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Hagyárosbörönd,
harangláb

Kitűnő versenyt rendeztek Zalalövőn
Május 25-én rendezték meg
Zalalövőn a kettesfogatok kétfordulós kombinált akadályhajtó versenyét. A rendezők a viadal sikere mellett arra is törekedtek, hogy színvonalas kísérő programokkal szolgálják ki
az érdeklődőket, köztük a szép
számmal megjelent gyermekeket.
Radányiné Lebics Mária, a
Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület elnöke így fog-

lalta össze a verseny tapasztalatait:
– Nehéz, de csodálatos pályán mérkőztek meg a versenyzők, amit kétszer teljesítettek.
A kettesfogatok 1-6., a póni
kettesfogatok 1-3. helyezettjei
összevetésben döntötték el a
végső sorrendet. A legjobb
eredményt Lebics István, a Zalalövő és Környéke Lovassport
egyesület tagja, háromszoros

A képen Lebics István és Szabó Péter segédhajtó fogatukkal.

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!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont.............10 Ft
Sertés máj.......................299 Ft
Sertés láb hátsó.............299 Ft
Sertés zsírszalonna........799 Ft
Sertés csülök hátsó.......999 Ft
Sertés oldalas...............1449 Ft
Sertés szűzpecsenye...1789 Ft

Tepertőkrém...250 g/dob...449,-/db...1796/kg
Zsír 1 kg.................................................699 Ft
Lecsókolbász........................................799 Ft
Disznósajt vcs......................................999 Ft
Füstölt kenyérszalonna.......................999 Ft
Véres-Májas hurka................................999 Ft
Balaton virsli.........................................999 Ft
Szafaládé.............................................1099 Ft
Cserkészkolbász.................................1109 Ft
Debreceni............................................1399 Ft
Soproni-Olasz-Löncs..........................1149 Ft
Virsli Sajtos.........................................1299 Ft
Vadász karikás vcs.............................1549 Ft
Nyári turista.........................................1599 Ft
Körmendi vastag paprikás.................1899 Ft
Körmendi Extra Sonka.......................2199 Ft

Csirke egészben.........................659 Ft/kg
Csirke comb................................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg
Érvényes:
2019. június 03 - június 16-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!

kettes fogathajtó országos bajnoka érte el. Zalalövőn rekordszámú volt a póni kettes fogatok indulása, Nyerges Kristóf a
nyertes, aki édesapjával évek
óta résztvevője a versenyeinknek. Elismerésünket fejeztük ki

a nagyszámú érdeklődő, néző
előtt Szalár Róbertnek és Lebics Istvánnak, akik a 2018-ban
Szakolyban megrendezett országos döntőn Magyarország
kettes fogathajtó C kategória
(Folytatás a 3. oldalon)
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Gyereknap és éremátadás Zalaháshágyon

Többféle játék várta a gyermekeket a focipályán.

Június első napjára Zalaháshágy község önkormányzata szórakoztató programokat
szervezett a gyerekeknek. Délután két órától izgalmas játékokkal találkozhattak a sportpályán. A nagyobbak légváron
csúszkálhattak, pedálos retró
autóval és elektromos quaddal
játszhattak. A kisebb gyerekeknek is állítottak felfújható csúszdát, népi fajátékokat próbálhattak ki, és nagy volt az érdek-

lődés a ládavasút iránt. A pálya
melletti sátorban a Kis-Hétrét
Zenekar szórakoztatta az ifjúságot kortárs költők megzenésített verseinek előadásával. A
zenekar akusztikus eszközöket, furulyákat, fuvolát, gitárt,
harmónikát és kis ütős hangszereket használva adta elő
„Tudod-e?” című műsorát,
amelyben játékos találós kérdésekkel vezették fel az egyes
dalokat.

„Író leszek”

A képen a pályázat jelenlévő díjazottjai…

A zalalövői Salla Művelődési Központ és Könyvtár „Író leszek” címmel hirdetett irodalmi pályázatot a megye általános iskolás tanulóinak. Az intézmény felhívására 27 mű érkezett. Kedves versek, megható történetek és egészen komoly mondanivalójú
novellák is születtek, amelyeket illusztrációk alapján kellett elkészíteniük a gyerekeknek.
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékelte, az eredményhirdetésre május 16-án került sor.
Vers kategóriában Radics Petra (Zalalövő) lett az első, a második helyen Kunvári Lizett (Zalaegerszeg), a harmadikon Nagy
Linda (Lenti) végzett. A mesét írók közül Vass Attila (Nagykanizsa) munkája nyerte el leginkább a zsűri tetszését, Végh Mátyás és
Gyarmati Szabolcs közös írása lett a második, Szabó Gréta műve
a harmadik, míg Gál Regina különdíjat kapott (utóbbiak a helyi
iskola tanulói). Novella kategóriában Vándor Kata Flóra (Zalaegerszeg) lett a győztes, a második helyet Bogdán Vivien Kamilla
(Türje), a harmadikat Varga Alexandra (Zalaegerszeg) szerezte meg.
A kezdeményezést hagyományteremtő céllal indította útjára a
könyvtár.

Az önkormányzat az ételekről is gondoskodott. Palacsintát
sütöttek, babgulyást főztek, a
Zalamanna Egyesület házi
alapanyagok felhasználásával
készített lángost és palóclevest
kínált.
Kézműves foglalkozások is
voltak a Deák Ferenc Megyei

és Városi Könyvtár jóvoltából.
A zalalövői gyermekjóléti egyesület tagjai arcfestéssel és csillámtetoválással várták a gyermeket. A rendezvényt bál zárta
Pungor Gábor zenéjével.
A gyereknapi rendezvények
után következett a sportérem
átadása. Zalaháshágy csapata a
megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokság észak-nyugati csoportjában aranyérmet nyert. Figyelemre méltó, hogy a labdarúgócsapat sikere két teljes éve
töretlen, ezen a napon méltóképpen ünnepelhették meg a
bajnoki címüket. Az érmeket az
MLSZ Zala megyei igazgatóságának képviseletében Zámbó
Gyula adta át. Az önkormányzat elismeréséül 100 ezer forintot adományozott a győztes
csapatnak.
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

2019. június
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1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

Dr. Pál Attila

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában kialakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentikápolnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termálfürdő környezetével, kapcsolatot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán dr. Pál Attilát, a megyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állásáról kérdeztük.
– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

közlekedés feltételeinek javítására. A „fenntartható települési közlekedésfejlesztés” címet viselő felhívás olyan beruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgáltatások és a közösségi közlekedés csomópontjainak megközelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közlekedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat
a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”. Az ide tartozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetőségeket a természeti értékek, nevezetességek jobb megközelíthetősége révén. Önkormányzatunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros célokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Kerkateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződtek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hamarosan olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek egyszerre javítják a helyi közlekedés
és a biciklis turizmus feltételeit.
Önkormányzatunk a

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban kidolgozott kerékpáros koncepciót: fontos, hogy az új szakaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.
– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az
EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyomvonal, amely a szlovén-magyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzetközi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kije-

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszthely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A harmadik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e három fő nyomvonal részét képezik, illetve úgynevezett ráhordó útként hozzájuk kapcsolódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető kerékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé vezető
bicikliútnak.

Kitűnő versenyt rendeztek Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
országos bajnokai lettek csapatban, Lebics István pedig
egyéniben is megszerezte a
bajnoki címet, Szalár Róbert
pedig 3. lett. A gratulációból
jutott Szabó Péter és Nagy
Bence segédhajtóknak is. Kiemelkedő segítő munkája elismeréseként Szabó Józsefné az
egyesület tiszteletbeli tagja lett.
A viadal egyébként nagyon
színvonalas, jó hangulatú volt,
A versenyzők, csapattagok elégedetten távoztak annak reményében, hogy a következő versenyen újra találkozunk. Köszönet valamennyi támogatónknak és segítőnknek, különösen Zalalövő Város Önkormányzatának. A versenyen
megemlékeztünk az egyesület

néhai tagjáról, Pais Béla
segédhajtóról – mondta az
elnök.
Mint említettük, számos kísérő program várta a nézőket,
többek között tombolasorsolás,
aminek egy csikó volt a fődíja.
Gyermeknapi előzetesről is
gondoskodtak a szervezők. Nagyon nagy sikernek örvendett a
Zalalövői Általános Iskola tanulóival és a legújabb Audi
e-tron személygépkocsival, fogatokkal lebonyolított csapatos
„verseny”, ami a nézőknek és a
részvevőknek is nagy élményt
jelentett.
Dobogósok.
Kettesfogat,
kombinált akadályhajtás: 1. Lebics István (Zalalövő és Környéke LSE), 2. Bogyó Rodrigó
(Marcali Város Szabadidő SE),

Tökéletes összhangban.

3. Molnár Csaba (Veszkényi
Lovasegyesület).
Póni kettesfogat, kombinált
akadályhajtás: 1. Nyerges Kris-

tóf (Veszkényi Lovasegyesület), 2. Skultéti Imre (Kisbéri
Lovas Egyesület), 3. Endrődy
Erik (Jánossomorjai LSE).
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Jubilál Bagod első polgármestere

Polgár József kézjegyével látja el az „Arany könyvet” – 2016-ban.

Polgár József, a bagodi általános iskola hajdani tanára a
legnehezebb időszakban döntötte el, hogy indul polgármesternek, 1990-ben. Bizonyos
szempontból nagy bizonytalanság kezdődött 1989 után, senki
sem tudta, mi lesz, mit szabad
vagy mit nem, de leginkább

mindegyiket, esetleg egyiket
sem… Ekkortájt is már gyorsabban öregedett az átlagosnál
egy polgármester, megtapasztalhatta ezt ő is. Megszűnt a
tanácsi rendszer, lezárult az a
bizonyos 40 év, ilyen korszakban indult útjára az önkormányzatiság első 4 esztendeje.

A böröndi polgárőrség jubileuma
A „Böröndért” Polgárőr
Egyesület megalakulása utáni
25. évét zárta idén. Ez alkalomból jubileumi évzáró megemlékezésre került sor Hagyárosböröndön a helyi kultúrházban 2019. április 27-én,
melyre meghívást kaptak az
egyesület egykori alapítói, tisztségviselői, munkatársai, valamint tevékenységének korábbi
és mai támogatói.
Horváth Tibor Gyula, az
egyesület elnöke köszönetet
mondott Török Zoltán polgármesternek, hogy 25 év után
végre tavaly, december 1-én
ünnepélyes átadáson a polgárőrök egy külön szolgálati irodát
kaptak.

Egy helyi vállalkozó a mai
napig támogatja a polgárőr
egyesületet, az idei közgyűlésre
is felajánlást tett és bármely
rendezvényünk lebonyolításakor segítségét sem tagadja meg.
Az idei záró közgyűlésen
Németh Károly régióvezető öt
alapító tagnak emléklappal és
Szent László emlékplakettel
mondott köszönetet. A kitüntetést Babos Miklós, Bödör Imre,
Büki Zoltán, Nárai Erzsébet és
Horváth Tibor Gyula, az egyesület jelenlegi elnöke kapta.
Ezt követően a jó hangulatról Csordás István vezetésével
a Zalaszentmihályi Dalkör gondoskodott.
Horváth Katalin

Neki köszönheti Bagod,
hogy testvértelepülése van, ő
kezdte el e német kapcsolat kialakítását még 1994-ben – majd
került aláírásra a megállapodás 1995-ben, már Mogyorósi József polgármester 20 éven
át történő regnálásának első
évében.
Párját ritkítja azon magyar
település, mely 2020-ban már
negyed évszázados partnerkapcsolatát ünnepelheti, olyan város vagy falu tán nincs is, mely
olyannyira szoros barátságban
lenne, mint mi. 2018-ban például 7-szer járt nálunk hivatalos delegáció vagy éppen 10
német diák az 1996 óta tartó
diákcsereprogram kertében.
Példának okáért 2016-ban a
németországi Heilbad Heiligenstadt város korábbi polgármestere magával hozta a település egyik legbecsesebb kincsét, az úgynevezett „Arany
Könyvet”, melybe – a város

testületének döntése alapján – a
település számára fontos személyek bejegyzést tehetnek.
Korábban aláírta Helmut Kohl,
aki a Német Szövetségi Köztársaság kancellári tisztségét
töltötte be 1982 és 1998 között,
illetve XVI. Benedek pápa is.
Ez a kör bővült akkor ki,
ugyanis Polgár József egy ünnepélyes testületi ülésen kézjegyével elláthatta az „Arany
Könyvet”.
Ő egyébiránt Bagod község
első díszpolgára is, aki május
végén töltötte be 80. életévét,
mely alkalomból Sipos Ferenc
polgármester otthonában köszöntötte a mindig fitt és
jókedvű Jóska bácsit.
Ezen sorokkal emlékezik meg
Bagod község Polgár Józsefről
és kíván számára hosszú, tartalmas éveket és a tőle megszokott derűt.
Bagod Község
Önkormányzata

Sikeresen vizsgáztak

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
és Salomvár Község Önkormányzata szervezésével immáron harmadik alkalommal „haladóknak” tartottak számítógépes
tanfolyamot a művelődési házban.
A lelkes kis csapat (képünkön) oktatója mindvégig Kereki
Judit volt, aki nagy lelkesedéssel és örömmel tanította az

internet világában haladni vágyó „tanulókat”.
2019. május 7-én került sor
a 20 órás tanfolyam végkifejletére, ugyanis ez a résztvevők
részére vizsganap volt.
A vizsgát minden résztvevő
sikeresen elvégezte és várják a
további folytatást. Mindenkinek szívből gratulálunk!
Cs. R. J.

Közlemény
Fotó: ifj. Bödör Imre
Emléklapot és plakettet kaptak.

A bagodi Micimackó Bölcsőde várja a jelentkezőket a
2019/2020-as nevelési évre.
A környező települések gyermekeit is szeretettel várjuk.
Jelentkezés határideje: 2019. június 25.
Jelentkezés helye: Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441
E-mail: bolcsode.micimacko@gmail.com

2019. június

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ezért jó…
Tamás szeret autót vezetni. A közlekedésre nem
úgy tekint, hogy eljusson Aból B-be. Tamás élvezetként
éli meg az autózást. Ez nem
megy mindig zökkenőmentesen. Vannak napok, amikor
nehezebben megy minden.
Amikor az előtte haladó az
utolsó pillanatban jelzi, hogy
kanyarodni szeretne, és ezzel vészfékezésre kényszeríti
őt, vagy a zsúfolt parkolóban valaki úgy parkol le,
hogy nem foglalkozik azzal,
hogy a mellette lévő szabad
parkolóban a következő parkolni szándékozónak is maradjon hely. Régebben még
hangos szitkozódással adott
hangot nemtetszésének. Ma
már viszont csak rezignáltan
borzolja szemöldökét.
A bosszankodás helyett
inkább azzal foglalkozik,
hogy figyel másokra. Amikor látja, hogy a kereszteződésben valaki nem tud
bekanyarodni a sűrű forgalom miatt, és emiatt már
egyre többen kénytelenek
megállni és várni mögötte.
Tamás inkább megáll és elengedi, hogy a mögötte állók is tudjanak menni a
dolgukra. Ez neki csak egy
pillanat, míg a várakozóknak
segítség.
Mi is így vagyunk a
konyhabútorokkal. Annak ellenére, hogy soha nem fogjuk használni ügyfelünk
konyháját, tudjuk milyen
fontos, hogy jó konyhája legyen, mert annak nem csak
ő, de az egész család örülni fog.
Ezért jó, hogy figyelünk
másokra…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Idősek köszöntése Budafán
2019. május 11-én a Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület első hivatalos
rendezvényén köszöntötte Budafa nyugdíjas lakosait, melyet
a Zalalövő és Környéke KKK
Alapítvány Kisközösségek kialakítása és megerősítése Zalalövőn című projektjének segítségével tudott megvalósítani.
A meghívottak szép számban
jelentek meg a köszöntőn, ahol
elsőként Kalamár Péter önkormányzati képviselő, majd Pintér Antal polgármester fejezte
ki tiszteletét az összegyűltek
felé. Ezután kedves műsorral
készültek a szervezők. Radics
Petra szívet melengető népdalokkal kápráztatott el mindenkit, Tornyos Sándor, Horváth Petra, Horváth Eleni,
Horváth Anilla, Horváth Edmond és Horváthné Bárdosi

Szép számban jelentek meg a szépkorúak.

Barbara verseket adtak elő,
melyek hallatán többször is
könny szökött a meghatódott
közönség szemébe. A műsort
Tuboly Viktória előadása zárta,
ismert magyar dalokat énekelt.
A rendezvényen ajándék, finom pincepörkölt, házi sütemények, és italok várták a meghívottakat.

A szervezők köszönetet mondanak mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt és azoknak is, akik fáradtságos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Budafa
lakossága méltóképpen kifejezhesse tiszteletét szépkorú lakói
felé.
BB

Szűcs István Mihály alkotásai a Salla Galériában

A fotón Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének Igazgatója és Gyuriczáné
Zadravecz Kornélia rajztanár.

Szűcs István Mihály iparművész alkotásait mutatta be
újabb tárlatán Zalalövőn május 8-án a Salla Galéria. A
fiatalon elhunyt művész a
Zalalövőhöz tartozó Szűcsmajorban élt, majd betegsége

miatt a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális
Intézmény Aranyág Otthonában élt és alkotott, ahol
számos kreatív foglalkozás
biztosítja az ellátottak tevékenységét.

A kiállítás alkalmával köszöntőt mondott Györe Edina,
a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója, majd
Gyuriczáné Zadravecz Kornélia rajztanár mutatta be az alkotó munkáit, melynek egy részét a család biztosította a
galéria számára.
Szűcs István tehetsége korán megmutatkozott. Először
Pécsen az Iparművészeti Szakközépiskolában tanult, majd
célja Budapestre vezetett a
Magyar Iparművészeti Főiskolára. A tanulás mellett külföldi
tanulmányutakon szerzett ismereteket, majd kerámia és üveg
szakirányú ipari formatervező
minősítést szerzett. Pécsen két
szökőkút terveit is elkészíthette.
Legtöbb idejét a természetben töltötte, miután betegsége gátolta a további munkáját. Hosszú időbe telt, míg
újra az alkotásnak szentelhette
napjait.
Barátok, tanárok segítették,
biztatták további munkára, melynek gyümölcseként társaival
együtt, több alkalommal volt
kiállítása Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben, Letenyén.
BHK
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„A jövő elkezdődött körülöttünk…”
Orbán Viktor avatta fel az egerszegi tesztpálya első ütemét

A tesztpálya avatásán (balról): Vigh László, Orbán Viktor,
Balaicz Zoltán, Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter.

Május 20-án Orbán Viktor
miniszterelnök jelenlétében felavatták a ZalaZone első ütemét.
A beruházásról szólva a
kormányfő úgy fogalmazott:
„a jövő elkezdődött körülöttünk, úgy hívják, digitális gazdaság, Ipar 4.0 (...), ez a beruházás pedig egy első jegy,
amelyet megváltottunk ebbe a
bizonyos jövőbe”.
Várakozása szerint a zalaegerszegi pályán egy regionális szakmai központ jöhet létre,
amelynek a vonzáskörzete az
egész régióra kiterjed, sőt
európai kisugárzása is lehet. A
beruházás forrásait a költségvetés biztosította 45 milliárd

forintból, a második fázis pedig a tervek szerint 2020-ig
épül meg – tájékoztatott.
A ZalaZone járműipari
tesztpálya első ütemének avatóján Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, a
tesztpálya miniszteri biztosa
jelezte: a 265 hektáros területen elkészült a két kilométeres
kezelhetőségi pálya, ahol a
menetstabilizálást, a kormányés fékrendszert vagy a sávtartó
funkciókat tesztelik. A mintegy 300 méter átmérőjű dinamikai felület 800 méteres
ráfutósávval rendelkezik, ami
egyebek mellett a „jávorszarvastesztek” elvégzésére is al-

kalmas, a fékek vizsgálatát pedig nyolc különböző sávból
álló felületen végezhetik.
Elkészült a smart city, az
okosváros első öthektáros területe, ami városi környezetet
imitáló körülményeket biztosít. A 2000 négyzetméteres
technikai épület 16 személyautó és három kamion elhelyezésére lett kialakítva, a 300
fős konferenciaterem pedig
ugyancsak alkalmas járművek
bemutatására is – sorolta Vigh
László.
Balaicz Zoltán polgármester házigazdaként felidézte,
hogy 2015-től dinamikus fejlődési pályára állt Zalaegerszeg. Már épül a megye legnagyobb, 170 milliárd forintos
beruházásaként az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg
és az M7-es autópálya összeköttetéseként, illetve tervezik a
kapcsolatot az M8-assal is. Az
elmúlt négy évben 4000 új
munkahely jött létre a városban, ahol 2,5 százalékra csökkent a munkanélküliség.
A polgármester kitért arra
is, hogy 2016 májusában jelentette be a tesztpálya építését
a miniszterelnök, egy évre rá
letették az alapkövet, két évvel
később pedig már elkészült az
első ütem.
Három nappal az avatás
előtt sajtóbejárásra került sor a

tesztpálya szomszédságában
700 millió forint költséggel
épülő kutatóközpontnál.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta:
ez az első olyan magánerős
beruházás, amely a tesztpályának köszönhetően indult, ráadásul magasan kvalifikált
dolgozókra tart igényt. A
Smartfield Kutatóközpont 135
munkahelyének többségére kutatókat, mérnököket, technológusokat várnak.
Vigh László országgyűlési
képviselő a tesztpálya miniszteri biztosa ismertette, hogy 10
hektáros területen épül a jelenleg két épületrészből álló
központ. A telek szomszédságában még 65 hektárnyi fejlesztési terület van, de már
most jelentős a bel- és a külföldi érdeklődés.
A kutatóközpontra az egyetemek részéről is igény mutatkozik, több országból is érkeztek megkeresések.
Doszpoth Attila, a beruházó Z-ONE Park Kft. ügyvezetője kifejtette: a kutatóközpontot a piaci igény hozta létre, a tesztpályán ugyanis nem
tud mindenki egyszerre tevékenykedni. A Smartfield Kutatóközpontot az autonóm közlekedéssel kapcsolatos zalaegerszegi kutatások fő helyszíneként képzelik el.

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására
2019. május 20-án Lentiben, a Thermal Hotel Balance szállodában került megrendezésre az INTERREG V-A AusztriaMagyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.
A projekt a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével és a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nowa Graz (Steiermark) illetve a DAFF (Burgenland) szervezetek partnerségével valósul
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intézmények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitóbeszédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és közszférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos lenne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.
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Közösségi májusfa állítása Zalaboldogfán
A hagyományokat folytatva
idén is állítottak májusfát Zalaboldogfán. A helyi identitás
és kohézió erősítése pályázathoz aktívan bekapcsolódva a
sportegyesület és a helyi fiatalok közösen szervezték meg
és bonyolították le a szabadidő

központban egy óriási májusfa
állítását.
A fa kivágása a tulajdonos
engedélye mellett gondos előkészülettel történt. Mielőtt nekivágtak volna a nagy munkának, társaság a megbeszélt
időpontban összejött, az idő-

Mert játszani jó
Ismét színház volt az egész
világ Zalalövőn, ha csak egy
rövid időszakra is, május 19-én
a helyi színjátszó csoportok
önálló estjén. Két csoport mutatkozott be új darabjával.
Az általános iskolás korú
Csúcsfejek társulat: Bischofné
Hesinger Katalin: Varázshegedű című mesejátékát adta elő,
mellyel pár héttel ezelőtt már
bemutatkozhattak a Weöres
Sándor Országos Színjátszó
Találkozó megyei fordulóján,

ahol ezüst minősítésben részesítette játékukat a zsűri.
A Generációk felnőtt csoport idén Slawomir Mrozek:
Szerenád c. abszurd komédiáját
vitte színpadra, mely során a
néző bepillantást nyerhetett az
emberi kapcsolatok fonákságaiba.
A zalalövői színjátszók önálló estje, mely minden alkalommal májusban kerül megrendezésre, idén tizenkettedik
évét ünnepelte.

sebbek elmondták sok éves tapasztalataikat. Megtörtént az
eligazítás és a vegyes csapat
elindult traktorral, fűrésszel,
szerszámokkal, védőitallal az
erdőbe. Oda érve hamarosan
kiválasztottak egy hatalmas fát.
A motorfűrészes szakember
ügyesen kidöntötte, majd a
fiatalok elfoglalták helyüket a
megbeszéltek szerint. Az összehangolt munkának köszönhetően gyorsan a pótkocsira került a hatalmas fa.
A szállítás nem volt egyszerű, mert a fa hosszúsága
miatt az úton több akadályba is
ütköztek. A nehéz körülmények
ellenére azért sikerült a kitűzött
helyére szállítani. A nagy ijedtségre mindenki kortyolt egyet,
és jöhetett a legnagyobb odafigyelést igénylő munka. Az
előre megbeszéltek szerint traktorral, kötelek segítségével,
fegyelmezetten összehangolva
hamarosan helyére került a
májusfa.
Ez a program jó közösségépítő feladatnak bizonyult, ami
a helyi cselekvési tervben is
szerepelt. A következő rendez-

Már sötétedett, mire felállították…

vény június 15-én falunap keretén belül a Kistérségi Kulturális Kézműves Találkozó
lesz, ami a közösségek részvételével megvalósuló közösségépítő program keretében
történik.

Tábortűz mellett Salomváron
A Generációk társulata.

Zalalövői programajánló
Június 29.: Szentivánéji bagolytúra Pacsa hegyen.
Rendező: Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
Június 30.: Pacsa hegyi búcsú.
Rendező: Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
Július 1-5-ig: Hagyományőrző Tábor.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Július 5-6.: Város Napja.
Rendező: Salla Művelődési Központ és Könyvtár.
Július 13.: Csödei Sportnap.
Rendező: Csöde Önkormányzata.
Július 13.: Irsai Falunap.
Rendező: Irsapuszta lakosai.
Július 21.: Zalalövői Szlalom Show.
Rendező: SR Egyesület.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért keresse
a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél!

Idén is megrendezésre került Salomváron a hagyományőrző tábortűz Vaspöri Péter
szervezésével.
A helyi fiatalok takarították
ki a terepet, és állították össze a
tábortűznek valót Zsupp-hegyen. Utóbbinak egy része
felajánlásból jött. A rossz idő
ellenére sokan összegyűltek,

hogy a tűz mellett töltsék
az estét. 20 órakor gyújtották meg a tüzet, 22 óra körül,
aki akart már sütögethette a
hozott ételt.
A program remek hangulatban telt, énekléssel, zenehallgatással, közös vacsorával
és sok-sok nevetéssel.
S.P.
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Ifjúsági nap Káváson
Káváson június első vasárnapján már délután 2 órakor
üzembe helyezték a légvárat.
Kezdetben csak a három szomszédban lakó gyermek jött át
játszani a focipályához.
– Sokan leszünk – ígérte
Csókási-Dóczi Adrienn, a Kávásért Ifjúsági és Kulturális
Alapítvány elnöke. – A színházi
előadás délután 4 órakor kezdődik, ez lesz a fő program, de
arc- és testfestés, asztalitenisz
is szerepel a műsorban.
Pontosan kezdődött a Ziranó Színház előadása, Feifer
Zsófia énekelt, furulyázott, a
bábokat Varga Péter Róbert
keltette életre. A Pulcinella
kertészkedik c. előadásban soksok humor és egy kevés dráma
is szerepet kapott. A színjátszók
bevonták a gyerekeket az eseményekbe, akár azt is érez-

hettük, hogy a helyszínen is
alakíthatják a műsort.
„A felnőtteknek is szeretnénk jó szórakozást nyújtani,
hiszen a nagyszülők és a szülők hozzák el a kicsiket az előadásra!” – állítja egybehangzóan a hottói házaspár.
Délután 4 órakor már csaknem annyian voltak a helyszínen, mint a falu teljes lakossága. Eke László polgármester
elmondta, hogy mindenkinek
meghívót küldtek, levélben
megkeresték az elszármazottakat és unokáikkal együtt várták
őket az eseményre. Rengetegen
éltek a lehetőséggel és ismét
eljöttek Kávásra.
Az erősödő szél miatt csak
a kisebb légvárat lehetett működtetni, de ez nem zavarta a
kicsiket, hamar birtokba vették
az erődítményt. Szerencsére az

Tavasz a Zalaszentgyörgyi Óvodában

Arc- és testfestésre is volt lehetőség.

időjárás többnyire kedvezett a
szabadtéri programoknak, A
lengedező szél legfeljebb a
pingpongozókat zavarhatta. Mindenki Laurát akarta legyőzni,
ez néha sikerült.
A test és arcfestés időigényes műfaj, de a vállalkozók-

nak volt hozzá türelmük. Szendviccsel és üdítővel kínáltak
mindenkit.
A résztvevők jól érezhették
magukat a kávási ifjúsági napon, ahol valamennyi korosztály képviseltette magát,
Samu László

tunk! A délelőtt zárásaként a
fiúk a locsolóvers elmondása
után meglocsolták a lányokat.
Tavasszal folytatódtak a Zalaegerszegi Griff Bábszínházi
mesék, ahova évek óta bérletet
váltunk. Május elején szívünk
minden szeretetével köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Május 31-én az évzárón
megmutattuk a szülőknek, ro-

konoknak mennyit ügyesedtek,
fejlődtek a gyerekek az elmúlt
évben, elbúcsúztattuk az iskolába induló nagycsoportosokat,
és átadtuk őket a leendő tanítóiknak. A legfontosabb esemény a Gyermeknap sem maradhatott el, amelyet szintén a
Porta tájháznál tartottunk, változatos programot kínálva.
Czafitné Horváth Andrea

Májusfa állítás Keménfán
Szoros kapcsolatot ápolunk
a Bagodi Fekete István Általános Iskolával, illetve a bagodi
Napsugár óvodával. Több alkalommal nagycsoportosaink fejlesztő foglalkozások keretében
ismerkedtek az iskolai élettel,
leendő tanítóikkal. A bagodi
ovival évek óta számos közös
programon veszünk részt. Nagy
élmény volt számunkra az erdőpedagógiáról szóló konferencia, hiszen új lehetőségek
nyíltak meg előttünk a zöld
jeles napok ily módon való
kibővítésére. Jól kapcsolódott
ehhez a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár által támogatott gyermekrendezvény, ahol
Sás Károly író interaktív mesés, zenés játékra invitálta a két
óvoda gyerkőceit. Természetesen a Madarak és fák napját is
együtt ünnepeltük, ahol játékos

feladatok megoldásával kerültünk még közelebb a természethez.
A másik tavaszi zöld jeles
napról is megemlékeztünk a
DFMVK Gyermek Könyvtár
szervezésében. Néhány napja
vettünk részt egy közlekedéssel
kapcsolatos tematikus foglalkozáson.
Már szokássá vált, hogy a
zalaszentgyörgyi Porta tájháznál tavasszal „Húsvéti kavalkádot” tartunk. A tájházhoz érve meglepetés várta az ovisokat, hiszen már ott járt a nyuszi, és kedves kis csomagokat
rejtett el az udvaron, amit a
gyerekek hangos zsibongással
meg is találtak. Ezt követően a
gyerekek, az óvó nénik, dajka
nénik segítségével finom kalácsot sütöttek a kemencében,
melyet együtt el is fogyasztot-

A szeszélyes időjárás ellenére 2019. április 30-án Keménfa férfi lakosai – dacolva az
esővel – összegyűltek a Milleniumi parkban, hogy a hagyományokhoz híven idén is felállítsák a falu májusfáját.
Arra az időre, amíg a munkálatok tartottak még az eső is
elállt, segítve a szorgos kezeket, hogy megfelelően mély
gödröt tudjanak ásni, ahol majd
elhelyezésre kerül az előzőleg
feldíszített lucfenyő.
A munkamegosztás a szokásos módon történt, a csapat

egy része húzta a kötelet, volt,
aki tolta a fát. Jókedvűen fúrtak, faragtak, míg csak nem került helyére május hónap szokásos dísze.
A község önkormányzata finom ételekkel és italokkal vendégelte meg a résztvevőket,
hogy egy hangulatos vacsorával zárhassák az estét.
A település vezetése mindenkinek köszöni a részvételt,
bízva abban, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő
programokon is számíthatnak a
lakosok szépszámú megjelenésére.
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Civil majális a Borostyán-tónál
A zalalövői civil szervezetek a hagyományokhoz híven
idén is majálisra hívták a környék lakosságát a Borostyántóhoz. Április 30-án felállították a májusfát, majd elsején
már kora délelőtt a szervezetek
elkezdték a főzést a délutáni
vendéglátáshoz, illetve a Majális Kupa strandlabdarúgó torna
is kezdetét vette, melyre 5 csapat nevezett.
Délután kettő órától várták
a különböző programokkal az
érdeklődőket a szervezők. Az
egyesületek szívesen látták
vendégül a kilátogatókat egy
tál ételre, és kellemes beszélgetéseket folytattak.
15.00 órától a színpadon a
„Kis Táncoló Talpak”, a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nép-

tánccsoportjai, a Salla Néptáncegyüttes, az Irsapusztai
Népdalkör, és az irsai boszorkányok, Tuboly Viktória, a
salomvári lányok és fiúk csoportja, valamint Tóth Christopher szórakoztatta a jelenlévőket.
Az egyesületek vezetői ezúton is megköszönik mindazon
személyeknek, szervezeteknek
a segítségét – legfőképp az
egyesületek aktív tagjainak –,
akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A szervezők bíznak benne,
hogy a jelenlévők jól érezték
magukat, és jövőre szép időben, sokan fognak kilátogatni a
civil majálisra.
Támogatók: Cserkuti József
- Elanders Hungary Kft. - Gép
és Ferrotech Kft. - Gondos-

Az általános iskola művészeti iskolásainak néptánccsoportja.

kodás Alapítvány - Hideg Zoltán - Kruczler Lajos - Miszori
Imre - Németh Zoltán - Szalai
Fafeldolgozó és Kereskedelmi
Kft. - Pörgölini Pékség - Tuboly Sándor - Zalaco Zrt. - Za-

lalövő és Környéke Közéletéért, Kulturájáért, Környezetéért
Alapítvány, - Zalalövő Város
Önkormányzata Kulturális és
Népjóléti Bizottsága.
-gyarmati-

A zalalövői diákok sikere
ták meg a rendezők. A „Vidám
Tudorkák” és az „Eszes hármas” csapata kapott értesítést,
így ők örömmel indultak ismét
Teskándra. A „Csukás-napok”
gyönyörű óriás gyerekfestményeivel, műsorral és kedves
vendéglátással fogadtak bennünket az iskola pedagógusai.
A gyerekek izgatottan várták az
eredmények kihirdetését. A második és a harmadik évfolyamosok csapata első helyezést
ért el. Nagy lelkesedéssel vették át a szép mesekönyveket és
az oklevelet.

Résztvevő diákok:
2. évfolyam - „Vidám Tudorkák” csapata: Gál Regina,
Molnár Eliza, Novák Aisa
Nadin.
3. évfolyam - „Eszes hármas” csapata: Merth Dorina,
Szabó Gréta, Szabó Kornél.
4. évfolyam - „Flamingók”
csapata: Erdei Virág, Molnár
Adrienn, Tóth Anna.
Felkészítő tanárok: 2. évfolyam: Keszténé Bodó Ildikó; 3.
évfolyam: Tornyosné Jakabfi
Andrea; 4. évfolyam: Verteticsné Szekeres Klára.

A Teskándi Csukás István
Általános Iskola a 2018/2019es tanév májusában is megrendezte komplex tanulmányi
versenyét. Ezen nagyszerűen
szerepeltek a Zalalövői Általános Iskola diákjai. A feladatlapok – az adott évfolyam tananyagára épülve – szövegértési,
anyanyelvi, matematikai, környezetismereti és ének-zenei
feladatokat tartalmaztak. A versenyen osztályonként 3 fős csapatok vehettek részt. A feladatsorok megoldására minden év-

folyamon egységesen 60 perc
állt rendelkezésre.
A szervezők arra törekedtek, hogy a gyerekek elméleti ismereteik logikus alkalmazásával legyenek sikeresek.
A csapatmunka feltételezte az
együttműködést és a közös –
megértésen alapuló – tevékenységet is. A gyerekek jókedvűen és bizakodóan utaztak haza a verseny után.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre csak a helyezést elért
tanulókat és felkészítőiket hív-

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés

um
ik

ar

ng

Hu

Az első helyezett csapatok felkészítő tanáraikkal.

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Vendégek Farra d'Isonzóból
Zalalövő olaszországi testvértelepüléséből, Farra d'Isonzóból, az ottani általános iskola 5. évfolyamos tanulóinak
9 fős csoportja két kísérő
pedagógussal érkezett látogatásra Zalalövőre 2019. május
23-án.
2010-től ered az évenkénti
testvértelepülési látogatás a
kölcsönösség jegyében. Idén
immár 10. alkalommal került
sor a találkozóra.
A helyi iskolások hasonló
létszámú csoportja fogadta a
gyerekeket, akikkel gyorsan
megismerkedtek. A fogadó családok szállásolták el az olasz

Az olasz vendégek a magyar családokkal és kísérőkkel.

Bronzérem az elődöntőben
A Zalalövői Általános Iskola III. korcsoportos leány kosárlabda-csapata a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tornatermében vett részt a
diákolimpia országos elődöntőjén.
Iskolánkon kívül a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
és a soproni Gárdonyi Géza
Általános Iskola jutott be a
területi elődöntőbe. A negyedik
továbbjutó, a Révfülöpi Általános Iskola visszalépett, így
körmérkőzés döntött a továbbjutásról.
Lányaink a kaposváriak ellen kezdtek, s a találkozót a
Somogy megyeiek nyerték 8264-re. Ezután jött a KaposvárSopron mérkőzés, ahol a soproniak fölényesen győztek.

Kissé félve vártuk a Sopron
elleni mérkőzést, ahol meglepetésre
kiegyensúlyozottabb
teljesítményt nyújtottak lányaink, mint az előző találkozón, igaz vezetni nem sikerült nekik egyszer sem, de
nagy hátrányba sem kerültek.
Ez a meccs 58-41-es végeredménnyel zárult, így a Sopron
képviseli a nyugat-dunántúli régiót az országos döntőben,
Jászberényben.
Amikor a bronzérmet a nyakukba akasztották, mindannyian
nagyon örültek, edzőik és szurkolóik is gratuláltak a szép
teljesítményért. Jövőre folytatjuk!
Felkészítő tanárok: Novák
Nóra, Mészáros Richárd.
Szabó Józsefné
testnevelő

gyermekeket, lehetőséget adva
a kapcsolatok további elmélyítésére.
Az itt töltött pár nap alatt
megismerkedtek a helyi iskolával, a település történelmi
múltjával, közös foglalkozások, kirándulások, rendezvénylátogatások tették emlékezetessé a Zalalövőn töltött
napokat.

Érkezéskor a kíváncsiság ült
minden gyermek arcán, elutazáskor
viszont a búcsú a rövid itt-tartózkodás ellenére is könnyeket csalt
a gyerekek és szülők szemébe.
Reméljük a jövőben is folytatódnak a hasonló találkozók
és 2020-ban a lövői gyerekek
olaszországi élményeiről számolhatunk be.
-gyarmati-

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

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

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

A 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

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

