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Keménfa, faluház

Borminősítő verseny Zalalövőn
A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület 2019. április 27-én
tartotta hagyományos borminősítő rendezvényét. A megmérettetésre a helybeli, környékbeli
és szlovén termelők 46 bormintát neveztek, 25 fehér, 2 rozé és 19 vörös fajtát kóstolhatott a zsűri.
A bíráló bizottság vezetője
dr. Pálfi Dénes kertészmérnök,
tagjai Kovács Ottó, Marton

Enikő borászok és Sabján Károly kertészmérnök voltak.
Természetesen méltatták a
gazdák kiváló borait, de segítő
szándékkal tanácsokat is adtak:
felhívták a figyelmet a borkezelésre, javasolták több kén
megfelelő használatát.
A zsűri értékelése szerint a
szlovén termelők borkezelésben a helyiek előtt járnak.
Hasonló szőlőfajtákat termesz-

Galambos István fogadja a gratulációt „A város fehérbora” cím
elnyeréséért.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

Csirke szárny..............................599 Ft/kg
TOP ÁR
Sertés fehércsont............................10 Ft/kg Csirke egészben.........................659 Ft/kg
Sertés máj......................................299 Ft/kg Csirke comb................................619 Ft/kg
Sertés láb hátsó.............................299 Ft/kg Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém...250 g/dob...399,-/db...1596/kg
Zsír 1 kg............................................699 Ft/kg
Tepertő............................................2599 Ft/kg
Balaton virsli....................................999 Ft/kg
Debreceni.......................................1399 Ft/kg
Lecsókolbász...................................899 Ft/kg
Disznósajt vcs................................1399 Ft/kg

Cserkészkolbász............................1109 Ft/kg
Szafaládé........................................1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.....................1149 Ft/kg
Virsli Sajtos....................................1299 Ft/kg
Vadász karikás vcs........................1549 Ft/kg
Nyári turista....................................1599 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka..................2199 Ft/kg

Érvényes: 2019. május 06 - május 19-ig
CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

tenek, hasonló minőségben,
mint a helyiek, csak ők bátrabban nyúlnak a kénhez, ezért a
boraik a frissességüket jobban
megőrzik.
A zsűri a 2015-ös évjáratú
borok minőségével elégedett

volt, a megelőző évjáratokhoz
viszonyítva elismerésének adott
hangot a termelők felé.
A fehér borfajtákat 9 arany,
7 ezüst és 7 bronz minősítéssel
díjazták. A rozé fajták esetében
(Folytatás a 2. oldalon)
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Egy óra Vigh Lászlóval a bagodi faluházban
Április 25-én este folytatódott az EFOP - 1.5.2. számú
pályázat előadássorozata. A bagodi faluház nagytermébe Vigh
László országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost várta a
szépszámú érdeklődő.
A rendezvényt Sipos Ferenc
polgármester nyitotta meg, majd
átadta a szót a miniszteri biztosnak. Vigh László meglepő
kijelentéssel kezdte politikai
tapasztalatainak összegzését:
– Néha az a véleményem a
parlamenti munkáról, hogy
nem vagyok odavaló! Én szívesen beszélgetek az emberekkel, szívesen nézek a szemükbe, kezet fogok velük. A parlamentben ez nem mindenkire
jellemző, másképp gondolkodnak az emberekről, a családról.
Felteszik a kérdéseiket, de a
válaszra már nem kíváncsiak,
kisétálnak a teremből. Ilyen
körülmények között bizony felvetődik a gondolat: mi értelme
van a munkánknak?
Szerencsére nem csak negatív tapasztalatok vannak –
mondta a képviselő:
– Alibánfán 12 évvel ezelőtt
leégett egy ház tetőszerkezete.
A családot betegség is sújtotta
és sürgősen kellett építési engedély. Akkor rögtön kezdemé-

nyeztem a munka megkezdését
és igyekeztem felhasználni a
kapcsolataimat, ismeretségemet
a szükséges anyagok gyors beszerzésére. Annak a családnak
akkor a károkkal kapcsolatos
gondjait megoldottuk. Ha tudunk segíteni, akkor az az embert tovább viszi, egy lökést ad.
Ilyenkor könnyebb elviselni a
nehézségeket. Ezért is válaszolhatok úgy, hogy igenis van értelme ennek a munkának.
Vigh László felidézte, hogy
annak idején még Szalai Annamária kérte fel, hogy induljon a választáson:
– A Fideszben pedig úgy
gondolták, hogy szükség van
egy keresztény-konzervatív értéket képviselő emberre. Az
elején azt mondtam, hogy nem
vagyok odavaló. Szívemre veszem mindenkinek a sorsát és
ez könnyen infarktushoz vezethet. Tisztességes és gerinces
akarok lenni, de ettől még érnek támadások. Felajánlották,
hogy megvédenek. De hozzám
bárki bejöhet, még kapum és
kerítésem sincs.
Ezekről a támadásokról
szólva megjegyezte:
– Ettől függetlenül rossz élménye bármikor lehet az embernek. Legutóbb 12-en tüntet-

Borminősítő verseny Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
1 arany és 1 ezüst minősítés
született, a vörösborok esetében 4 arany 11 ezüst 3 bronz
díjazást adott át a zsűri.
A „Város bora” címet ez
évben Galambos László vörös-

és Galambos István fehérbora
érdemelte ki.
Az eredményhirdetést követően fehér asztal mellett beszélgettek a borosgazdák a borkezelésről, a tavalyi sikerekről
és az idei reményekről.

Vigh László és Sipos Ferenc polgármester.

tek a házam előtt. Vigh László
4000 ember haláláért felelős! –
ilyen feliratot is láttam. Ha
reggeltől-estig igyekszem a közösség javáért végezni a munkámat, akkor az ilyen megnyilvánulást nem kívánom senkinek.
Ezt nem könnyű elviselni.
A parlamenti kommunikációról is hallhattunk érdekességeket. Vigh László egy kétperces hozzászólását a kivetítőn
tekinthettük meg:
– Két világ van és Önök
egy más értéket képviselnek –
mondta. – De különbség van
Önök és más európai ellenzék
között is. Legfőképpen az, hogy
a külföldi ellenzék saját hazája,
családja ellen nem jár el!
Az előadás második felében
a tesztpálya és a Zalaegerszeg Balatonszentgyörgy között épü-

lő okosút volt a téma. A tesztpálya készültségi foka jelenleg
ötven százalékos, de már egész
Európában hatalmas az érdeklődés a létesítmény iránt. Máris
tesztelnek kormány és menetrendszereket, fékrendszereket,
illetve sávtartást. A Zalaegerszeg - Balatonszentgyörgy között épülő 2 x 2 sávos út építése
során több nehezítő körülmény
is felmerült – mondta Vigh
László. – A mocsaras terület
miatt költségesebb az útépítés.
Egy pocok populáció élőhelye
pedig 15 kilométerrel hosszabb
nyomvonalat jelent. Ha elkészül az útszakasz, egy perccel
sem érünk előbb Balatonszentgyörgyre a folyamatos sebességmérés miatt. A közlekedés
viszont biztonságosabb lesz.
Samu László

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2019. május 18.-án,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

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

Kovács Ottó értékelte a borokat.

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.
Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

2019. május

Zalalövő és Környéke

3

Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki
Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes keretek között adták át a 2019. évi Zala Megye Bora kitüntetést. Az
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként ifj. Horváth Károly és Rezes Gábor bordalaikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növekedésének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!
Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.
Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szokásokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.
Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:
– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, valamennyien győztesnek érezhetik magukat!
Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincészete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pince (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).
Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehérbora nyerte el a Zala Megye Bora címet.
A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, Beke Zoltánnak.

Szemétszedő túra Zalacsében TeSZedd, ne másokra várj!
2019. március 23-án, szombaton került sor községünkben a
TeSzedd Hagyárosböröndön! önkéntes szemétszedési akcióra.
Reggel a helyi kultúrháznál gyülekeztek az itteni gyerekek,
felnőttek, de ellátogattak hozzánk más falvakból is rokonok,
ismerősök, barátok.
Hagyárosbörönd környékén voltak a csapatok elosztva a
különböző, sajnos az eldobott szeméttől eléggé szennyezett
területekre. Török Zoltán helyi polgármester és Nagy Orsolya
hagyárosi lakos voltak a fő szervezők, indulás előtt jó tanácsokkal
látták el a kezdeményezésben résztvevőket, kesztyűt, szemeteszsákot biztosítottak, ásványvízzel is szolgáltak. A gyerekek kifejezetten ügyesek voltak, élvezték környezetük megtisztítását, a legkisebbtől a legnagyobbig. Nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze.
Este tábortűz mellett szalonnasütés és jókedvű beszélgetés zajlott.
Kép és szöveg: Horváth Katalin
Zalacséb Község Önkormányzata idén is csatlakozott a
TeSzedd! - Önkéntesen a Tiszta
Magyarországért! akcióhoz. Több
mint hatvan fős lelkes csapat
tetemes mennyiségű szemetet
gyűjtött össze néhány óra leforgása alatt.
A szemét jelentős része Zalaszentgyörgy, Zalalövő, valamint Zalaháshágy felé vezető
utak mentén szétszórt holmikból jött össze, de a látottak szerint az útlehajtókat, erdőszéleket is szemétlerakónak nézték

egyesek. Az idei, de a korábbi
évek tapasztalatai alapján is
elmondható, hogy még mindig
nagyon sok az eldobált hulladék, tehát van bőven teendő
ezen a téren.
Ugyanakkor biztató, és környezettudatosságra vall, ha egy
kis faluban is ilyen sok embert
megmozdít, hogy megtisztítsa
szűkebb, tágabb környezetét.
A túra végállomása a kultúrház volt, ahol a szervezők
vendégül látták a lelkes önkénteseket.
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A szépkorúakat ünnepelték Zalacsében

Kellemes órákat töltöttek el együtt.

Nyugdíjas napot rendeztek
április 28-án a zalacsébi művelődési házban. A közvetlen stílusról, ahogy Erdei Csaba polgármester az idősekhez szólt,
arra lehetett következtetni, hogy
csaknem minden nagyszülőt,
dédszülőt személyesen is ismer.
– Köszönjük Nektek az átadott tudásotokat, a legfonto-

sabb dolgokat tőletek tanultuk
– mondta a polgármester. –
Remélem sokáig lesz lehetőségünk arra, hogy hallgassunk
a véleményetekre.
Az óvodások – Horváth
Kitti, Major Simon és Némethy
Zsófia – verseket mondtak és
énekeltek. Az ünnepelteknek
néha gyanúsan csillogott a sze-

mük, a gyerekek produkciója
igazán színvonalasra sikeredett.
Februárban alakult Zalacsében a Szenior Örömtánc csoport. Tóthné Járfás Györgyi
oktató vezetésével 18-an gyakorolják az egyszerűsített lépésekből álló, de mégis változatos táncokat. Rumba, dixieland és erdélyi táncok is szerepeltek a programban. A Szenior Örömtánc népszerű Zalacsében, Salomvárról és a
környező falvakból is jönnek
gyakorolni. A csoportnak a
nyugdíjas nap az első hivatalos
bemutatkozása.
Az idősek valószínűleg
döntő többségben elfogadták a
meghívást, mert megtelt a mű-

velődési ház nagyterme. Nem
csak az ovisok számára volt
sikeres ez a nap, a Szenior
Örömtánc csoport is nagy tapsot kapott. A legfőbb nyertesek
mégis a meghívottak voltak,
mert a színvonalas program
nekik szólt.
Megajándékozták a 70-80
éveseket. Aki valamilyen okból
nem tudott jelen lenni, ahhoz
személyesen vitték el a virágcsokrot és a bonbont.
A műsor után következett a
vacsora, majd jött az est sztárvendége, Ihos József. A hangulatra eddig sem lehetett panasz,
de „Kató néni” fergeteges jókedvet varázsolt.
Samu László

Veterán autók és motorok túrája
Megpihentek Salomváron

Árvay Sándor (balról a második) köszöntötte a túrázókat Salomváron.

A 130 éves Körmendi Vasparipa Egylet április 28-án
veterán autókkal, motorokkal
túrát rendezett, amelynek útvonala Körmend-Őriszentpéter-Zalalövő-Salomvár-Bagod-Zalaegerszeg-Vasvár-Körmend volt.
– A túra egyik megálló- és
pihenőhelye Salomvár volt –
tájékoztatta lapunkat Szabó
Anita Eszter, az egylet elnöke.

– Itt Árvay Sándor polgármester fogadott bennünket, s
egy rövid tájékoztatást adott a
faluról. Zalaegerszegen meglátogattuk Halek Károly motormúzeumát. Egy retró autóbusznak köszönhetően arra is volt
lehetőség, hogy az autókat, motorokat vezető szülőket elkísérhessék a kisebb gyermekek is.

www.zalatajkiado.hu
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Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért
A napokban találkoztak Rijekában a Baltikumot és az Adriaitengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is részt vesz.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koordináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási megoldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Program keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével megvalósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszállításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.
A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Központja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.
Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szomszédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térségben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országainak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrációját – jóval elmarad a kívánt értéktől.
Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő hálózati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet közúti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.
Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a közlekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus és környezetvédelem.

Lövői „pacsirták” és „rozmaringok” sikere

Az 1-2. osztályos Lövői Rozmaringok.

A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és AMI adott
otthont a 2019. április 13-án a „Szép Zalában születtem” Népdaléneklési Minősítő Verseny területi fordulójának.
A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
„dalospacsirtái” szóló (Radics Petra 5.o) és énekegyüttes („Lövői
rozmaringok” 1-2. o, „Lövői pacsirták”5-6.o) kategóriában elért
arany minősítéssel jutottak tovább Gyenesdiásra, a megyei
fordulóra.

A „Lövői rozmaringok” énekegyüttese 11 fő (1-2. osztály):
Boncz Dorka Sára, Busa Regina, Cseke-Császár Ajsa, Horváth
Eleni, Horváth Sámuel, Kövesi Natali, Lebics Petra, Szalai
Bianka, Völgyi Klaudia, Molnár Eliza, Grózinger Petra.
A „Lövői pacsirták” énekegyüttese 8 fő (5-6. osztály): Horváth Hanna, Krizsán Kata, Merth Zsófia, Petrics Natália, Radics
Petra, Simon Kitti, Végh Nina, Varga Kinga.
A kora reggeli indulást követően gyermekeink vidáman és
összeszedetten énekeltek. Alsósaink izgalmukat legyűrve, ragyogó
tekintettel, gyermeki őszinteséggel adták elő Zala megye gyönyörű népi dallamait.
Az 5-6. évfolyamos mezőny a zsűri elmondása szerint, és az
előző évek tapasztalatához hasonlóan most is a legerősebb korcsoportnak bizonyult. Felsős lányok megerősítették a zsűri által
elmondottakat, mely szerint a zalai népdalokat a zalai diákok
tudják a legszebben énekelni.
Szólistánk és énekegyütteseink is arany minősítést szereztek a megyei fordulón is. Ez a közel 20 éve megrendezésre
kerülő verseny kiváló lehetőség zeneileg tehetséges diákjaink megmérettetéséhez. Bízom benne, hogy énekeseink életükre szóló élményekkel gazdagodnak ezen versenyek alkalmával.
Felkészítő tanár: Vassné Horváth Marietta.
Vassné Horváth Marietta
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III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bálint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Zimboras Béla.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című projekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A delegáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírásokat.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

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

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.
A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrierpontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.
A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredményeit Fehér Ildikó szakmai vezető összegezte. A tanodában 25
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmények mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

A fórum résztvevői.

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

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

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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15 km új kerékpárút épül
A Zalaegerszeg környéki települések is profitálnak ebből
Sajtóbejáráson mutatta be
minap a média képviselőinek
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere, Sümegi László
önkormányzati képviselő, és
Domján István, az andráshidai
Öveges József Általános Iskola
igazgatója az andráshidai városrészben a bagodi csatlakozástól a Platán sorig épülő új
kerékpárút munkálatait.
– Az önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy élhető várost alakítson ki. Ebbe
beletartozik a kerékpárral való
közlekedés lehetősége is. A város – a pályázati lehetőségek és
saját források függvényében –
már eddig is folyamatosan bővítette kerékpárút hálózatát. A
cél az, hogy magas szolgáltatási szintű, harmonikus vonalvezetésű és mindenek előtt
biztonságos kerékpáros létesítmények épüljenek, melyek a
város fejlesztési elképzeléseivel összhangban vannak –
emelte ki a polgármester. –
2017-ben készült el a helyi kerékpáros szervezetek és egyesületek bevonásával a megyeszékhely kerékpáros hálózati
terve. Köszönet a Zalaegersze-

gi Kerékpáros Sportegyesületnek, a Zöld Irány Egyesületnek, az Egerszegi Bringaklub
és Természetjáró Egyesületnek,
valamint a Zalai Tekergők Kerékpáros Sport és Túra Egyesületnek a sok hasznos tanácsért! Ennek figyelembe vételével folytatódott a tervezés
és készültek az engedélyes és
kiviteli szintű tervdokumentációk. A cél az, hogy részben a
Terület- és Településfejlesztési
Program (TOP - 1,1 milliárd
forint támogatás), részben pedig kormányzati, állami forrás
segítségével (500 millió forint
támogatás) 15 km új kerékpárút
épüljön négy szakaszon.
A polgármester részletesen
szólt a négy szakaszról. Ezek a
következők:
1. Már elkezdődött, folyik a
munka: Platán sor, Andráshida
és Bagod között, 6,5 km hosszú
szakasz, 406 millió forintos
beruházás keretében. A nyomvonalon épülnek önálló kerékpárutak, illetve egyes helyszíneken (Andráshida u., Gébárti
u. belterületi szakasza, Malom
u. rövid szakasza, Kabók L. u.)
forgalomtechnikai jelzések (táb-

Ünnepváró Salomvár

2019. április 6-án, szombaton, immár hagyományosan (harmadik alkalommal) került megrendezésre a salomvári művelődési
házban a húsvétváró családi délutánt. Ezen tojásfestésre, tojásírókázásra került sor Nagyari Katalin kézműves oktatóval.
A rendezvényen hét felnőtt és tizenhárom gyermek vett részt,
akik nagyon élvezték a magukkal hozott kifújt vagy főtt tojás
írókázását, festését. A három órán át tartó családi délután jó
hangulatban telt.
A rendezvényt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
támogatásával Salomvár Község Önkormányzata szervezte.

Balaicz Zoltán (jobbról) ismertette a négy szakasszal kapcsolatos tudnivalókat.

lák, felfestések) biztosítják a
kerékpáros közlekedést. Fedett
beállóval, padokkal, ivókúttal
és szerviz ponttal felszerelt
kerékpáros pihenőhely létesül a
Gébárti út környezetében. Kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé válik a Gébárti-tó,
a Boldogasszony Kápolna, a Göcseji Falumúzeum. A turisták a
Zala-völgyén érkezve Andráshidán a város legrégebbi temploma mellett haladnak el, és
érhetnek el a falumúzeumhoz.
Emellett az Andráshidán élők
számára is fontos, hogy hamarosan biztonságos kerékpárúton juthatnak el a Gébártitóhoz és akár a városba is.
2. Kivitelezési közbeszerzés
alatt van: Mindszenty tér és
Zalaszentiván közötti szakasz.
3. Tervezés alatt van: Mindszenty tér, Kazinczy tér, Rá-

kóczi utca, Ola utca, Platán sor
közötti szakasz.
4. Tervezés alatt van: Zrínyi Miklós utca és Bocfölde közötti szakasz (Flex,
ADA, stb.).
Balaicz Zoltán hozzáfűzte:
– Ezen a 15 kilométernyi négy
új szakaszon felül fontos lenne,
ha a következő években, további kormányzati, állami támogatással két másik szakasz,
két másik kikötés is megvalósulhatna: Platán sor, Hock
János utca, Teskánd közötti
szakasz, illetve a Berzsenyi
utca, Csácsbozsok, csácsi arborétum közötti szakasz. Ezen fog
dolgozni a városvezetés! Tudjuk, hogy ennek nem csak a
zalaegerszegi polgárok, hanem
a városkörnyéki települések kerékpárral (is) közlekedő lakói is
örülnek majd.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00
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„Tenni vagy nem tenni?”
A nyilvánosságot ezen újság szinte minden számán, illetve a világhálón keresztül, továbbá – minden postaládába eljuttatott – szórólap formájában lakosságunkat folyamatosan tájékoztatjuk Bagod község fejlesztéseiről, beruházásairól és programjairól. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ennyi mindenre lehetőségünk adatik, olyan
tervek megvalósítására is alkalmunk nyílik, amikkel korábban

nem tervezhettünk, amikről szinte nem is álmodhattunk.
Ugyanakkor a tavaly novemberi újságban tűntek fel a következő szavak: „Építhetünk, felújíthatunk, térkövezhetünk, aszfaltozhatunk, szervezhetünk rengeteg programot, de ezek mit sem
érnek, a lényeg az emberi kapcsolat”. Ezt továbbra is fenntartjuk, hisz egy települést nem
csak a „külseje” alapján ítélnek
meg, hanem az ott lakók közös-

Megmozdult a lakosság
Sok éves hagyománya van a
falu csinosításának Káváson. Szép
számban érkeztek önkéntesek
április 6-án az önkormányzat
által szervezett társadalmi munkára, melynek célja a Temetői
út melletti park további szépítése, örökzöld növényekkel történő telepítése, veszélyes fák kivágása, ravatalozó festése, a
Dombi-pincénél a téglajárda felbontása volt.
Az önkéntesek saját gépekkel és munkájukkal járultak
hozzá a faluszépítés sikeréhez.
Finom pogácsát, frissítőt hoztak az önkéntesek, a tízórait készítő, kínáló asszonyok a munkakedv és az erő fenntartásához
járultak hozzá.

Az önkormányzat két éve
felújíttatta a Temető utat, viszont problémát jelentett a parkolás, különösen Mindenszentek idején. A kitisztított területen gépkocsi parkolóhely kerül
majd kialakításra.
A szervezők köszönik a lakosság példaértékű helytállását,
és ez alkalommal több új önkéntest is üdvözölhetett a jól
összeszokott közösség. Köszönet
jár az örökzöld csemetékért a Kovács Kertészetnek, melyet Kovács Dezső, a kertészet tulajdonosa ajánlott fel a parkosításhoz.
Köszönet a finom ebédért a szakácsoknak, melyet a munkák végeztével fogyasztottak el a lelkes
társadalmi munkán résztvevők.

Légifotó Bagodról.

sége határozza meg igazán, jó-e
ott dolgozni, élni, azaz magunkénak érezzük-e az adott települést. Manapság egyre inkább
háttérbe szorulnak ezen gondolatok, hiszen a fiatalok nagy része folyamatosan az okostelefonja fölé „görnyedve” éli életét, a rohanó világban pedig
szinte tudomást sem veszünk a
körülöttünk zajló rossz vagy jó
dolgokról, mondván, elég nekem a magam baja.
Mielőtt a fenti néhány bekezdés elolvasása után felhúzott
szemöldökkel a következő cikkre
ugranánk hát hiányzik ez nekünk?! kérdéssel, elmondjuk, a
helyzet azért nem reménytelen.
Nap, mint nap észreveszszük, nem egy lakónk van, aki
nem törődve saját ingatlanának
határaival, megjelenik itt-ott és
gondos polgárként apró meglepetésekkel örvendezteti meg a
falut. Csak néhányat villantanánk fel, hisz a bőség zavarával
küszködve e cikk átlógna a következő oldalra is. Példának okáért: az útszéli keresztek gondozása; hopp, hát itt meg ki gyomtalanított; nézd, ezt a területet
ki tisztította ki; amoda hogyan
került az a virág?

No, egy konkrét esetet azért
mégiscsak papírra vetünk. Március 31-e, vasárnap, 18 óra. Sokan már a „jaj, már megint
hétfő lesz”-re készültek, tán eszükbe jutott az a bizonyos idézet is:
„sokkal jobban szeretném a hétfőt, ha keddre esne”. Vagy pihentek a szép tavaszi napsütésben. Azon a délutánon is seregnyi ember járt-kelt a kerékpárúton. Ugyanakkor már meszsziről felvillant valami nagy,
mozgó dolog. Hol kicsit elindult, aztán megállt és folytatta
így tovább. Közelebb érve kiderült, egy nagy zsák közlekedett, a végén két kislány volt,
akik azt a szemetet szedték
össze a kerékpárút mentén, amivel mi felnőttek az évek során
megtiszteltük a természetet. Illedelmesen köszöntek és folytatták munkájukat, mintha az a
világ legtermészetesebb dolga
volna…
A fenti sorokkal köszönjük
meg mindenkinek, aki Bagodot
nem „Bagod községnek”, hanem a „Mi Bagodunknak” és a
környező szép falvak egyikének érzi.
Bagod Község
Önkormányzata

Ünnepi készülődés Káváson

Sokan vállalták a társadalmi munkát.

Magyari Katalin ismét újdonságokat hozott Kávásra a húsvéti ünnepekre készülődőknek. A résztvevők egyöntetű véleménye, hogy a tojásfestés rejtelmeit nem lehet eléggé megismerni, bár évről évre gyakorolják, mégis mindig más, és új.
Az írókázás nagyanyáink örökéből újra felelevenedett, és az
alkotók büszkén gyönyörködhettek műveikben, és örömmel tették a húsvéti díszeik közé.
Bakos Márta könyvtáros szervezésében élhették át az alkotás gyönyörűségét a résztvevők a könyvtárban 2019. április 16-án.
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Ezüstminősítés a Csúcsfejeknek Irodalmi Szalon Zalalövőn
2019. április 16-án ismét
Zalaszentgrót adott otthont a
XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei seregszemléjének,
ahol a zalalövői „Salla” Művelődési Központ Csúcsfejek csoportja is bemutatkozott. Játéku-

kat a zsűri ezüstminősítéssel jutalmazta. Idén Bischofné Hesinger
Katalin: Varázshegedű c. mesejátékát vitték színre, melyet Zalalövőn május 19-én láthat a
hazai közönség a XII. „Színház
az egész világ…” önálló esten.
B.H.K.

Ezüstös Csúcsfejek.

Zalalövői programajánló
Május 25.:
Borostyán Horgász Egyesület Családi napja.
Rendező: Borostyán Horgász Egyesület.
Május 25.:
Kombinált akadályhajtó verseny a Szabadidőparkban.
Rendező: Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület.
Június 1.:
Májusfa kitáncolás a Tájháznál.
Rendező: Mindszenti Tájház csoport.
Június 1.:
Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró gálaműsora.
Rendező: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Június 2.:
Szivárvány Gyereknap.
Június 8-9.:
Csödei falunap, búcsú.
Rendező: Csöde Önkormányzata.
Június 8.:
Pünkösdi rendezvény az íjászparkban.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Június 15.:
Általános iskolai ballagás.
Rendező: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Zágorec-Csuka Judit

Sülyi Péter

A közelmúltban két Irodalmi Szalon rendezvény is
kaput nyitott az érdeklődő közönségnek. Március 30-án dr.
Zágorec-Csuka Judit muravidéki írót, költőt, publicistát,
könyvtárost köszönthettük a
„Salla” Művelődési Központban. Az est folyamán, versein,
próza részletein keresztül megismerhettük munkásságát, magyar nyelvet gondozó törekvéseit. Betekintést nyerhettünk
A Zrinyiek nyomában című
tanulmánykötet, Zrínyi Miklós
költő és hadvezér tragikus életét érintő kutatómunkájába és
nem utolsó sorban megismerhettük színes egyéniségét.
Április 13-án Sülyi Péter
volt az Irodalmi Szalon vendége, aki amellett, hogy évtizedek óta az Őrségben él,
meghatározó személyisége Őriszentpéter kulturális életének.

Az Őrségi Malom Látogatóközpont igazgatója magas szintű, értékes programkínálatával,
számos sikeres rendezvényt
tudhat maga mögött. A Virágzás Napjai, valamint Hétrétország Köztivál szülőatyja és
fő szervezője, kiváló előadókkal kedvez közönségének.
Mindemellett az Őrségbe látogató betekintést nyerhet a nyitott porták életébe, mindennapi
munkájába.
Sülyi Péterről tudni kell,
hogy az egyik legnagyobb,
legaktívabb magyar zenekar, az
Omega szövegírója, aki ma is
dolgozik az együttes új, Testamentum című lemezén. Mivel
idén ötvenedik évfordulóját
ünnepli Woodstock, ennek emlékére koncertet ad augusztus
17-én
Őriszentpéteren
az
Omega.
B.H.K.

Költészet napja Zalaszentgyörgyön

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A Költészet Napja alkalmából a zalaszentgyörgyi kultúrházban 2019. április 14-én ergo
sum project koncert versekkel
fűszerezve, megzenésített versek hangzottak el. Az 1 órás

ünnepi műsorban az előadás
megható, keserédes magyar
hangulatú, lelket simogató utazás volt, méltó ünnepe a költészetnek!
Zs.E.
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Zalaháshágyi diáklány sportsikere

Az előkelő negyedik helyet szerezte meg.

Ha sport és Zalaháshágy,
akkor majdnem mindenkinek a foci jut az eszébe. Nem
véletlenül, hiszen tavaly az első csapat az első, a második

csapat a második helyen végzett a megfelelő bajnoki
csoportban. Idén is jó helyen
áll a nagycsapat, április közepén hat pont előnnyel a ta-

A Tornyos TánClub érmei

bella első helyén állt Salomvár előtt.
Azonban van egy másik labdajáték is, ahol Varga Dzsenifer
egyéni versenyzőként öregbíti
Zalaháshágy hírnevét: ez a tollaslabda. Dzsenifer jó eredményekkel büszkélkedhet, amelyek tanúsítják állandó fejlődését. 2017ben Szegeden még „csak” a 12.
lett, 2018-ban Kiskunfélegyházán már a 9. lett. Ezekkel a kiváló eredményekkel még nem
került be az országos döntőbe.
Idén viszont ez is sikerült. A
február 15-én Pécsett rendezett
területi tollaslabda elődöntőjében már a második helyet szerezte meg. Ez nagyon jó eredmény, hiszen elszakadt ütőjének húrja, s így az ottani elődöntőt idegen ütővel kellett
befejeznie. Az Országos Tollaslabda Diákolimpia döntőjét Vácott rendezték ez év március
29-31 között. A VI. korcsoport
36 versenyzője közül magas
színvonalú, jó játékkal az előkelő negyedik helyet szerezte
meg a Báthory-iskola 19 éves,
felsőfokú nyelvvizsgára készülő, érettségizett diákja.
Gratulálunk neki és további
sportsikereket kívánunk!
A Cselekvő közösségek
kiemelt
projekt
keretében
április 10-én a Tornyos TánClub bemutató előadást tartott
egy szakmai fórum keretében a
Kanizsai Kulturális Központban. A rendezvény célja a
„helyi identitás és kohézió
erősítése” TOP-5.3.1-16 és
TOP-6.9.2-16 számú pályázati
felhívás megyei nyertesei által
létrehozott, megvalósított jó
gyakorlatok, fenntartható tevékenységek népszerűsítése és
bemutatása.

CSÖDE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
és az
„EGYÜTT CSÖDÉÉRT
ALAPÍTVÁNY”
tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját
2019. június 8-9-én
(szombat, vasárnap)
a XX. alkalommal tartandó

FALUNAPRA
PROGRAM:

Június 8-án (szombat)
21.00 órától bál a közösségi
tér épületében
Játszik: Éder Gábor és Zsófi
Sztárvendég: 22.00 órától
HENNA
Június 9-én (vasárnap)
14.00 óra Az I. világháborús
emlékmű avatása és a II.
világháborús emlékmű
koszorúzása
Beszédet mond: Vigh László
országgyűlési képviselő
Közreműködik: Herczeg
Zsófia
15.00 Pacsirták együttes
műsora
16.00 Kredenc együttes
műsora
17.00 Zalaapáti Harmónika
zenekar műsora
18.00 Salla Néptánc
Együttes műsora
20.00 órától bál a közösségi
tér épületében. Játszik:
Molnár András
A műsor ideje alatt
gyermekprogramok várják a
rendezvényre érkező
gyerekeket.
EFOP-1.5.2-16-2017-00045
Támogató:
Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár

Zalalövő és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Mindhárom éremből szereztek egyet.

A zalaszentgyörgyi Tornyos
TánClub részt vett Sümegen a
XI. Dunántúli táncversenyen,
2019. április 6-án.
3 versenyszámmal indultak,
3 kategóriában: show, modern

és kortárs. A 3 koreográfiával,
3 érmet gyűjtöttek be: arany,
ezüst és bronz. Arany minősítést Horváth Abigél koreográfiája kapott.
*

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Nem mind arany, ami réz Népi kézműves technikával ismerkedtek
A LESZSZ Társulat játéka Zalalövőn
2019. április 14-én Zalalövőn, a „Salla” Művelődési Központban ismét színpadra lépett
a muravidéki lendvai LESZSZ
amatőr társulat.
A tavalyi nagysikerű, Indul
a bakterház című előadás után
ezúttal Hamvas Béla: Nem mind
arany, ami réz című egyetlen, ez
idáig bemutatatlan drámai művét, vígjátékát adták elő, me-

Az ünnepre készültek Zalaboldogfán

lyet Formanek Csaba rendezett
színpadra.
A darab témájában több kérdést is boncolgat: szembesíthetőe hibáival a zsarnok, győzhet-e a
szerelem a király akarata felett?
A tavalyi fellépéshez hasonlóan ezúttal is nagy sikert aratott a társulat, így nagy valószínűséggel ismét láthatjuk majd
őket Zalalövőn.

Felnőttek és gyermekek egyaránt részt vettek a foglalkozáson.

Ismét színpadra lépett Zalalövőn a társulat.

Ha elolvasta,
adja tovább!

Zalalövő
és
Környéke
Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Zalaboldogfán szeretnék tovább bővíteni a közösségi rendezvények kínálatát.
Ennek szellemében az ünnep
előtt gyermekből és felnőttekől
álló lelkes csapat gyűlt össze a
közösségi házban, hogy megismerkedjen a viasszal írt húsvéti
tojás elkészítésével.

A foglalkozást Dömötör Andrea kézműves tartotta, aki előszeretettel foglalkozik népi játszóházak szervezésével is.
Mint elmondta, a zalaboldogfaiak nagy odafigyeléssel sajátították el a népi kézműves technikát.
Az így elkészített tojások méltó díszei voltak a húsvéti ünnepeknek.

2019. május
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Egy hét a magyar nyelvről Ünnepi kézműves foglalkozás
Április 13-án délután a zalaszentgyörgyi kultúrházban húsvéti kézműves foglalkozással
várták a szervezők a családokat, ahol kicsik és nagyok
egyaránt alkothattak.
Módszerek amelyekkel a
résztvevők ékesítették a főtt és
kifújt tojásokat: tojásfestés (pi-

Az 5-6. évfolyam helyezettjei.

A 7-8. évfolyam helyezettjei.

A Zalalövői Általános Iskola és AMI-ban évtizedekre viszszanyúló hagyomány, hogy a
magyar nyelv hete alkalmából
diákjainknak változatos programokat nyújtunk az anyanyelv
ápolására, a versolvasás népszerűsítésére.
Alsó- és felső tagozaton a
tanulók életkorát figyelembe
véve érdekes feladatokat állítottak össze a tanítónők és magyartanárok. A kisebbek megzenésített verseket hallgattak,
versillusztrációkat készítettek
és játékos feladatlapokat oldottak meg szép számmal. A nagyok levelezős verseny keretében mérték össze tudásukat, illusztrációt készítettek Molnár
Ferenc A Pál utcai fiúk című
művéhez. Április 11-én szép
műsorral emlékeztek meg a 6. a
osztályos tanulók a Költészet
napjáról.
Az idei tanévben hagyományteremtő szándékkal egykori kollégánk emléke előtt
tisztelegve, Gyarmatiné Erdei
Elvira szavalóversenyt tartottunk, amelyre a környékbeli
iskolákból is érkeztek tanulók.
Az 5-6. évfolyamon Radics
Petra Ágnes, a Zalalövői Általános Iskola és AMI tanulója
bizonyult a mezőny legjobbjá-

nak, 7-8. évfolyamon Tompos
Dóra, a Bocföldei Körzeti Általános Iskola diákja lett az első
helyezett.
A lezajlott programok színesítették az iskola életét élményszerű anyanyelvi ismeretterjesztést téve lehetővé.
Köszönjük mindazon diákok,
pedagógusok, zsűritagok munkáját, akik a hét sikeréhez valamilyen módon hozzájárultak!
Herman Eszter

www.zalatajkiado.hu

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

ros, kék, narancssárga színekkel), díszítés csillámmal, csillogó díszekkel, csipkével, kertben szedett levelekkel. Készültek nyuszik tojásból és tojásfadíszek is. Ennyi szépség láttán
a nyuszi jövőre is biztosan szívesen jön Zalaszentgyörgyre.
Zs.E.
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Horvátországban határtalanul!
A Határtalanul! program támogatásával körutazáson vettünk
részt 2019. április 15-17-ig Horvátországban, Kelet-Szlavóniától
Isztriáig, ahol horvátországi magyar emlékek nyomában jártunk.
Először Lendvára látogattunk el, megnéztük a lendvai várat, a
benne lévő kiállításokat a pincétől a padlásig. Egy kis túra után a
lendvai Szentháromság-Kápolnához érkeztünk, ahol Hadik András
múmiáját néztük meg, egy helybéli elmesélte a hozzá kapcsolódó
legendákat és igaz történeteket. Ezután a lendvai színház lenyűgöző
látványa fogadott bennünk. Osztályfőnökünk mesélt a színház tervezőjéről, Makovecz Imréről, akinek Zala megyében is több épülete áll.
Aztán tovább indultunk Csáktornyára, ahol egy felújítás alatt
lévő várat tekintettünk meg.
Varasdra vezetett az utunk, azon belül is a barokk stílusú
főtérre, majd a gyönyörű várba, ami Corvin János birtoka is volt.
Varasdon még sok ház falán látszanak azok a golyónyomok, amelyek a délszláv háborúban keletkeztek.
3 órás buszozás után Rijekába érkeztünk a tengerpartra, a hajókikötő mellé, ahol a szállásunk volt. Másnap a reggeli után útnak indultunk, Rijeka halpiacát jártuk végig befogott orral, majd
Baross Gábor emléktábláját koszorúztuk meg. Ezután felmentünk
a várba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környék településeire
és a tengerre. Délután utunk Opátiába vezetett, ez a hely mindenki lélegzetét elállította. A Ferenc József sétányon sétáltunk
végig, térdig bemerészkedtünk a hideg tengerbe, az egyik felnőtt
kísérőnk befizetett bennünket egy hajókirándulásra is.
Harmadik nap reggel indultunk hazafelé, útközben megálltunk
Károlyvárosban, ahol kívül-belül megnéztük Dubovac várát, ami
Zrínyi Miklós feleségének a birtoka is volt.

A lendvai színház bejárata előtt.

Zágráb, Horvátország fővárosa volt az utolsó állomásunk. A
várost Szent László királyunk alapította 1093-ban és ő kezdte el
építtetni a székesegyházat is, ami nagyon hasonlít a Mátyás
templomra. Nagyon szép épületeket láttunk itt, mintha Budapesten jártunk volna!
Felnőtt kísérőinktől nagyon sokszor hallottuk, hogy ezen a
kiránduláson úgy érintettünk két másik országot, hogy végig magyar földön haladtunk. Vittünk magunkkal egy magyar zászlót,
amit néhány percre kitűztünk Rijeka várának bástyájára.
Mindenki sok-sok élménnyel tért haza és azzal az érzéssel,
hogy nagyon szívesen visszaindulna újra ezekre a csodálatos
helyekre.
Fekete Jázmin 7.a
Zalalövői Általános Iskola

Zalaháshágyi nyugdíjasok
A Zalaháshágyi Nyugdíjas
Baráti Kör idei évkezdése
visszafogottabb volt, mint a
tavalyi. Ennek oka, hogy más
háshágyi szervezetek is, és az
önkormányzat is ontották a különböző programokat. Volt itt
számítógépkezelői tanfolyam,
kettő is, a focisták és a polgárőrök is megtartották évnyitójukat. Az önkormányzat is

köszöntötte nyugdíjas lakókat,
most éppen nyelvtanfolyamot
indított.
A nyugdíjas szervezet február 13-án szervezte első rendezvényét: a Körmendi Kultúrális Központ színháztermében
37 fő volt kíváncsi Guilio
Scarnatti - Renzo Tarabusi kétrészes vígjátékára, a Kaviár és
lencsére. A darabot a Pesti Mű-

Felhívás!
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában működő Bitbúvár Alapítvány
számlájára befolyt összeg 2018 évben 301.506 Ft, melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek felújítására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %ának felajánlásával!
A rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkező nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Jógázó zalaháshágyi hölgyek 25-től 70 éves korig.

vész Színház művészei – Egyházi Géza, Sáfár Anikó, Harsányi Gábor, Borbáth Ottília,
Bodrogi Attila – adták elő.
A második esemény is színházlátogatás volt, ugyanott.
Március 27-én 4o fő háshágyi
érdeklődő tapsolta meg a pécsi
Bánfalfy Stúdió művészeinek
előadását, Ray Cooney író A
miniszter félrelép című vígjátékát. A főszereplő Gesztesi
Károly és Beleznay Endre játéka óriási siker volt, de Bugár
Anna, Harmath Imre, Urmai
Gábor, Vanya Tímea és végül,
de nem utolsósorban Bánfalvy
Ágnes játéka is emlékezetes volt.

A rendezvények sorozata
április 27-én folytatódott a kultúrházban. A test és lélek összhangja címmel joga bemutató
előadásra, bemutató gyakorlatra került sor Vass Virág vezetésével. A több, mint egy órás
gyakorlatot 15 háshágyi fiatal
és idősebb hölgy teljesítette. A
gyakorlat után megállapodás
született a folytatásról: május
közepétől hat héten keresztül,
heti egy alkalommal erősíthetik
az érdeklődők testük és lelkük
összhangját.
Horváth Gyula,
a Nyugdíjas Baráti Kör
vezetője

2019. május
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Országos diákolimpián… Tűzoltó egyesületek találkoztak
A 2018/19. tanévi Mezei Futó Diákolimpia országos döntőjén vettek részt a Zalalövői Általános Iskola és AMI sportolói
Gödöllőn 2019. április 10-én.
Elért eredmények: Horváth
Hanna (5.a) 116. hely, Biró
Cintia (7.o.) 144. hely, Simon
Laura (6.a ) 126. hely, Simon
Petra (6.a) 151. hely, Szabó
Lara (6.a) 115. hely, Tóth Emese (6.b) 191. hely. Az indulók
száma 234 fő. Csapatban a 25.
helyen végeztek a lányok (39
csapat indult).

Az országos diákolimpiai
versenyek megrendezése során
lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a gyerekek találkozzanak híres élsportolókkal, beszélgetések zajlanak velük, és
az érmeket is ők adják át.
Életre szóló élmény marad
számukra az országos versenyen való részvétel és a híres élsportolókkal való találkozás.
Felkészítő tanárok: Szabó
Józsefné, Farkas Béla.
Szabó Józsefné

A képen Dombi Rudolf olimpiai és Európa-bajnoki kajakozó, a
Magyar Diáksportszövetség területi vezetője és a lövői leánycsapat.

Májusfa állítás Káváson
Több évtizedes hagyomány
Káváson, hogy a faluban ne
csak a lányoknak állítsanak
májusfát, hanem valamelyik
közösségi épületnél is. Ez évben is a Szabó hegyen, a község pincéjénél, a Dombi pincénél ásták ki a gödröt, melybe

felállításra került a falu májusfája. Az erősebb nem képviseletében jópáran már időben
elmentek kivágni az ennek a
célnak megfelelő nagyságú
lucfenyőt, mert férfidolog a fa
hazaszállítása, beásása. A lányok, asszonyok, gyermekek

Hajdu Mihály adott tájékoztatást az egyesület működéséről.

Ezt követően megtekintették a zalalövői egyesület szertárát és felszereltségét.
A vendégek ajándékkal is
készültek, egy új, nemrégiben
megjelent Rosenbauer Heros
Titan sisakot vehetett át a helyi
egyesület elnöke és készletük is
bővült további öt új sisakkal.
Az osztrák partner meghívta az egyesületet egy viszontlátogatásra. Az egyesület a támogatást ezúton is köszöni, remélik, hogy a jelenlegi találkozó egy eredményes együttműködés kezdetét jelenti.
Köszönet Josef Mandlnak és
Novák Ambrusnak, hogy segítségükkel létrejöhetett ez a találkozó.

dolga rendszerint a lecsupaszított fa koronájára a szalagok
felkötése. A fa felállításához
minden kézre szükség van, még
a legkisebb gyermek is fogta a
kötelet, hogy biztosan, egyenesen álljon Kávás májusfája –
persze anyukája szoknyája mögül –, és ha lehet, akkor a
szomszéd faluból is lehessen
látni, hogy itt nem seprűnyelet
állítottak, hanem bizony derekas fát.
Az este közös vacsora elfogyasztásával, jóízű beszélgetés-

sel, tréfálkozással telt. A helyszínt utoljára elhagyó aktivisták már a következő nagy
eseményről, a Kávási Bagolytúráról is értekeztek.
Hiszen minden éven június
második hétvégéjén kerül megrendezésre a túra (amely ez
évben június 8-ra esik) és
idén ünnepli 21. évfordulóját.
Szeretettel várják a szervezők a túrázókat, a pontos
információk Kávás honlapján
fognak megjelenni május
végén.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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2019. március 23-án az
Oberaich-i tűzoltó egyesület
vezetése és parancsnokságuk
látogatott el a Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez. A
találkozó célja a kapcsolat
felvétele, a helyi tűzoltóság
működéséről tájékoztatás és
az osztrák rendszer megismerése volt.
Hajdu Mihály, a Zalalövői
ÖTE elnöke tájékoztatójában
kitért egyesületük tevékenységére, mentéseikre, terveikre. Az
Oberaich-i tűzoltóság parancsnoka ezután prezentációval kísért előadás keretében mutatta
be az ő tevékenységüket, adottságaikat.

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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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.

www.zalatajkiado.hu
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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 üMFB hitelek intézése
ünapelem rendszer értékesítés, teljes körű ügyintézéssel,
állami támogatással is. Thm: 0% Villanyszámla: 0 Ft!
Elektromos fűtésre áttérve gázszámla, akár 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ü hitelközvetítő ü ingatlanközvetítő.
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

