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Emlékművek avatása a csödei falunapon
Csöde község önkormányzata huszadik alkalommal rendezett falunapi ünnepséget a június 8-9-ei hétvégén. A közösségfejlesztésre létrehozott pályázatból finanszírozott rendezvény szombaton este bállal
kezdődött.
Vasárnap Horváth József
polgármester a vendégek köszöntése mellett köszönetet

mondott minden közreműködőnek, aki bármilyen segítséget
nyújtott a falu fejlődése, szépítése érdekében.
Ennek a napnak legkiemelkedőbb eseménye a település
önerőből épített, a közelmúltban emelt I. világháborús, az
1848-49-es szabadságharc és
forradalom és az 1956-os forradalom emlékművének avatása

Vigh László országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!
NYÁRI AKCIÓ!
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 lapocka...................1299 Ft
Sertés tarja csont nélkül...1599 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
Debreceni............................................1399 Ft
Füstölt kolozsvári szalonna...............1999 Ft
Balaton virsli.........................................999 Ft
Szafaládé.............................................1099 Ft
Cserkészkolbász.................................1109 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
Csirke comb................................619 Ft
Csirke mell csontos..................1199 Ft
Érvényes:
2019. július 01 - július 14-ig

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

volt. Vigh László országgyűlési
képviselőtől hallhattuk azokat a
felemelő gondolatokat, miszerint az emlékműbe vésett nevek
előtt néma főhajtással tisztelegnünk kell, mert ezek az emberek a legdrágábbat, az életüket adták hazánkért, és amíg
az emlékmű áll, az ő emlékük
is élni fog. Úgy, ahogyan ők,
nekünk is ki kell állnunk a saját
kultúránkért, az anyanyelvünkért, építészeti kincseinkért,
mert azt tovább kell adnunk az
utókornak. És ez a kulcsa annak, hogy egy olyan kedves
település, mint Csöde megtartsa kiváló értékeit.
Az I. világháború hőseinek
és áldozatainak nevei Horváth
István, korábbi csödei lakos
kutatómunkájának köszönhetően kerültek az emléktáblára.
Ezt a fáradtságos kutatómunkát
Horváth József polgármester
egy emléklap átadásával köszönte meg a település nevében. A most emelt emlékművek
a már meglévő, 2000-ben megépített II. világháborús emlékmű és Csöde címerét ábrázoló
táblák mellé kerültek.
Az emlékművek avatását
követően az önkormányzat közös ebéddel kedveskedett a
vendégeknek a közösségi tér

Horváth István átveszi az emléklapot.

épületében, ahol a délután
gazdag kulturális programmal
folytatódott. A fellépők között
köszöntötték a Pacsirták együttest, a Kredenc együttest, a
Zalaapáti Harmonika zenekart
és a Salla Néptáncegyüttest. A
vendégek a szórakoztató programok ideje alatt a hintózást is
választhatták. A gyerekeknek
lehetőségük volt arcfestést,
hennafestést és csillámtetoválást kipróbálni és légváron játszani. A vasárnapi tartalmas
délután este bállal folytatódott.
Trojkó Tímea
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Kiállítással zárult a Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep
A záróünnepséget kulturális
műsor színesítette. Az erdélyi
testvértelepülésről, Marosszentgyörgyről érkezett Táltos Néptáncegyüttes lépett a közönség
elé. Fellépésük előtt a testvértelepülés polgármestere, Sófalvi
S. Szabolcs ajándéktárgyat és a
művészeti alkalomra való tekintettel egy festményt adott át
Kovács Dezső polgármesternek. Sófalvi S. Szabolcs örömmel állapította meg, hogy a két
település kapcsolata igazi baA marosszentgyörgyi Táltos Néptáncegyüttes fellépése.

A tizennegyedik éve megrendezett Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep záróünnepségét tartották június 28-án
pénteken. A művésztelep utolsó
napjára a kultúrházban került
sor, ahol kiállítást szerveztek a
táborba ellátogató művészek
alkotásaiból.
Az idei seregszemle hat új
festőművésszel bővült, összesen húsz alkotó munkáját tekinthették meg a látogatók. A
nem kiállításra szánt művek
közül vásárlásra is volt lehetőség. Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere nyitotta
meg a kiállítást az érdeklődő
közönség előtt. Elmondása sze-

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

rint büszkeséggel tölti el, hogy
elismert művészek festményei
láthatók a kiállításon és az is,
hogy Zalaszentgyörgy évek óta
ennek a kiváló rendezvénynek
ad otthont. Köszönő levél átnyújtásával fejezte ki köszönetét minden alkotónak a művésztelepen való részvételért.
Buday Mihály, a rendezvény megálmodója és főszervezője szintén köszönetét nyilvánította ki mindenkinek, aki részt
vállalt az egyhetes rendezvény
sikeres lebonyolításában. Tombolán egy festményt, Buday
Mihály festőművész „Időbárka” című művét sorsolták ki a
megjelentek között.

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

www.zalatajkiado.hu

rátsággá alakult át. A művésztelep és más rendezvények jó
alkalmat adnak arra, hogy ezt a
több évtizedes barátságot továbbra is ápolják, akár a művészeten, a népzenén és a néptáncon keresztül is.
A további szórakoztatás
jegyében a színpadon köszöntötték a művésztelep állandó
fellépőjének számító felvidéki, nagymegyeri Kalandor zenekart.
Trojkó Tímea

Testvértelepülési találkozó

2019. június 28-29-30-án került megrendezésre Zalaszentgyörgyön a Marosszentgyörgy-Zalaszentgyörgy testvértelepülési találkozó. Az „Európa a polgárokért program” „Testvérvárosi-program” támogatás a Magyar Kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával
valósult meg.
A találkozó két fő tevékenysége egy előadás - „Testvértelepülések együttműködése az EU keretein belül” és egy
workshop „A testvértelepülések néphagyományainak ismertetése és bemutatása, kiállítással egybekötött előadás” volt,
melyeket Buday Mihály festőművész, nyugalmazott tanár
tartotta meg.
A projekt témájául az európai polgárság megerősítése és az
uniós polgári demokratikus részvétel feltételeinek javítását
választotta Zalaszentgyörgy. A testvértelepülések közül Marosszentgyörgy már EU tag. Így magyar oldalról és a romániai
Erdély részéről is tapasztalatokat tudtak megosztani az EU
működéséről, csatlakozási lehetőségeiről, a döntésmechanizmusról, a kisebbségek helyéről és szerepéről. Egymás véleményének megismerése révén és a közösen megfogalmazott
értékek mentén alakultak ki további együttműködések, programok, közös projektek.
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A falu ünnepe Zalaboldogfán
Zalaboldogfa község június
15-én kellemes szombati falunapi rendezvények, kulturális
találkozó és kézműves vásár
helyszíne volt. A közösségfejlesztésre fordított támogatásból
szervezett színes gyermek és
felnőtt programokon ingyenesen vehetett részt a lakosság.
Luter Péter polgármester
szerint nagy szükség van arra a
szabadidőközpontra, amelyet a
közösségi programok megtartásához hoztak létre évekkel
ezelőtt. Már ott látni lehetett,
hogy Zalaboldogfán jó közösség alakult ki. Olyan csoportok
alakultak meg, amelyek tovább

viszik a közösségi szellemet,
kultúrát és hagyományt. Ahol
jó a közösség, ott a falu életben
marad, ami egyben azt is jelenti, hogy Zalaboldogfa „van,
volt és lesz”. A falunap nagyon
jó lehetőség azoknak a helyi és
környékbeli amatőr fellépőknek, akik máshol még nem tudták kibontakoztatni tehetségüket. Erre adnak lehetőséget a
falunapi kulturális rendezvények.
A kulturális műsort délután
négy órakor kezdték meg. A
színpadon zalaboldogfai és
környékbeli előadók, csoportok
produkcióját láthatta a közön-

Zalalövői programajánló
Július 27.: Anna-napi budafai búcsú, elszármazottak találkozója. II. Budafai Paraszt Olimpia.
Rendező: Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület.
Július 28.: Patakai búcsú.
Augusztus 11.: Zala Menti Napok Fogathajtó Fesztivál.
Rendező: Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület.
Augusztus 16.: Élet a Salla Municipiumban.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ, Gondoskodás Alapítvány.
Augusztus 17.: Pataka-hegyi bagolytúra. Rendező:
Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
Augusztus 18.: Néptáncgála.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
Augusztus 20. Pataka-hegyi búcsú.
Rendező: Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél!

A Zalaszentgyörgyi Néptánccsoport a színpadon.

ség. Fellépett a Konfidensz XXL
moderntánc csoport, a Zalaszentgyörgyi Néptánc Csoport,
a Tornyos TánClub Zalaszentgyörgyről, a Harangláb Népzenei Együttes és a zalaboldogfai
fiatalok csoportja. A kulturális
műsort Boros Eleonóra és
Bertók György operett és retro
slágerek előadása zárta.
A gyermekeket játszóház,
légvár, trambulin várta. Lehetőségük volt kipróbálni számos
kézműves foglalkozást, például
agyagtálak készítését, koszorúkészítést, kosárfonást. Ezen kívül az íjászattal próbálkozhattak és megtekinthették a kovácsmesteri bemutatót. A kézműves vásáron a kézzel készített termékeket meg is lehetett
vásárolni.
A délutáni programok között a sport is helyett kapott,

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás
„Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” elnevezésű projekt „Adj egy ötöst” hálózatépítő konferenciasorozat
munkacsoport hatodik találkozójára került sor június 19-én
Lentiben.
A rendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktualitásait:
– Időarányosan jól állunk, a
vállalkozóvá válás 40 főnél megvalósult, ennyien alapítottak vál-

lalkozást a szakmai támogatottak közül. A megyei paktum
2021-ben fejeződik be, időarányosan addig kell teljesítenünk az
indikátorokat.
Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munkavállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató szempontjából is előnyös volt, hiszen a foglalkoztatottaknál az állam támogatja a bért és a járulékokat. Kiderült továbbá, hogy

Pácsonyi Imre ismertette a
projekt aktualitásait.

új elemként megtörténik a projektben a helyi termelők, kézművesek felmérése, róluk adatbázis készül, amely elősegítheti
a vevők és termelők közötti kapcsolatok kialakulását.

motocross bemutatót tartottak
és barátságos labdarúgó-mérkőzést játszottak; nős-nőtlen
csapatok mérkőztek meg egymással. A mérkőzés döntetlenül, 4-4-es eredménnyel zárult.
A főzőversenyen a csapatok
kora délután kezdték meg a
főzést. A készülő ételek között
többnyire a pörköltek különböző változatait lehetett felfedezni, mint a szarvas-, disznó-,
nyúl-, pince-, lapockapörkölt,
és még csilisbab került a zsűri elé.
A Zalaboldogfai Sportegyesület a megyei III. osztályú
bajnokságban második lett. Az
ezüstérmeket Tóth Károly, a
sportegyesület korábbi elnöke
adta át a játékosoknak.
Az éremátadó ünnepséget
hajnalig tartó bál követte.
Trojkó Tímea
Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány projektmenedzsere a találkozón a Széchenyi program keretében megjelent támogatásokat részletezte.
Filó Gabriella, a vállalkozásfejlesztési alapítvány lenti irodavezetője kiemelte a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
10 millió forint keretösszegű
támogatását, ahol opció, hogy 1
és 10 év között milyen futamidőre veszik igénybe ezt a vállalkozók, melyet 3,9 %-os kamattal adnak. Másik lehetőség
saját forrásból adott hitelük,
amely ugyancsak 10 millió forintig igényelhető.
dj
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Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában
A Zala Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataikról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonságérzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jó.
Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese felszólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.
Ezt követően Egri Gyula igazgató tájékoztatta a grémiumot a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevékenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább előtérbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kommunikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyében szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.
Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében végzett munkájáért.
Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek középpontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcsolatok erősítése áll.
A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak ingyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.
Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismerések átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Különleges előadók Zalacsében

Dr. Mikulásik Endre László előadása.

2019. május 30.-án este ismét megtelt a zalacsébi könyvtár. Vetítéssel egybekötött előadást hallgathattak a helyiek és
a környékben élők a gyógynövényekről.
Az előadást dr. Mikulásik
Endre László gyógyszerkutató
doktor, címzetes egyetemi docens tartotta. Az este első ré-

szében a vadon élő és akár, az
otthoni kiskertben is termeszthető gyógynövényekről kapott
átfogó betekintést a hallgatóság. Az előadó kiemelte ezen
növények otthoni felhasználásának módjait. A diavetítéssel
látványossá tett előadás második részében sok gyakorlati
kérdésre kaptak választ az ér-

deklődők. Több kérdés érintette
a gyógyszertárban, kereskedelemben fellelhető gyógyhatású
készítményeket is.
Az előadás sikerét bizonyítja, hogy minden résztvevő mihamarabb szeretné megtekinteni az előadó zalaháshágyi mintakertjét. A szervezők tervezik
a téma folytatását.
Zalacsébiek és környékbeliek 2019. június 2.-án a helyi
Trianon Parkban hallgathatták
dr. Papp Lajos szívsebész professzor gondolatait. Az előadás
Zalacséb Község Önkormányzata és az Erdeifaluért Alapítvány közös szervezésében valósult meg.
A helyszínhez és az időponthoz kapcsolódóan az egyik
kínálkozó téma a trianoni igaz-

ságtalanság és annak következményei. Trianonnal kapcsolatos gondolatok egyik üzenete, hogy nem élhetjük a mindennapjainkat megbocsátás nélkül, viszont a sérelmeket nem
szabad elfelejteni, hogy tanuljunk a múlt hibáiból.
A professzor kiemelte a magyar nyelv szépségét és ősiségét.
Rávilágított, milyen szerencsés
emberek vagyunk, hogy a Kárpát-medencében, Magyarországon élhetünk. Ez a világon egyedülálló természeti környezet kötelez bennünket arra, hogy jó gazdái legyünk a magyar földnek.
„A múltat tudni kell, a jelent építeni kell, hogy jövőt
kapjanak a fiatalok.”
Zalacséb Község
Önkormányzata

www.zalatajkiado.hu
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Hazavárták az elszármazottakat Keménfán
2019. június 22.-én Keménfa Község Önkormányzata
találkozóra hívta a településen
született, de elszármazott személyeket, az EFOP 1.5.2-162017.00045 projekt keretein
belül.
A kitűzött időpontnál jóval
előbb megkezdték az adatgyűjtést, hogy minél több egykor itt
élő embert sikerüljön felkeresni, illetve meghívni. A rendezvény előtti napokban megkezdődtek az előkészületek,
hogy minél hangulatosabb és
emlékezetesebb délutánt szerezzenek a megjelenteknek.
A testület nagy örömére
sokan elfogadták a meghívást

és újra ellátogattak a volt falucskájukba, hogy felidézzék a
régi szép emlékeket és személyesen megtapasztalhassák a
település fejlődését.
A focipályán felállított rendezvénysátorba vártak minden
vendéget. A program kezdetére
megtelt a sátor, elszármazottak
és helyi lakosok egyaránt megjelentek, hogy közösen emlékezzenek. Az önkormányzat
régi képekből kiállítást állított
össze, vérnyomás és vércukormérésre is lehetősége volt mindenkinek. A színpadon pedig
Cser Gábor polgármester köszöntője után kulturális műsor
várta az érdeklődőket. A Csil-

Májusfa-kitáncolás Keménfán

Az esős időjárás miatt
egy kicsit elhúzódott a májusfa kitáncolása Keménfán,
de ami késik, az nem múlik.
A jó időt kihasználva június közepén újra összegyűltek
azok a lakosok, akik a májusfa felállításában is segédkeztek, hogy most ismét közös összefogással kidöntsék a
már idejemúlt fát a parkból
(képünkön).

Jókedvben és segítő kezekben most sem volt hiány. A
szokásos, jól bevált mozdulatok ismét eredményesnek bizonyultak, hamar sikerrel járt a
csapat. Az önkormányzat ismét
megvendégelte a jelenlévőket.
Hangulatos tábortűznél, szalonnasütéssel zárult az este.
A testület ezúton szeretné
megköszönni a résztvevőnek a
megjelenést és a segítséget!

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

Sokan elfogadták a megvívást.

lag Musical Társulat retro partija után a Salla Néptánccsoport és a Salomvári Tánccsoport műsora, illetve Tuboly
Viktória mulatós blokkja szórakoztatta a jelenlévőket. Az
önkormányzat
babgulyással
vendégelte meg a megjelenteket, a résztvevők szorgos kezeinek köszönhetően sütemények is kerültek az asztalra.
Bár az időjárás nem volt valami

kegyes, remélik, hogy mindenki olyan örömmel a szívében
tért haza, amilyen szeretettel
készültek a szervezők.
Az önkormányzat ezúton
szeretné megköszönni mindenkinek a részvételt, illetve a
segítséget.
A település vezetése mindenkit sok szeretettel vár a
július megrendezésre kerülő
Keménfai Hidi Vásárra is!
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Az év homlokzata pályázat különdíjas épületének munkálatai folytatódnak
A 2019. évi januári számban már beszámoltunk arról,
hogy Bagod Zalaegerszeg felől
elhelyezkedő temetőjében található Farkas kripta a 2018. évi
„Év Homlokzata” pályázaton
különdíjban részesült.
Csaknem 140 esztendeje
Boldogfai Farkas Imre özvegye
és három fia a helyi földbirtokos főszolgabíró, táblabíró
Farkas Imre emlékére építtette
a családi temetkezési helyet,
aki többek között a zalai nemzetőrség felállításán dolgozott
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején. A család

több neves jogtudós leszármazottal is büszkélkedhet.
Örömmel osztjuk meg az
olvasóközönséggel, a felújítási
munkálatok folytatódnak, az
épület belül is teljes felújításon
esik át feltehetően 2019. szeptemberére. Sajnos a belseje hasonlóan rendkívül rossz állapotban van, mint amilyen kívül
volt, ám különös, egyben boldogsággal tölthet el mindnyájunkat, hogy a teljes épület alatt
húzódó, nagyméretű, boltíves
kripta csaknem tökéletes állapotban maradt fent, azon még
javításokat sem kell eszközölni.

Hagyományteremtő szándékkal
Terveink szerint a jövőben
alkalmanként megnyitjuk az
épületet a látogatók előtt, egy
rácsos kapun át lehetőség

kínálkozik a – kizárólag felszín
feletti – épületrész megtekintésére.
Bagod Község
Önkormányzata

Bagod Község Önkormányzatának felhívása
– az avar és kerti hulladékok égetéséről
Csoportkép ebéd előtt a Csónakázó tó partján.

Bagod Község Önkormányzata az EFOP-1.5.2 pályázatnak köszönhetően a településen
eddig újdonságnak számító honismereti kirándulást szervezett.
A jelentkezők úgymond
„teljes ellátásban részesültek”,
hiszen ingyenesen volt mód
elutazni és megtekinteni Magyarország legrégebbi, rengeteg látnivalóval büszkélkedő
városát, az ókori Római Birodalom Pannónia tartományának
központját, Szombathelyt.

A kirándulásnak a vártnál is
nagyobb pozitív visszhangja
volt, ezért már most jelezzük
lakóinknak, hogy a hagyományteremtés sikerült, várjuk –
az akár a több busznyi – jelentkezőt 2020-as kirándulásunkra. Az úti cél titkos, ám
várjuk esetleges sugallataikat,
ötleteiket.
Köszönjük, hogy megtiszteltek jelentkezésükkel.
Bagod Község
Önkormányzata

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

Bagod Község Képviselő-testületének 6/2009.(III.24.) számú rendelete alapján avar és kerti hulladékok égetésére az
alábbiak szerint van lehetőség:
Február, március, április, május, szeptember, október,
november hónapokban:
– hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig,
– szombaton 10.00 órától 12.00 óráig.
Ünnepnapokon és vasárnap, illetve január, június, július, augusztus, valamint december hónapokban az égetés
szigorúan tilos.
Avar és kerti hulladéknak minősül a kert használata során
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány).
Nagy mennyiségű füstöt termelő (pl. nedves kerti hulladék),
egészségre káros égésterméket kibocsátó, termelő anyagot
égetni tilos.
Kérjük a fentiek gondos betartását, egyúttal köszönjük lakóink együttműködését.
Bagod Község Önkormányzata

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

en
iH rdess !
k
nálun
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Régen várt felújítás kezdődött
A zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
nem csak a megyeszékhely lakosságának nyújt tartalmas és szórakoztató programokat, hanem a város környékén lévő települések
polgárai közül is sokan előszeretettel látogatják. S mivel Egerszeg
egyik legnépesebb lakótelepének frekventált helyén fekszik, nem
mindegy, hogy milyen környezet fogadja a látogatókat.
Június 26-án a sajtóbejárás keretében rengeteg információval
lett gazdagabb az újságíró.
Balaicz Zoltán polgármester és Makovecz Tamás önkormányzati képviselő sok adatot megosztott a sajtó képviselőivel. Az önkormányzat önerőből évente nagyjából 200 millió forintot tud az
utakra és járdákra fordítani, de ez elenyésző összeg ahhoz képest,
hogy 869 út és járda van a városban. Európai uniós forrás nem
fordítható a városi utak és járdák felújítására, csak az állami
támogatás jöhet szóba, ezért nagy segítség, hogy a kormány 1,7
milliárd forint támogatást biztosított, amiből az arányos városfejlesztés jegyében szinte minden városrészben újultak meg
közterületek az egyes városrészekben. A programból három helyszín maradt hátra: a Mátyás király utca (napokon belül kezdődik),
a sportcsarnok előtti tér (még ősszel elkezdődik), valamint a landorhegyi városrészben a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ előtti lépcsősor és tér, ahol már folyik a munka. Ennek a
csomagnak nem része (tehát más forrásból valósul meg) az Arany
János utca közműveinek és burkolatainak felújítása, a Mártírok
útja és az Arany János utcai átkötő út és a vizslaparki sétány
építése, valamint a Petőfi utca aszfaltozása.
Amikor 2014-ben az új városvezetés és közgyűlés megkezdte
a munkáját, Balaicz Zoltán polgármester és Makovecz Tamás önkormányzati képviselő gondoskodott a volt Skála melletti lépcsősor felújításáról. Akkor ígérték meg azt is, hogy a ciklus végéig
megújul a VMK előtti tér is, s ez most szintén valóra válik.
Balaicz Zoltán polgármester lapunk kérdésére összefoglalta,
hogy milyen is lesz a tér a felújítás után:
– Ez egy nagy forgalmú tér, amely közösségi helyként is
funkcionál. Jelentősek a magassági különbségek, de kényelmes
lépcsőkkel, rámpákkal, akadálymentesítéssel a kor követelményeinek megfelelő terület lesz. Korszerű kerékpártároló, parkoló
épül a helyszínhez illeszkedő térvilágítással. Új növényzetet telepítünk. A landorhegyiek büszkék lesznek erre a térre!
S most nézzük részletesen is, hogy mi történik!

Balaicz Zoltán (balról) és Makovecz Tamás tartott tájékoztatót.

A VMK előtti lépcsősor és tér 298 millió forintos ráfordítással
teljes mértékben megújul, figyelve az alatta lévő közművekre is:
Új csapadékcsatorna épül; ivóvízvezeték rekonstrukció valósul
meg; megújul a szennyvízcsatorna a tér alatt is; új közvilágítási
hálózat és vezetékrendszer épül ki a föld alatt; új parkolóhelyek
létesülnek a Landorhegyi út nyugati oldalán; kényelmes lépcsősorokat alakítanak ki; egyszerűen közlekedhető hosszú rámpák
épülnek a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők részére;
egyedi gyártású ülőpadokat helyeznek el; új hulladékgyűjtők
kerülnek ki; korszerű kerékpártárolókat telepítenek; a térhez illeszkedő új kandelábereket építenek ki; továbbá természetesen
megújul a teljes zöldfelület is.
Mindezt önerőből soha nem tudta volna az önkormányzat kialakítani, ezért nagy segítség a folyamatos és jelentős állami támogatás. A landorhegyi városrészben 2014-2019 között számos
felújítás zajlott, a teljes ciklusban mintegy 3,5 milliárd forintot
sikerült a landorhegyi városrészre irányítani, amire sok-sok évtized óta nem volt példa.
A munkálatok részeként 20 millió forintos ráfordítással zajlik
a Landorhegyi úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója 215 méter
hosszúságban a Landorhegyi Általános Iskola és a PTE Egészségtudományi Kar kollégiuma között. A szakemberek augusztus
elejére végeznek vele.

A zártkerti gazdálkodás újraindítása

Sajnos egyre több az elhagyott zártkert.

Fontos a hagyományos,
zártkerti gazdálkodás újraindítása, ezért a kormány idén is
meghirdeti a falvak és kistelepülések határain lévő zártkertek

revitalizációs programját –
mondta minap Nagy István
agrárminiszter.
Hozzátette: a 2 milliárd forintos keretösszegű program-

ban a települési önkormányzatok és ezek konzorciumai
pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra.
Hangsúlyozta: a régen virágzó elővárosok zártkertjei elhagyatott területekké váltak, a
kormány pedig azt szeretné,
hogy az emberek használják ki
ezeket az erőforrásokat és induljon újra a hagyományos
gazdálkodás, lehetőleg őshonos
gyümölcsfajták telepítésével.
Mint mondta, a területek
vonzóbbá tételéhez a pályázat
keretében infrastrukturális fejlesztésekre, vízelvezető rendszerek megépítésére, kutak fú-

rására, vadvédelmi rendszerek
és villanyvezetékek kiépítésére
is nyújt támogatást a kormány.
A pályázat során egyenként
legfeljebb 10 millió forint támogatást lehet nyerni, a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekhez pedig ez
az összeg legfeljebb 20 millió
forint – fűzte hozzá.
A kivitelezést megkönnyíti,
hogy a projekt 75 százaléka
előfinanszírozott, így akik
2019-ben sikeresen pályáztak,
2020 elején már megvalósíthatják az újításokat az érintett
területeken – tudatta Nagy
István.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

Ismerkedtek a jógával.

Június 10-én, pünkösdhétfőn Zalaháshágyon autómentes
napot tartott az önkormányzat
EFOP pályázat keretében. A
program célja erősíteni a társadalom környezettudatosságát,
felhívni a településen élők figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti,
baleseti problémákra.
Zalaháshágy természeti környezete a település legnagyobb
értéke, megóvása közösségi
összefogást kíván. Ennek egyik
megerősítő eseménye a projekt
során megszervezett autómentes nap, melyen egészségmegőrző és balesetmegelőző előadások, meleg étel, gyümölcs
várta a résztvevőket.
A program a Sibrik kápolnánál kezdődött, ahol pün-

kösdi szentmisét celebrált
Mikolás Attila plébános. A
szervezők kérésének eleget
téve a falubeliek kerékpárral és gyalog érkeztek a
helyszínre. A misét követően
mindenki lebiciklizett, lesétált
a focipályára. Ezután Vass
Virág körmendi jógaoktató
tartott bemutatót a jógáról,
annak egészségre gyakorolt
jótékony hatásairól. A résztvevőkkel közösen jópár gyakorlatot is elvégeztek.
Ezt követte Baján Antal
előadása a balesetmentes, biztonságos közlekedésről és az
autózás veszélyeiről. A programsorozat befejezéseként a
megjelenteket ebéddel vendégeltük meg.
Szabó Anett

www.zalatajkiado.hu

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.
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Energiaudvar létesült Lentiben

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.
Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és takarékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a projekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.
Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m2 déli tájolású felületre a nyári
hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasznosítani. 1 m2 napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek
0
50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható napenergia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m2 hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.
2
A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt
hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.
Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos energiát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor felhasználni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üzemeltetni vele.
A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte korlátlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasztót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.
A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil növényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm3-es
mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.
Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhasználóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Gyermeknap Hagyárosböröndön
Egy kalózkalandot is átéltek
Az elmúlt évekhez hasonlóan, most már hagyományosan, idén is június első hétvégéjén, elsején került megrendezésre a hagyárosböröndi gyermeknap. Délután 15:00 órától
érkeztek a fiatalok a kultúrház
udvarához, ahol trambulin,
óriás szappanbuborék, csillám-

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

tetoválás várta őket. A tavalyi
sikerre való tekintettel ismét
összemérhették pingpong tudásukat a vállalkozó kedvűek.
Borka bohóc műsora is nagy
sikert aratott, aminek nem csak
nézői, de aktív részesei is
voltak a gyerekek, egy igazi
kalózkalandot élhettek át a segítségével.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak,
valamint a Zalamenti és Őrségi
Szociális Alapszolgáltatási Intézménynek a rendezvény támogatását.
BnT

Akcióban a kalózcsapat.
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Nagy siker volt
Június utolsó napján rendezték az V. Zalacsébi „Szoci” autó motor találkozót. A vasútállomás melletti hatalmas füves terület
több mint félig megtelt autókkal és motorokkal. Minden eddiginél
többen jöttek, mintegy 60 autó és motor várt elbírálásra. A
legmesszebbről ifj. Pávlics Viktor jött, aki az 1947-es évjáratú
Pobedával az ukrajnai Beregszászról utazott Zalába.
– Saját lábán elhozott engem a Pobeda. A kocsi édesapám
szeme fénye, ezért nagyon vigyáztam rá és pihenni is engedtem –
kezdte Viktor. – A Gorkij autógyárban készült „csoda” tíz évet
garázsban pihent, de egyébként mindig használatban volt. Egy
gyöngyösi találkozón már részt vettünk és itt, Zalacsében sem láttam nála öregebb autót.
Sokan megcsodálták az 1974-es évjáratú Pontiac Firebird
gépet, amelynek egyáltalán semmi köze a „szoci” kategóriához,
de a szervezők jóvoltából mindenki kiállíthatta gépjárművét.
– Büszke vagyok rá – mondta a zalalövői Bucsics Norbert. –
Apró darabokra szedtük és teljesen felújítottuk. A legfőbb
érdekessége az 5700 köbcentis es motor, de a külsejére sem panaszkodom, amerre járok nézegetik, fotózzák.
A Pontiac becsült értéke 5 és fél millió forint, de akadt olyan
autó is, ahol az érték mellé egy végtelen jelet tettek.
A motorkerékpárok között első ránézésre a Csepel volt a sztár.
Az 1954-es évjáratú gépet Győrffy Gyula alkatrészekből rakta
össze, a legrégebbi 1951-es motor is úgy nézett ki, mintha most
gördült volna le a gyártósorról.
A szervezők most is újítottak, ezúttal a motorok és gazdáik
versenyeztek. Gál Balázs zalacsébi motoros bemutatta a pályát és
levezényelte a versenyt. A jelentkezők bólyák között szlalomoztak, végig hajtottak egy pallón és máris célba értek. A gyakorlatban nem volt ez ilyen könnyű, hibapont nélkül kevesen
teljesítettek.
A kiegészítő pontokért a motorosok felvették a „részeg
szemüveget”. Itt a motor nem jutott szerephez, a motoros a labdával szlalomozva lábbal próbált a kapuba találni. A helyzet-

Minden eddiginél többen jöttek.

kihasználás nem volt az igazi. Ezt a játékot versenyen kívül
többen is kipróbálhatták,
Motorozás helyett Molnár Attila most az eredményhirdetésre
vállalkozott, a díjakat Erdei Csaba polgármester adta át.
A legszebb motorkerékpár díját egy Pannónia TLB kapta, a
legeredetibb az orosz Dnyeper lett, (az egerszegi tulajdonos szünet nélkül motoroztatta a gyerekeket) a legöregebb motor az
1947-es 250 köbcentis Csepel.
A legszebb autó díját a fekete Csajka nyerte, a legeredetibb
egy 1990-es változtatás nélküli Trabant lett, a legöregebb az 1947es Pobeda. A szépséges Barkas mellett még két kismotor kapott
különdíjat.
A motorosok versenyében Pungor Gábor szerezte meg a
harmadik helyet, a második Pongrácz Zsolt lett, a „salátástálat” a
győztes Kollár Zsolt vihette haza.
– Eddig minden évben újítottunk valamit és mindig népesebb
lett ez a találkozó. Most is elmondhatjuk, hogy ez volt az eddigi
legnépszerűbb autós-motoros esemény – értékelt Erdei Csaba polgármester. – Úgy gondolom, hogy igazi családi programot adtunk
a helyieknek és a környékbelieknek. Most pedig következzen
Kalapács Józsi és a haevy metál! – búcsúzott Erdei Csaba.
Samu László

Jubiláló pedagógus köszöntése
Az iskola elismert pedagógusaként vezette a helyi és a
területi alsós munkaközösséget, élvezte a szülők és a pedagógustársak megbecsülését.
A közéletbe is bekapcsolódott a helyi Vöröskereszt szervezet titkáraként.
Munkássága során az alábbi
elismerésekben részesült:
· A Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés bronz fokozata
1975
· Magyar Úttörők Szövetsége Dicsérő Oklevél 1984

· Kiváló Munkáért 1986
A pedagógushivatást a családban leánygyermeke örökölte, aki jelenleg is az intézmény
nevelője.
A Vasoklevelet – mely a
tanítói oklevél megszerzését
követően 65 év után adható, –
jó egészségben vehette át az
ünnepelt, akit Gyarmati Antal
intézményvezető
köszöntött,
majd ezt követően visszaemlékezett a régi iskolai évekre,
kollégákra, tanítványokra, kedves pillanatokra.

Lukács Gézáné a tantestület tagjainak körében.

Lukács Gézáné zalalövői
pedagógust köszöntötték a Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi
pedagógusai
jubileumi díszoklevele átvétele alkalmából.
Lukács Gézáné (Stubits Ilona) Zalalövőn született, itt vé-

gezte általános iskolai tanulmányait is, majd 1954-ben szerzett
tanítói oklevelet a zalaegerszegi tanítóképzőben.
1953-57-ig Tótszerdahelyen
tanított, majd a Zalalövői Általános Iskola pedagógusaként
látta el hivatását egészen 1991-ig,
nyugdíjazásáig.

www.zalatajkiado.hu
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Éjszakai túra Káváson

A kulcsosháztól indították a csapatokat.

Június 8-án, szombaton huszonegyedik alkalommal vehettek részt éjszakai túrán Káváson a természetjárás kedvelői.
A pályázati támogatásából megvalósított túrának ezúttal a
„Denevér túra” elnevezést választották. A versenyre előzetes
internetes és helyszíni regisztrációval lehetett jelentkezni.
Ezt követően 10-15 fős csapatok indultak a tervezett útvonal
megtételére. Minden csapat
pontozólapot, tollat, papírt, térképet és pecsétet tartalmazó
csomagot és minden egyes csapattag nyakba akasztható kerámiát kapott az útra.
A helyszíni regisztrációra a
Kulcsosháznál volt lehetőség,

400 főre készítették az ételt.

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

ahonnan a túrát indították.
Összesen hét állomás volt az
útvonalon. Az állomások a
sportpályánál, az Öreg-hegyen,
a Zsimba-hegyen, a Vaskóhegyen és a Dombi pincénél
voltak, ahol állomásfőnökök
várták a túrázókat játékos keresztrejtvényekkel, ügyességi
feladatokkal, villámkérdésekkel. A kivilágított Bükköny és
Kerecseny állomásoknál a túrázóknak állomásfőnök nélkül

kellett boldogulniuk az adott
helyszíneken megadott feladatokkal. Pontozást nemcsak a
túrázók kaptak, hanem az állomásfőnökök is, így a verseny
befejeztével őket is díjazták. A
legtöbb pontot gyűjtő állomásfőnök ajándékcsomagot vehetett át. A túrázók közül az első
három csapatot díjazták, az elsőnek már öt éve túrakupa a
jutalma, amit csak akkor tarthat
meg, ha három egymást követő
alkalommal megnyeri.
A több, mint háromórás út
megtétele után a Kulcsosháznál
fejeződött be a túra. A résztvevőket csülkös-babos káposztával és krumplis gulyáslevessel
várták, a hozzávalókat 400 főre
számolták. Este kilenc óra körül ért célba az első csapat.
Egyébiránt a Vaskó-hegyen
már adódott is lehetőség
zsíros kenyérrel az energia
pótlására. A hajnalig tartó kiránduláshoz az időjárás is kegyes volt, így minden résztvevő
számára kellemesen telt a bagolytúra.
Trojkó Tímea

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

Fõzni jó!
Ezt nem így kell mondani…
A nyári grillezések kihagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben része, itt az ideje, hogy bepótolja.
A grillezett húsoknak és
a zöldségeknek van egy
utolérhetetlen ízük, amit
csak a szabadtéri tűzön lehet
elérni. A hangulatról, a sok
ökörködésről nem is beszélve, mert ez a férfiak sportja.
De figyelem, a feleségeknek
is lesz bőven tennivalójuk,
mert az előkészítésből és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli előrehaladtával egyre nagyobb
mennyiségben elfogyasztott
alkoholnak, mert hát ugye a
tűz mellett egyre melegebb
van, és mi, férfiak csak nem
száradhatunk ki. Egy ilyen
bulin voltunk mi is a családdal a Balatonon.
Vendéglátónk a régi magyar vendéglátási tradíciókat
vallotta:
– Inkább több legyen,
mint kevés. Maradt is étel
rendesen. Barátunk felesége,
Tünde felismerte a problémát: ennyi étel nem fog beférni a hűtőbe a buli után.
Megoldást keresve, többször
kínált bennünket: egyetek
még!
– Dugik vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz.
Ekkor szinte mentőövként ismerősök tűntek fel a
nyaraló előtt. Tünde kapott
is a lehetőségen. Gyertek be!
Maradt még egy csomó kaja.
Felesége szavait hallva, férjéből kitört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így
kell mondani: Gyertek be,
mert a legjobb falatokat tettük félre nektek!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2019. július
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Tanévzáró és ballagás Zalalövőn
246 általános iskolás és 65
művészeti iskolás tanuló vehette át év végi bizonyítványát az
osztályfőnököktől a tanévzáró
ünnepséget követően Zalalövőn.
Az általános iskolások közül 24en vihettek haza csupa ötösből
álló kitűnő bizonyítványt, mindössze két tanuló van, akiknek
még augusztusban tanúbizonyságot kell adnia a tanév során
szerzett ismeretekről, hogy magasabb évfolyamba léphessenek.
Kiváló tanulmányi, kulturális, sport közösségi és művészeti tevékenységéért 58 tanuló
vehetett át jutalomkönyvet a
tanévzáró ünnepségen Gyarmati Antal intézményvezetőtől.

A számos jutalomkönyv is bizonyítja, hogy nagyon sok diák
végzett kiváló munkát az elmúlt tanévben.
Az Iskola Kupa vándorserleget, mely az egész év során
az iskolai munka egészét tekintve legjobban teljesítő osztály jutalma a felső tagozaton,
ezúttal a búcsúzó 8. évfolyamosok nyerték, a négy év alatt
immár harmadszor.
2019. június 15-én 31 nyolcadikos tanuló vett búcsút az
iskolától az egyik legszebb
iskolai hagyomány, a ballagási
ünnepély keretében. Helyükre
24 elsős tanuló iratkozott be a
következő tanévre.

A nyolcadik osztályosok az iskola kupájával.

Egyre jobb párlatok
Pálinkamustra Zalaszentgyörgyön

A ballagók nevében Németh Alexandra, Szakály Hanna és
Szabó Bence köszönt el.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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mennyi zalaszentgyörgyi pálinkaversenyen részt vett.
A zsűri véleménye szerint
fejlődés tapasztalható az előző
évekhez képest, de elhangzott,
hogy továbbra is nagy figyelmet kell fordítani az alapanyagokra és a főzésre is.
A szervezők részéről Császár Lajos a mustra eredményéről tájékoztatta lapunkat. A
hatvan minta közül 5 arany, 5
ezüst és 12 bronz minősítést
kapott. A legjobb helyi minta
ifj. Dóczi Károly nyári almája
lett. A közönségdíjat Borbély
Péter (Bagod) őszibarack párlata kapta.
A mustra legjobb pálinkája
címet Opauszki Csaba meggyből főzött nedűje nyerte el.

Hu

A Zalaszentgyörgyi Kertbarát Kör szervezésében immár
negyedik alkalommal került sor
a Zalaszentgyörgyi Pálinkamustrára június 23-án a Porta
Tájházban.
Dóczi Károly a szervezők
nevében elmondta, hogy összesen hatvan mintát neveztek
a megmérettetésre. Ezek többsége a klasszikus körte, alma,
szilva, őszibarack párlat volt,
de akadtak különlegesek is,
mint például háziberkenye,
naspolya és alma-akác pálinka.
A három tagból álló zsűri
vezetője a Nagykanizsáról érkezett Gazdag Attila volt. A
nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező ítész eddig vala-

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.

Tüskéskörtét keresünk

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

Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

