sütött már 1 cm-es
tortát! Újabb döbbenet. A
nők elkezdenek gondolkozni, vajon milyen süti lehet
ez, mert még ilyenről nem is
hallottak. A férfiak itt már
elveszítik a fonalat, ez már
cukrászat…
Mielőtt, mint cukrász a
mennybe mennék, mosolyogva teszem hozzá:
– Egyszer elfelejtettem a
sütőport hozzátenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek üCSOK
ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek ükisvállalkozói hitelek
ünapelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ünapelem rendszer értékesítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
übiztosítás közvetítő üonline hirdetésszervező ücall center értékesítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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.

Lenti állatpiac
2019.04.13.-án,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

ga

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

rik

Érdeklõdni: Ács László, Hagyárosbörönd,
kocsishuszonhat@freemail.hu

Akció

n
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A KISWIRE Szentgotthárd Kft.
felvesz munkavállalókat mûszakban a
szentgotthárdi acélhuzalgyártó üzemébe.
(Gépkezelõ és gépjavító munkakörökbe.)
Juttatások:
ingyenes céges buszjárat, cafeteria,
havi és évi prémium, mûszakpótlék.

Vörös tojótyúkok

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

