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SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

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

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

Érvényes:
2019. szeptember 09 -

szeptember 22-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők,

az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR EXTRATOP ÁR
Sertés fehércsont                        10 Ft/kg........................
Sertés máj                                  299 Ft/kg..................................
Sertés láb hátsó                         199 Ft/kg.........................
Sertés Apróhús 70%                1139 Ft/kg................
Sertés karaj hosszú csontos  1399 Ft/kg..
Sertés dagadó                          1439 Ft/kg..........................

Tepertőkrém   250 g/dob   449,-/db   1796/kg... ... ...
Zsír 1 kg                                            699 Ft/kg............................................
Balaton virsli                                    899 Ft/kg....................................
Virsli Műbeles                                   899 Ft/kg...................................
Kenőmájas                                        899 Ft/kg........................................
Lecsókolbász                                    899 Ft/kg....................................
Nyári turista                                    1599 Ft/kg....................................
Debreceni                                        1399 Ft/kg........................................
Disznósajt vcs.                                 999 Ft/kg.................................
Füstölt kenyérszalonna                   999 Ft/kg...................
Véres-Májas hurka                           999 Ft/kg...........................
Szafaládé                                        1099 Ft/kg........................................
Cserkészkolbász                            1109 Ft/kg............................
Soproni-Olasz-Löncs                     1149 Ft/kg.....................
Virsli Sajtos                                    1299 Ft/kg....................................
Vadász karikás vcs.                       1549 Ft/kg.......................
Körmendi Borókás                        1899 Ft/kg........................
Körmendi vastag paprikás           1899 Ft/kg...........
Körmendi Extra Sonka                  2199 Ft/kg..................

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

(Folytatás a 2. oldalon)

A ke-Patakai-hegyi búcsú
retében, a szőlősgazdák jelen-
létében ünnepelte meg a ma-
gyar államalapítás napját au-
gusztus 20-án városa.Zalalövő
A program szervezője a Bor-
barát Kör Egyesület, szónoka
pedig nyugal-dr. Pálfi Dénes
mazott kertészmérnök volt.

Az államalapítás ünnepe Zalalövőn
A megemlékezés ünnepi

szentmisével kezdődött, melyet
a város plébánosa, Horváth Ist-
ván Sándor atya tartott. Az
istentisztelet végén Galambos
István, a Borbarát Kör Egyesü-
let elnöke köszöntötte a jelen-
lévőket, s kérte fel ünnepi

Dr. Pálfi Dénes volt az ünnepi szónok.

Augusztus első, teljes hét-
végéje falunapi rendezvények
megtartására adott alkalmat Za-
lacsében. A programok péntek
este öt órától kezdődő túrákkal
és a vasárnap este kezdődő bál-
lal fejeződtek be. Túrát indítot-
tak az óvodások és általános
iskolások számára 6-7 állomás-
sal, amelyen óvónők, pedagó-
gusok segítették a gyerekeket a
feladatok megoldásában. A fel-
nőttek 10 fős csapatokkal vet-

Programgazdag falunap Zalacsében
tek részt éjszakai túrán, a falu
külterületein 5 állomás ügyes-
ségi feladatait teljesítették.

A szombati nap gyerek-
programmal, ringatóval kezdő-
dött. , ZalacsébErdei Csaba
polgármestere nyitotta meg a
délutáni rendezvényt és egyút-
tal megköszönte a segítséget
mindenkinek, aki a falunap
megrendezéséhez hozzájárult.
Számot adott az elmúlt évek
fejlesztéseiről, melyek közül

kiemelte a sportpálya, az öltöző
és teniszpálya felújítását. El-
mondta, hogy a fejlesztéseknél
mindig az az igazi érték, ami-
kor kevés pénz mellett össze-
fogással érnek el sikereket. És

ami a felújításon túl még fon-
tosabb, hogy ezeket a létesít-
ményeket a település fiataljai
töltsék meg élettel. Egyúttal
felhívta a figyelmet a Zalacséb

Az újszülöttek és szüleik köszöntése.



2 Zalalöv és Környékeő 2019. szeptember

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)
beszédének elmondására dr.
Pálfi Dénest.

– Március 15., augusztus
20., és október 23. a három ál-
lami, vagy ahogyan jobban sze-
retjük említeni, nemzeti ünne-
pünk – kezdte beszédét a szó-
nok. – Tudom, nem illő rang-
sort tenni köztük, mégis enged-
jék meg nekem, hogy elsőként
a mai napot, a mai ünnep mél-
tóságát emeljem ki, mert Szent
István nélkül nem lenne Ma-
gyarország. Ha nincs az ő ál-
lamalapító tevékenysége, akkor
nem lett volna március 15. és
október 23. sem.

Dr. Pálfi Dénes beszélt arról
is, hogy az államalapítás meg-
szervezése, a kereszténység
felvétele már Géza fejedelem
idejében elkezdődött, azaz
Szent István édesapja alapozta

meg Magyarország immár több
mint ezeréves fennállását. Mun-
kájának folytatásaként Szent
István rakta le Magyarország
alapjait, tért át, s térítette át nem-
zetét a krisztusi hitre. Mindez
nem volt egyszerű, hiszen belső
viszályok és külső ellenség egy-
aránt veszélyeztette az orszá-
got. A fiatal király azonban le-
győzte ellenségeit. A szónok ar-
ról is beszélt, hogy a magyar
nép később is tanúságot tett él-
ni akarásáról és keresztény hité-
ről, hiszen előbb a tatár-, majd a
törökdúlás után is szinte a sem-
miből építette újjá az országot.

Az ünnepi beszédet köve-
tően került sor az új kenyér
megszentelésére, megszegésére
és kiosztására, majd a Patakai-
hegyi búcsú folytatásaként szó-
rakoztató programok vártak
még az érdeklődőkre.

Az államalapítás ünnepe Zalalövőn

Zalaháshágy Zala és Vas
megye határán fekszik. A ked-
vezőtlen időjárási adottságai
miatt a helyiek „Zalai viharsa-
roként” emlegetik településü-
ket. A falu domborzati viszo-
nyai is megnehezítik a csapa-
dékvíz elvezetését. A tavaly
nyári esőzés hatalmas károkat
okozott Zalaháshágyon.

– Az út menti árkok ilyen
mennyiségű csapadékvizet kép-
telenek elvezetni. A vis maior
pályázatunk egy részét elfogad-
ták az utak javítására, a vízel-
vezető árkok tisztítására és a
híd felújítására nyertünk támo-
gatást – kezdte pol-Büki József
gármester. – A híd felújítása
különösen fontos. A szőlőhe-
gyet 3 km-es kerülővel lehet
jelenleg megközelíteni.

– Eredményesen pályáztak
a vis maior eset kivételével is.

– A legnagyobb jelentőségű
az épületek energetikai korsze-
rűsítésére kiírt TOP - 3.2.1. pá-
lyázat. A kultúrház felújítására

Fejlesztések Zalaháshágyon
25 millió Ft-ot nyertünk Ez az
épület külső hőszigetelését a
födém hőszigetelését, a fűtés

korszerűsítését és a mozgás-
sérült mosdó kialakításának
költségeit foglalja magába.

– Valamennyi pályázati le-
hetőséggel éltek.

– A Magyar Falu Program
keretében az orvosi rendelő
felújítására pályáztunk. Az épü-
let felújítását önerőből kell
megoldanunk, a pályázatnak
ezt a részét nem fogadták be a
kiírók. A berendezési tárgyak
és a műszerezettség fejleszté-
séra 2 100 000 Ft-ot nyertünk.
Ebből beszerezhetjük a defib-
rillátort, a szükséges egészség-
ügyi mérőeszközöket és a bú-
torokat – folytatta Büki József.

Szintén a Magyar Falu
Program keretében a zártkerti
területhez csatlakozó 430 m
hosszú út javítására és a 3.5
km-es vadháló telepítésére is
pályáztak. A 061 hrsz.-ú több,
mint egy kilométeres külterü-
leti út felújítása is szükséges.
Ez köti össze a falut a 86-os

úttal. Tervezik az önkormány-
zathoz tartozó parkoló és továb-
bi járdaszakaszok építését. Az
elbírálás még nem történt meg.

– Önerőből is történtek fej-
lesztések?

– Az önkormányzat előtt
kezdődő járdaszakasz építése
még nem fejeződött be. Tart az
árkok tisztítása és mederlapo-
zása is. A járdaépítések eseté-
ben csak anyagköltségre is ír-
tak ki pályázatot. Ebben az
esetben is szükség lesz önerőre.

– Tudnak még valamit tenni
a faluért?

– Természetesen. Most kez-
dődik a tanév. Zalaháshágyon
ugyan nincs iskola, de a 372 fő
lakosságú faluban 51-en kezdik
a tanévet általános, közép-
vagy főiskolán. A képviselő-
testület az idén sem feledkezett
meg a családokról. Összesen
928 ezer Ft támogatásban ré-
szesülnek a fiatalok.

Samu László

Folynak a felújítások.

Büki József

Programgazdag falunap Zalacsében
és környékének környezet-
szennyezésére, ezért a testület
és a szervező közösség a mos-
tani rendezvényre papírpoharak
és papírtányérok, lebomló evő-
eszközök használatát kezde-
ményezte, amit a későbbi ren-
dezvények alkalmával szeret-
nék, ha szokássá válna a mű-
anyag hulladék elkerülése ér-
dekében.

Majd következett az újszü-
löttek köszöntése. A 2018-as
falunap óta öt gyermeket kö-
szöntöttek emlékplakettel, és
megajándékozták az édesanyá-
kat és az édesapákat. Ajándék-
kal köszöntötték még azokat,
akik 18-ik életévüket töltötték
be tavaly óta. Ezt követően
ajándéktárgyakkal díjazták a
konyhakert szépségverseny el-
ső három helyezettjét.

A kulturális műsoron több-
nyire helyi és környékbeli fel-
lépők szórakoztatták a közön-
séget. Elsőként egy paródiát
adtak elő „A csébi falugyűlés”
címmel, majd felléptek a zala-
csébi óvodások. A gyimesbükki
Dani Gergely Általános Iskola
tanulói hagyományőrző tánco-
kat és énekeket adtak elő.
Táncprodukcióval lépett szín-
padra a környékbeli fiatalok
társastánc csoportja, a szenior
örömtáncosok Sárák tánca, a , a
Salla néptáncegyüttes Tor-, a

nyos táncklub. A kulturális mű-
sorok után Tolcsvay László
adott koncertet, este „Helios”
bálon adódott lehetőség a ki-
kapcsolódásra.

Vasárnap is gazdag műsor
várta az érdeklődőket. Kispá-
lyás futballbajnokságot tartot-
tak, a fiatalok és öregfiúk küz-
döttek meg a pályán. Helyi
gyűjtemények kiállításán autó-
makettek, régi rádiók, kézmű-
ves termékek saját gyűjtemé-
nyét lehetett megtekinteni. Ki-
állításra kerültek még a kony-
hakert szépségversenyen ké-
szült fotók és fotói.Gál Roland
Egészségi állapotfelmérést vé-
geztek a felnőtteknek, a gye-
rekeknek csúszda, légvár, kosa-
ras hinta, csillámtetoválás, arc-
festés állt rendelkezésre. Vetél-
kedőt szerveztek ügyességi fel-
adatokkal a fiatalok és külön a
felnőttek számára. Motoros
technikai, street fighter, majd
zumba bemutatót nézhetett meg
a közönség.

A késő délutáni órákban
kezdték meg a zenés műsoro-
kat; ésCséber Fanni Nyári
Marcell El-ének-gitár duó, az
bow Street Prűdzenekar és a
Méri zenekar lépett a közönség
elé. A rendezvénysorozatot tá-
bortűz zárta, később hajnalig
tartó „Pungor” bálon szórakoz-
hattak a vendégek.

Trojkó Tímea
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Napközis jellegű nyári kéz-
műves és alkotó tábort szer-
veztek július végén, augusztus
elején . A sza-Zalaboldogfán
badidőközpontban rendezett
foglalkozások mellett ebédet is
biztosítottak a résztvevő gyer-
mekeknek. A tábor a zala-
boldogfaiak részére ingyenes
volt.

– A foglalkozásokon első-
sorban természetes anyagokat

Kézműves tábor Zalaboldogfán

használtunk fel – tájékoztatta
lapunkat táborve-Szőke Elvira
zető. – Közel egy tucat gyer-
mek vett részt a táborban, több-
nyire helybeliek. A visszajelzé-
sek szerint jól érezték magukat,
élvezték a munkát, ráadásul
aktívan részt vettek az ételek
elkészítésében is. Úgy érzem
hasznos volt a közös tevékeny-
ség, sokat tanultak ebből a
gyermekek.

Hasznos volt a közös tevékenység.

A zalaszentgyörgyi Porta
Tájházban ugyan vannak állan-
dó kiállítások, mégsem mú-
zeum, inkább élő intézmény,
amely sok-sok esemény hely-
színe – ezt fes-Buday Mihály
tőművész fogalmazta meg,
amikor kalauzolt bennünket a
Tájházban. A nemzeti ünnepen
itt sütötték az új kenyeret a
helyi nyugdíjas klub tagjai.

– Állandó létszámunk nyolc
fő. Kéthetente keddenként ta-
lálkozunk és rengeteg progra-
mon veszünk részt – mondta
Takács Gyuláné, Marika a klub
vezetője. – Már negyedik al-
kalommal sütjük az új kenye-
ret, van ebben tapasztalatunk.
Fontos, hogy időben elkészül-
jünk, mert ha kihűlt a kenyér,
csak akkor lehet szépen sze-
letelni.

Nemzeti ünnep a zalaszentgyörgyi Porta Tájházban
Kovács Dezső polgármester

jó házigazda módjára szemé-
lyesen fogadta az érkezőket és
saját kezűleg hozta az üdítőt és
a sört. Mindenki a kora dél-
utáni ünnepségre készülődött.
Buday Mihály a galériában
levette a falról Szent Istvánról
készült festményét és az udva-
ron a nemzeti színű zászló mel-
lé helyezte. Ezzel befejeződött
az előkészület, teljes díszben
kezdődhetett az ünnep!

Kovács Dezső köszöntötte a
megjelenteket. A polgármester a
hőségre való tekintettel rövidre
fogta a mondandóját. A bagodi
plébános, meg-Farkas László
osztotta gondolatait Szent István-
ról, a nemzeti ünnepről, majd
megszentelte az új kenyeret.

Dóczi Károly most nem
pálinkát főzött. A bogrács-

ban vörösboros kecskepörkölt
készült.

– Ez az én felajánlásom –
tudtuk meg Károlytól. A fiatal
kecskegidát, na meg a főző-
tudásom adom az ünnephez.
Úgy készítek mindent, ahogy a
szüleimtől tanultam.

Dóczi Tünde jókedvűen, mo-
solyogva tálcán kínálta az ételt,
senki nem tudott ellenállni.

– Évről évre finomabb! –
hangzott egy vélemény. Ezt
már aligha lehet felülmúlni!

– Mi lesz a további prog-
ram? – érdeklődött Farkas
László plébános.

– Nem terveztünk semmi
különöset. Egyszerűen kötetlen
beszélgetéssel töltjük az időt,
amíg kedvünk tartja – válaszolt
Kovács Dezső polgármester.

Valóban. Zalaszentgyörgyön
egy különleges hangulatú nem-
zeti ünnepen vehettünk részt.
Egy idegen is úgy érezhette
magát, mintha otthon lenne.

Samu László

A nyugdíjas klub tagjai az új kenyérrel.

Ha augusztus 20-a, és ha
Zalaháshágy Sibrik, akkor az a
kápolna.

Hagyományainkhoz híven
idén is a Sibrik kápolnánál ke-
rült sor Szent István állam-
alapító királyunk megünneplé-
sére, az idei termények meg-
áldására és az új kenyér meg-
szentelésére.

Már az előkészületekben –
fűnyírásban, takarításban részt-–

vevők számából látszott, hogy
rekord számú érdeklődő keresi
fel a kedden délelőtt fél 10 óra-
kor kezdődő rendezvény hely-
színét. Így is lett.

Az ünnepi szentmisén –
amit salomváriMikolás Attila

Új kenyér ünnepe Zalaháshágyon
plébános és Ma-Baricz Lajos
rosszentgyörgy (Erdély) plébá-
nosa mutattak be – mintegy
hetvenen vettek részt (képün-
kön). Jöttek ünnepelni a kör-
nyékbeli falvakból, jöttek ün-
nepelni kicsinyek és nagyok,
fiatalok és idősek, hat hetes
kortól a 93 évesig. Sőt, a ven-
dég plébánost elkísérte egy öt
fős erdélyi család is.

A szentmise után került
sor a termények megáldására
és az új kenyér megszen-
telésére. Az új kenyeret meg-
szegték, felszeletelték és aga-
péval egybekötve jóízűen el-
fogyasztották.

Horváth Gyula
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A nyári időszak, a szünidő a

táborok ideje. Július második

hetében a „Salla” Művelődési
Központ is várta azon mese és

kézműves foglalkozásokat ked-

velő gyerekek jelentkezését,

akik öt napot tölthettek az

intézmény napközis táborában.

EFOP 3.3.2-16-2016-00074

– Kulturális intézmények a

köznevelés eredményességéért

„Salla” Művelődési Központ a

jövő nemzedékéért című pályá-

zat másféléves időszakában a

Ha nyár, akkor tábor

tanulók többek között mese és

gyöngyfűzés szakkör keretében

vehetnek részt a programban,

melynek egy tartalmas idősza-

ka volt a kézműves és dráma-

tábor hete, ahol több különbö-

ző foglalkozás, keszthelyi ki-

rándulás várta a húsz főnyi

csoportot.

A tábor célja volt, hogy já-

tékokkal egybekötve népszerű-

sítse az olvasást, a mese sze-

retetét, az önálló alkotás le-

hetőségét.

Keszthelyi kiránduláson.

Bagod község polgármeste-

re, az alábbi je-Sipos Ferenc
lentősebb helyi fejlesztésekről

számolt be szerkesztőségünk-

nek – a teljesség igénye nélkül:

– a több, mint 300 m alap-
2

területű községháza átfogó bel-

ső rekonstrukcióját követően az

épület új tetőt is kapott az utób-

bi időben megszaporodó be-

ázások miatt, mivel a korábbi

fedés javítása sajnos arányta-

lanul nagy költséggel járt

volna,

– lehetőségünk nyílt felújí-

tani a Zalaszentgyörgy felőli

ravatalozó épületét,

– a bölcsőde és az óvoda

kerítése igencsak beavatkozás-

ra szorult, a javítások már nem

voltak elegendőek, így hozzá-

vetőlegesen 160 méter hosszan

lett lecserélve, s várta a nyári

szünet után a kis lakók árada-

tát. A számok tükrében: 250 m -
2

nyi fafelület többszöri lefesté-

se, 700 db kerítésléc levétele és

feltétele, csaknem 250 méter

hosszúságú vasanyag tisztítása,

korrózióvédelme, 2800 db csa-

var, ugyanennyi alátét, illetve

Nyári nagyüzem Bagodban
anya. A hosszadalmas munka

időben történő befejezéséért a

szakembereken túl köszönet

illeti az önkormányzat dolgo-

zóinak fáradtságos munkáját,

– ezen újság megjelenésé-

vel közel egy időben új kötő és

kopó aszfaltréteget, illetve pad-

kát kap a falu leghosszabb,

önkormányzati tulajdonú, bel-

területi, legrégebben leaszfalto-

zott – ezáltal a legrosszabb

állapotban lévő – utcája, a

Faluház utca. Ezzel, valamint a

faluház felújításával, nagymé-

retű parkoló és sétány kiala-

kításával, 3 db 4-5,5 méter ma-

gas fa szobor, végül egy 6 mé-

ter magas napelemes lámpatest

elhelyezésével a településrész

teljes megújulása valósul meg,

továbbá:

– a 13. században Szent Pál

tiszteletére épített műemlék

kerektemplom felé vezető út

lokális helyreállítása.

A fenti beruházások együt-

tes költsége elérte a 23 millió

forintot.

Bagod Község
Önkormányzata

A faluház nyugati látképe és a sétány.

Az EFOP-1.5.2 számú pá-

lyázat 2018 kora tavaszi in-

dulása óta tucatnyi kikapcso-

lódási (pl. hon- és helyismereti

kirándulás, falunapok), isme-

retterjesztő, szórakozási, műve-

lődési, képzési, stb. lehetőséget

biztosított község, to-Bagod
vábbá a településen található

intézmények (óvoda, iskola)

számára.

2019. júliusában ismét egy

újdonsággal szolgált a fenti pá-

lyázat, ugyanis két héten át 20

kisorsolt lakó ingyenes lovas-

Lovastáborok Bagodban
táborban vehetett részt az ön-

kormányzat szervezésében, a

bagodi Pro Equus Lovaspark
megvalósításában. A napi két-

szeri étkezésen túl a lovag-

láson, a lovas életmód megis-

mertetésén felül egész napon át

tartó programok várták a részt-

vevőket.

Ezúton is köszönjük Kovács
Beátának, a lovaspark vezető-

jének és munkatársainak segítő

közreműködését.

Bagod Község
Önkormányzata

Panorámafotó a Pro Equus Lovasparkról.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu



------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Zala megye területi jellegzetes-
ségeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi ter-
mék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevé-
kenységek megvalósítását.

A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 za-
lai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését va-
lósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid be-
mutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényké-
pes anyagait és pontos elérhető-
ségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanya-
gokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.

A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó informá-
ciókkal való ellátására, egy olyan on-
line adatbázis kialakítására, amely-
nek frissítése rendszeresen biztosí-
tott. Ennek egyik lehetséges for-
májaként a zalai innovatív foglalkoz-
tatási paktum keretein belül kiala-
kításra kerül egy helyi termék, il-
letve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelené-
sére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.

A paktum megvalósítási idősza-
kában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellén-
házán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két ren-
dezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelke-
zésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosí-
tott volt különböző helyi termékek-
ből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.

Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több tele-
pülésén, ahol a látogatók megis-
merhetik Zala helyi termékeit, szol-
gáltatásait, kézműveseit.

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.
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Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, ha-
táron túli, magyarlakta terü-
letein is megemlékeztek Szent
István királyról.

Lendván, a muravidéki ma-
gyarság központjában Pácso-
nyi Imre, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnöke mondott ün-
nepi beszédet.

Vajon számunkra – 21. szá-
zadi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a művelt-
ség kötelező tételeként tekin-
tünk rá, vagy megértjük és át-
érezzük sorsának és cseleke-
deteinek mozgatórugóit és üze-
netét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:

Igazi nagysága abban rej-
lik, hogy szuverén módon ha-
tározta meg Magyarország he-
lyét az akkori világban. Te-
kintsük példának azt az ön-
tudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Euró-
pában. Nem tett hűségesküt

A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
sem a német-római császár-
nak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őriz-
te meg, hogy közben bekap-
csolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.

Azzal tette naggyá és ma-
radandóvá országát, hogy sza-
bályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomvál-
tások és korszakváltások viha-
rait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatar-
tásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kere-
teit. E törvények évszázado-
kon keresztül követendő min-
tául szolgáltak a későbbi jog-
alkotóknak. A vármegyék rend-
szere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő in-
tézmények.

A kalandozó magyar tör-
zseket egy közösséggé for-
málta, megóvta őket a szét-
hullástól. Legfontosabb törté-
nelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A ke-
reszténység által meghatáro-
zott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélé-
sének alapjává… Első uralko-
dónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a fel-
sőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott állam-
szervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.

Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 év-
vel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlék-
konferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:

„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szem-
benézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és min-
denki tagja, részese lehet a kö-
zös céloknak, a nemzet közös,

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és meg-
érthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet ben-
nünket.” – idézte a minisz-
terelnök mondatait beszéde vé-
gén Pácsonyi Imre.

Pácsonyi Imre mondott be-
szédet.
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Sajtóbejárás keretében mu-
tatta be minap a munkálatok
állását polgár-Balaicz Zoltán
mester, országgyű-Vigh László
lési képviselő, al-Gecse Péter
polgármester és , aBali Zoltán
térség önkormányzati képvi-
selője.

A 2014-2019-es önkormány-
zati ciklus egyik legfontosabb
beruházásáról van szó, melyet
annak idején legjobban várt a
helyi közvélemény és amelyre
ígéretet is tett Zalaegerszeg
polgármestere.

Balaicz Zoltán 2015-ben
írta alá minisz-Orbán Viktor
terelnökkel a megyeszékhelyre
vonatkozó Modern Városok
Program szerződést, amely le-
hetőséget adott arra, hogy az
eredeti, szerény elképzelések
helyett egy sokkal nagyobb be-
ruházásról is álmodjanak, ami
tartalmazza egy új nagy fedett
uszoda, egy új tanuszoda és
egy teljesen megújult városi
strand kialakítását. Erre 2014-
ben, a polgármesteri program
elfogadásakor gondolni sem
mertek, nem is ez volt az ak-
kori ígéret, de a lehetőséget
meg kellett ragadni, és ez
teljesen felülírta a korábbi
terveket.

Jó ütemben halad az új uszodakomplexum építése a megyeszékhelyen

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a terve-
zés, az engedélyek megszer-
zése, a három, egyenként négy-
hónapos európai uniós közbe-
szerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre el-
induljon a munka.

Balaicz Zoltán elmondta:
eddigi polgármesteri szolgálata
alatt ebből a projektből tanulta
a legtöbbet. Az első években
(naivan) igyekezett minden jó
hírt bejelenteni a sajtóban, pl.
elkészült a kormányelőterjesz-
tés, kiírták a közbeszerzést a
tervezésre, stb. Csakhogy teltek
a hónapok, az évek, és az
emberek arra voltak kíván-
csiak, hogy mikor lesz végre
tényleges munka. Megfizette a
tanulópénzt, és megtanulta,
hogy előre pontosan el kell
mondani, milyen időkorlátok-
kal kell számolni egy ekkora
beruházás kapcsán, illetve saj-
tóeseményt csak akkor tanácsos
tartani, ha már elindult a
munka.

Éppen ezért, a színház fel-
újítása kapcsán már előre kom-
munikálta, hogy a 2019-es po-
zitív döntés alapján, az elő-
készítés, a tervezés és a közbe-
szerzés minden határidejével

számolva 2022 lehet a tény-
leges munkálatok reális ideje.
Továbbá ugyanígy őszintén, elő-
re kell beszélni a sportcsarnok-
ról is, ha most elkezdenek vele
foglalkozni, akkor 2024 lehet
majd a valós beruházási dátum.
Egy-egy ilyen méretű projekt-
nél ennyi idő kell ugyanis.

A munka, az előkészítés
gőzerővel folyt éveken keresz-
tül, de nem volt olyan látvá-
nyos, mint a most zajló 9,5 mil-
liárd forintos beruházás építési
szakasza. Ráadásul közben egy
komoly probléma is felmerült,
hiszen eredetileg egy ütemben
zajlott volna a teljes beruházás,
akkor azonban legalább egy
évig nem lett volna Zalaeger-
szegen semmilyen úszásra al-
kalmas medence, ez pedig elő-
revetítette a rendkívül sikeres
és komoly utánpótlásnevelő
munkát folytató Zalaegerszegi
Úszó Klub (ZÚK) megszűné-
sét. A klub vezetői és a szülők
kérték, hogy találjanak más,
több ütemű megoldást, hogy
mindig legyen az építkezés
közben is használható meden-
ce, így a projektet több ütemre
kellett bontani, újra kellett ter-
vezni, ami jelentősen drágította
is a programot.

A kivitelezés három ütem-
ben zajlik. Az első ütemben
elbontják a meglévő kültéri
medencét, és helyére megépítik
az újat a hozzátartozó burko-
latokkal együtt, valamint kiala-

kítják a gépészeti tereket közel
500 m -nyi területen. Szintén2

az építkezés első fázisában
létrehoznak egy 250 méter
mély hidegvizes kutat, illetve
egy 1100 méter mélységű ter-
málvizes kutat.

A beruházás második sza-
kaszában megvalósul a meglé-
vő uszodaépület elbontása és az
új, nemzetközi színvonalú lé-
tesítmény megépítése. A mun-
kálatok idején az új kültéri
medence működését ideiglenes
sátorfedés és konténeröltözők
biztosítják majd, hogy a klub és
a szülők kérésére egy napig se
maradjon úszási lehetőség nél-
kül a város. A beruházás részét
képezik a legkorszerűbb kap-
csolódó építészeti, épületgépé-
szeti és villamossági, sport-
technológiai és akadálymente-
sítési munkák is. A projekt
során közmű-, út-, járda- és
parkolóépítés is megvalósul,
továbbá egy napelemes erőmű
a minél gazdaságosabb mű-
ködtetés érdekében.

A projekt utolsó fázisában
felújítják a 360 m -es strand-2

épületet. Az építkezéshez több
mint 4700 m vasbeton és több3

mint 220 tonna acél tartószer-
kezetet használnak fel. Az új lé-
tesítmény több mint 8000 m -es2

lesz, amely nem csak a zala-
egerszegieknek, hanem a kör-
nyékbelieknek is kellemes ki-
kapcsolódást és sportolási lehe-
tőséget biztosít majd.

Balról Bali Zoltán, Vigh László, Balaicz Zoltán és Gecse Péter.

Az uszodakomplexum látványterve.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munka-
társait a zobori élményparkba. A alapítója,Holnapocska tábor
Szabadics Zoltán dr. Pálés a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
Attila vezette az eseményt.

Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táboro-
zott . A tábor nemrégiben megkapta a GyógyítóZalaszabaron
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.

– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a hatá-
ron túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számá-
ra. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.

A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkez-
nek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat ala-
kult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találko-
zásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg , a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.Gerlinger Sándortól

Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédá-
ról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balato-
non, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Kalandok az élményparkban

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt , a Nagy-Papp Gabriella
beregi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.

– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.

Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a

barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

Minden várakozásnál job-
ban teljesít a magyar gazda-
ság, amiből az idősebb kor-
osztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.

A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíj-
kiegészítést is.

Azok a közfoglalkozta-
tottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egy-
szeri plusz juttatásban ré-
szesülnek.

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Zalalöv és Környékeő
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1994 óta képviselő, s immár
negyedik ciklusban irányítja
polgármesterként Zalaszent-
györgyöt Kovács Dezső. Szülő-
falujában él, itt alapított csalá-
dot. A ciklus végéhez köze-
ledve kértük számvetésre.

– Hálás vagyok, hogy olyan
képviselő-testületben dolgozha-
tok, ahol az energiát nem a
veszekedés emészti fel, hanem
a falu javára fordíthatjuk. Rend-
kívül jól képzett és elhivatott
hivatali apparátussal dolgozha-
tunk együtt. Ez is nagy kincs
manapság. Az elmúlt öt évben
polgármesterként a képviselő-
testülettel sok munkát végez-
tünk el. Fő szempontunk az
volt, hogy olyan fejlesztéseket
és beruházásokat hajtsunk vég-
re, amikhez pályázati forrást és
saját erőt tudtunk rendelni. Fő
hangsúlyt helyeztünk a kis kö-
zösségek, a civil élet megerősí-
tésére – mondja elöljáróban a
polgármester.

– Hogyan zárultak a pályá-
zatok?

– Ebben a ciklusban 21
pályázati fejlesztéshez nyer-
tünk el támogatást. A legjelen-
tősebbek: óvoda energetikai
megújítása; közös hivatalunk

„A munkát az építő vita viszi előre”
Beszélgetés Kovács Dezsővel, Zalaszentgyörgy polgármesterével (1.)

épületének energetikai korsze-
rűsítése; sportcentrum és öltöző
fejlesztése, korszerűsítése; könyv-
tári tevékenység keretén belüli
fejlesztések, járdafelújítások.
Ezen kívül saját erőből is vég-
zünk rendszeresen kisebb, na-
gyobb javításokat, felújításokat.

– Milyen programok várják
a lakosságot és a faluba lá-
togatókat?

– Zalaszentgyörgy színes és
nagyságához mérten rendkívül
gazdag programokat kínál. Ez
egész évben 32 eseményt, ün-
nepséget, rendezvényt jelent.
Hála és köszönet Zsirka Eriká-
nak, aki a programszervezéssel
foglalkozik és azoknak a fá-
radhatatlan segítőknek, akik
ebben vagy akár a közösségi
munkákban rendre aktívak.

– Jellemezné a falu gaz-
dálkodását!

– Évről évre gyarapítjuk az
önkormányzati vagyont, ahol a
felelős gazdálkodással tartalé-
kokat tudunk képezni a pá-
lyázati önerő előteremtése cél-
jából. A most már hagyo-
mánnyá vált és Buday Mihály
művészeti vezetésével messze
földön híres Zalaszentgyörgyi
Nemzetközi Művésztelep alko-

tásai a település értékeit növe-
lik. Az elmúlt ciklusban sike-
rült hosszas tárgyalások után
visszavásárolni a régi takarék-
szövetkezeti épületet. Az ön-
kormányzati vagyon működte-
téséből, bérbeadásból is szép
bevételre teszünk szert. A cik-
lus elején közösségi kertben
termelt zöldségből tudtunk be-
vételt produkálni. 8 éve tartó
tárgyalássorozat és erőfeszítés
irányul arra, hogy Zalaszent-
györgy fő tulajdonosa lehessen
a faluban lévő tónak. Akkor ott
is nagy ívű fejlesztések tud-
nánk végrehajtani pályázati for-
rásból, amire régóta tartó lob-
bitevékenységet fejtünk ki. A
közlekedési beruházásokon be-
lül ebben a ciklusban elindul-
hatott a mezőgazdasági út fel-
újítási programunk, amit az
előző önkormányzati ciklusban
kezdeményeztünk. A belvíz prog-
ram elindításáért is már a ko-
rábbi időszakban kezdtük el az
előkészítő, tervezési és lobbite-
vékenységet. Az eredmények
nem azonnal jönnek, lehet,
hogy csak 5 vagy 8 év múlva.

– Zalaszentgyörgyön tiszte-
lik a múltat…

– A hagyományainkat, a ci-
vil kezdeményezéseket ápoljuk,

támogatjuk az összetartó kö-
zösségeken keresztül. A közös-
ségek számára a költségveté-
sünkből nyújtott támogatáson
kívül civil alapot hoztunk létre,
azért, hogy még színesebb ese-
ményeket tudjanak az aktív
szervezetek, csoportok megva-
lósítani. A határainkon kívüli
magyar kapcsolatokat is több
évtizede aktívan műveljük és
éljük meg Marosszentgyörgy-
gyel és Oromhegyessel. Ez a
testvértelepülési kapcsolat kö-
zös programokban, események-
ben, pályázatokban, gyermek-
táboroztatásban és családi, sze-
mélyes kapcsolatokban testesül
meg. A sport támogatásának
területén a rövidesen 70 éves
sportegyesület (Császár Lajos
vezetésével) működéséhez, pá-
lyázati forrásaihoz önerőt biz-
tosítunk és támogatjuk minden
fejlesztési tervét. Teret adunk
az újabb és újabb kezdemé-
nyezéseknek, mint a nyugdíjas
klub, az asztaliteniszt kedvelők
sportolási lehetőségei, a kert-
barát kör, a hagyományteremtő
rendezvényeknek, mint például
(Dóczi Károly ötlete alapján)
a Zalaszentgyörgyi Pálinka-
mustra.

z.t.

Kovács Dezső az idei művésztelep megnyitóján köszönti a
résztvevőket.

2019. augusztus 24.-e dél-
utánján a település faluházába
várta nagy szeretettel Keménfa
Község Önkormányzata az idős
lakosokat, hogy egy szórakoz-
tató délután keretében köszönt-
sék őket. Nagy örömükre a kis
településről szép számban meg-
jelentek a meghívottak.

A program pol-Cser Gábor
gármester köszöntőjével kezdő-
dött. Ezt követően a gyerekek
vették át a szerepet, Cser Regi-
na Cser Gáborés versekkel
köszöntötte az egybegyűlteket.
Őket követte a Kiskocsi Zene-
kar, amely a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár jó-
voltából színesítette a rendez-

Idősek köszöntése Keménfán
vényt. Régi slágereiket hallgat-
va egy picit visszautazhattak az
időben, felidézve fiatalságukat.

Ezt követően az önkormány-
zat finom ételekkel, desszerttel
és hideg italokkal vendégelte
meg a szépkorúakat a meleg,
későnyári napon.

A testület az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is ajándékkal
kedveskedett a megjelent la-
kosoknak, ezzel is kifejezvén
megbecsülését.

Keménfa Község Önkor-
mányzata mindenkinek köszöni
a megjelenést, remélve, hogy
jól érezték magukat és bízva
abban, hogy jövőre ismét együtt
ünnepelhetnek!

A és azMagyar Labdarúgó Szövetség Országos Polgárőr
Szövetség között lévő támogatási megállapodás alapján, az
MLSZ Zala Megyei Igazgatósága közreműködésének köszön-
hetően támogatásban részesült a Zalalövő és Csöde Polgárőr
Egyesülete.

A vissza nem térítendő támogatás nagysága 80 000 forint,
melyet megelőlegeztek az egyesület részére.

A támogatási időszak alatt – 2018. szeptember 01. és 2019.
augusztus 31. napja között – az egyesület működési költsé-
geinek finanszírozására költhette az összeget. A megállapodás
alapján polgárőr formaruha, sportrendezvények biztosításához
szükséges eszközök és védőital beszerzéséhez használhatta fel
az egyesület a támogatási összeget.

Támogatás az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságától
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Az augusztusi hónapban több
rendezvény is volt .Csödében
Augusztus 3-án immár második
alkalommal került megrende-
zésre az Elszármazottak talál-
kozója, amelyre nagyon sokan
elfogadták a meghívást. A meg-
jelenteket pol-Horváth József
gármester köszöntötte, aki tájé-
koztatást adott a falu fejlődé-
séről.

A résztvevőket meleg étel
várta, és kulturális fellépők
szórakoztatták a közönséget. A
rendezvény ideje alatt a zala-
lövői védőnői szolgálat munka-
társa egészségügyi szűréseket
végzett.

A rendezvény az EFOP-
1.5.2-16-2017-00045 azonosí-

Elszármazottak találkozója és Családi nap
Programdús augusztus Csödében

tószámú projekt keretein belül
került megrendezésre.

Augusztus 17-én immár má-
sodik alkalommal került megren-
dezésre a Családi nap, amely
szintén az EFOP-1.5.2-16-2017-
00045 azonosítószámú projekt
keretein belül valósult meg.

A Családi nap fő célja volt a
településen élő családok és a
környékbeli települések közös-
ségének összekovácsolása, hogy
a gyerekek és szülők együtt
töltsenek egy tartalmas dél-

utánt. Sokan részt vettek a ren-
dezvényen, a gyerekeket Borka
bohóc (a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár támoga-
tásával), ugrálóvár, ládavasút,
arcfestés, csillámtetoválás, kéz-
műves foglalkozás várta.

A felnőtteknek a könnyebb
munkához jutás témájában, ön-
életrajzírás, álláskeresési mód-
szerek ismertetése történt HR
tanácsadó segítségével. A meg-
jelenteket szendvics, gyümölcs
és palacsinta várta.

Sokan elfogadták a meghívást.

A közönség összekovácsolása volt a fő cél a Családi napon.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

István csak ezt a tömör
és velős választ adta, ami-
kor felesége, Judit arról be-
szélt, hogy ideje lenne mo-
dernizálni a konyhát. Judit a
válaszon csak mosolygott,
már megszokta, hogy Ist-
vánnak mindenről karakán
véleménye van, és ezt nem
rejti véka alá. Judit még
emlékezett arra, amikor István
értelmetlen hóbortnak tar-
totta az okos telefonokat,
amikkel csak menőznek az
emberek. Szentül meg volt
győződve arról, hogy a tele-
fon csak telefonhívásokra jó.
Minek venni egy né-
hányezer forintos készülék
helyett sokkal drágábbat,
amikor nem tud annyival
többet. Ezt a véleményét
társaságban is ki szokta fej-
teni, amivel az idő előreha-
ladtával egyre kevesebben
értettek egyet. Észre kellett
vennie, hogy az élet kezd
elmenni mellette. A hagyo-
mányos telefonja nem volt
képes megoldani olyan élet-
helyzeteket, amit az okoste-
lefonok könnyedén.

Azóta már változott a
helyzet…

István elgondolkodott és
vett egy okostelefont.

Drágám, nem szeret-
ném, ha a konyhával is úgy
járnánk, mint az okostele-
fonoddal – emlékeztette Judit.

Modernizálni kell a kony-
hát, több helyen, praktikus
megoldásokra van szükség,
hogy kényelmesebben tud-
jak főzni. Nem várhatunk
vele tovább, vagy főzni kez-
desz és akkor megtudod,
hogy minek hol a helye…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Minek?...

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Salomváron a 2019/2020-as
tanév megnyitó ünnepsége egy-
ben a felújított iskolaudvar ün-
nepélyes átadására adott alkal-
mat szeptember elsején. A tanév-
nyitó és az átadás ünnepi han-
gulatához a salomvári gyerekek
énekkarának és a kisiskolások mű-
sora járult hozzá.

Az udvar évek óta várt a meg-
újulásra, töredezett volt a be-
ton, az esőzések után nagy sár
maradt, a diákok számára nem
volt biztonságos a terület. A fel-
újítás során a beton helyére tér-
kő, a régi játékok helyére gon-
dozott gyep került – derült ki
Bicsák Marcell 5.osztályos ta-
nuló fogalmazásából.

Az udvar felújítását 10,7 mil-
lió forintos költségvetésből való-
sították meg. A szükséges ösz-
szeg előteremtéséhez a Salom-
vári Iskoláért Alapítvány tett rend-
kívüli erőfeszítéseket alapítvá-
nyi bálok szervezésével, potenci-
ális támogatók felkeresésével.
Gál Péter, az alapítvány elnöke
köszönetét fejezte ki az átadón
az adakozó szülőknek, volt ta-
nítványoknak, magánszemé-
lyeknek, vállalkozóknak és szer-
vezeteknek, akik hozzájárultak

Tanévkezdés avatással
Megújult a salomvári iskola udvara

anyagiakban és tettekben a fel-
újítás megvalósításáért. Megkö-
szönte egyúttal az érintett önkor-
mányzatok, Salomvár, Zala-
cséb Keménfaés , a tulajdoni há-
nyad arányában való támoga-
tását és önkor-Zalaháshágy
mányzatának adományozását.

Dr. Horváth Zita felsőokta-
tásért felelős helyettes állam-
titkár asszony köszöntőjében
elmondta, hogy szép emlékek fű-
zik az intézményhez; általános
iskolai éveit ő maga is itt töl-
tötte. Megállapítása szerint a tag-
intézmény jó alapokat ad a di-
ákoknak, ebből az iskolából
egyre több gyerek tud tovább-
tanulni, jó munkalehetőséghez
jutni és a szakmáját magas szin-
ten művelni. Látható, hogy az
iskola állandóan fejlődik, és a
gyerekek a tanulmányi verse-
nyeken szép eredményeket ér-
nek el. Ezekhez a sikerekhez és
a tanévkezdéshez kívánt a diák-
oknak jó kedvet, kitartást és
szorgalmat, a pedagógusoknak
pedig sok erőt a tanításhoz.

Vigh László országgyűlési
képviselő beszédében két fon-
tos dologra hívta fel a figyel-
met: a tanárok iránti tiszteletre

és a családi példamutatásra. El-
ső osztályos emlékei szerint a
tanítók akkoriban kiemelkedő
tiszteletet kaptak a diákoktól és
a szülőktől. Fontos, hogy ez a
tisztelet ma is meglegyen, mert
rábízzuk a gyerekeket azokra,
akik tanítani tudják. A családi
példamutatás is nélkülözhetet-
len, mert a családon belül a
gyermekek megfigyelik, eltanul-
ják a családtagok egymás kö-
zötti viselkedését. Bizakodását
fejezte ki, hogy az olyan kisis-
kolák, mint a salomvári, sokáig
fennmaradjanak, mert akkor meg-
maradnak falvaink, megmarad
a vidék és az ország olyannak,
amilyennek képzeltük.

A salomvári tagintézmény ve-
zetője, Horváthné Pecsics Júlia
üdvözölte a megnyitón a diák-
okat. Az intézmény nevében meg-
köszönte az iskolaudvar felújí-
tásáért végzett munkát. Elmond-
ta, hogy az elmúlt években is
szükség volt a folyamatos fej-

lesztésekre, hogy a diákok szép,
otthonos intézményben kezdjék
a tanévet. Nyaranta elvégezték
a szükséges festési munkálato-
kat, nyílászárókat újítottak fel.
Az eszközállomány gyarapításá-
ra is nagy figyelmet fordítottak,
a tankerület segítségével egy
teljes osztálytanterem bútorza-
tát kicserélték, korszerűsítették
a riasztórendszert. A pedagógu-
sok munkájának megkönnyí-
tése érdekében új multifunkciós
nyomtatókat, wi-fi hálózatot,
EFOP digitális kompetencia-
fejlesztések című projekt kere-
tében 12 tanári notebook-ot,
idén felszerelt interaktív panelt
szereztek be. A megújuló ener-
gia hasznosítására napelemes
rendszert építettek ki. Elmond-
ható, hogy a tanulók a mai kor
követelményeinek megfelelő tech-
nikai felszereltséggel rendelke-
ző iskolában kezdhetik az új
tanévet.

Trojkó Tímea

Az iskolai udvar hivatalos avatásán Péterné Fatér Edit, a ba-
godi székhelyiskola igazgatója, Gál Péter, Kajári Attila, Vigh
László, dr. Horváth Zita, Árvay Sándor, Cser Gábor, Erdei Csa-
ba, Horváthné Pecsics Júlia.

A salomvári gyerekek énekkara előadás közben.
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Zalalövő ezúttal is csatla-
kozott a Sárvári Nemzetközi
Folklórnapok programjához,
így a „Salla” Művelődési Köz-
pont huszonhetedik alkalom-
mal fogadhatta a népi kultúra
képviselőit.

Helyi táncosok, a ésSalla
Ezüstlile Néptánccsoport mu-
tatkozott be elsőként, megcsil-
lantva a magyar virtust.

Tartuból, Észtország máso-
dik legnagyobb városából ér-

Kultúrák tánca Zalalövőn

kezett a ,Maatsa Folklór Klub
akik Dél-Észtország népművé-
szetét mutatták be, átfogó képet
adva a különböző régiók ha-
gyományairól. Tagjai egyaránt
énekelnek, táncolnak és zenél-
nek, ami nagyon sokszínűvé és
izgalmassá tette előadásukat.

A német folklór csoport ko-
reográfiáival, népdalaival, vala-
mint jellemző népviseletével
betekintést nyújtott Hohenlo-
he és Sontheim and der Brenz

Dél Németország néphagyomá-
nyaiba.

Macedónia tánc-Megdan
csoportja elsősorban dél-vadar
régió és Bojmija környékének
hagyományait mutatták be, bár
az ország többi tájáról is gyűj-
tik a dalokat, táncokat. A ma-
kedón néptáncokat erős érzel-
mek, temperamentumos ritmu-
sok jellemzik, így méltó zárása
volt a rendezvénynek.

A néphagyományok, ezen az
előadáson belül a zene és a tánc
egyetemes erővel bírtak. Nem
kellett nyelvismeret ahhoz, hogy
a közönség megértse a muzsika
és a mozgás jelentését.

Színpadon a Megdan tánccsoport.

Augusztus második vasár-
napján a Zalalövői Ifjúsági és
Szabadidő Parkban rendezték a
XXVI. Zala Menti Napok Lovas
Fesztivált Pintér Antal,. Zalalö-
vő polgármestere köszöntötte a
megjelenteket.

– Büszkeséggel tölt el a
fesztivál sikere, mert 1993-ban
nem gondoltam arra, hogy a
Devecz László által kezdemé-

Lebics István nyerte az izgalmas versenyt
Zala Menti Napok Lovas Fesztivál - 2019

nyezett versennyel hagyományt
teremtünk. Sokat fáradoztunk
azon, hogy a fogathajtó verseny
a Zala Menti Napok kiemelke-
dő eseménye legyen, majd a
programsorozat szerves részévé
váljon.

Vigh László országgyűlési
képviselő megnyitójában meg-
állapította, hogy Zalalövő a fo-
gathajtás egyik fővárosa. Az

Ifjúsági és Szabadidő Parkban,
az ország egyik legszebb pá-
lyáján egy kiszolgáló épülettel
még lehetséges infrastrukturális
fejlesztés. Bízik benne, hogy a
Dunántúlról érkezők jó hírét
viszik a városnak és a ver-
senynek – mondta a miniszteri
biztos.

A Zala megyei fogathajtó-
kon kívül Győr-Sopron-Moson,
Vas, Somogy megyéből és a
Felvidékről is érkeztek ver-
senyzők. Népes mezőny, össze-
sen harminc fogat várta a via-
dalt. Nehéz pályát építettek a
szervezők, 20 akadályt és 760
métert kellett teljesíteni 200
másodperc alatt. A verőhibáért
3, az időtúllépésért másodper-
cenként 0,5 ponttal „büntették”
a fogatot.

A Marcali VSzSE verseny-
zője, volt azMagyar Zoltán
első hibátlan hajtó, aki jóval az
alapidőn belül ért célba. Segéd-
hajtója Magyar Milán, lovai An-
tal és Dínó. Bravúros fogathaj-
tást láthattunk, verőhiba nélkül.

– Ezzel a versennyel egy
időpontban a Fejér megyei Ká-

lozon szintén jelentős fogathaj-
tó versenyt rendeznek, de mi
Kézsmárki Sándorral a kiváló
körülmények miatt a Zalalövői
Lovas Fesztivált választottuk –
mondta Magyar Zoltán a célba
érkezés után. Elégedett lehetek
az első fordulóval.

A verseny egyik házigazdá-
ja, szintén kiválóLebics István
eredményt ért el, valószínűsít-
hettük, hogy az összevetés dönt.

A szervezők vendégül látták
a fogathajtókat. A szünetben
Csocsesz szórakoztatta a kö-
zönséget „Gyere mulass velem!”
c. műsorával. A kora délutáni
időpont ellenére ez sokaknak
nem okozott gondot.

Igazi családi eseménnyé
vált a program. Póni lovagol-
tatás, láda vasút, légvár, báb-
előadás – minden adott volt,
hogy a gyerekek is jól érezzék
magukat.

A második fordulóban is
több hibátlan hajtást láthattunk,
így valóban az összevetés dön-
tött. A versenyt a Zalalövő és
Környéke LSE fogathajtója,
Lebics István nyerte a szintén
zalalövői és aSzalár Róbert
marcali Magyar Zoltán előtt.

A pálya átépítése után in-
dult a vadászhajtás. Kiélezett
versenyt láthatott a szépszámú
szurkoló. Magyar Zoltán sze-
rezte meg a győzelmet a
szombathelyi Novák Szabolcs
és a zalalövői Pózvék István
előtt.

Sokan vásároltak tombolát.
Értékes díjakat nyertek. A fődíj
tulajdonosa egy lovat vihetett
haza.

A koncert után tűzi-Lord
játékkal zárult a nap. Ez volt a
XXVI. Zala Menti Napok Lo-
vas Fesztivál, amely egyben C
kategóriás országos döntőre mi-
nősítő verseny. Az Országos
Döntőt szeptember 21-én Tisza-
kécskén rendezik.

Samu László

Hagyományt teremtettek Zalalövőn.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

„A zalai tájat nagyon sze-
retem, lelkem nyugalmát meg-
adja nekem” – fogalmazta meg
erős kötödését ésSalomvárhoz
a zalai tájhoz pap-Baricz Lajos
költő. Művészetéből augusztus
18-án kaptunk ízelítőt egy lé-
lekemelő program során, mely-
re salomvári tartózkodásuk al-
kalmával kaptunk meghívást.

Szép számú érdeklődő fo-
gadta el az invitálást. Amint ar-
ra polgármesteriÁrvay Sándor
köszöntőjében utalt, a költő és
Salomvár kapcsolata két évti-
zedes múltra tekint vissza.
Nagy szerepe van ebben Csá-
ki István és családja vendég-
szeretetének, melynek eredmé-
nyeként személyes kapcsolat is
kialakult, amely az évenkén-
ti találkozások során tovább
mélyült.

Tiszta hangok, tiszta gondolatok

A élőMarosszentgyörgyön
Baricz Lajosnak és a Szent
Cecília együttesnek köszönhe-
tően egy lélekemelő program
részesei lehettünk. A költő a
benne megfogalmazódó szép
gondolatokat több mint ezer szo-
nettben írta le, melyeket húsz-

nál több kötetbe rendezve tett
elérhetővé olvasói számára. Ezek-
ből kaptunk ízelítőt a költő
tolmácsolásában előadott szonet-
tek és a által meg-Simon Kinga
zenésített dalok formájában. A
költeményeket áthatotta az Is-
ten és az emberek tisztelete. A
versek többségéből áradt a de-
rű, a természet és a család sze-
retete. Mély gondolatokat fogal-
mazott meg magyarságának meg-
élésével kapcsolatban. Csupán

a kiürülő bölcsők és jászlak em-
lítése során hallottunk borúlátó
gondolatokat. Amint a költő meg-
fogalmazta, versei mély érzé-
sek hatására születnek. Témái
az élet minden területét felölelik.

A jelenlévők szívesen fo-
gadták a salomvári élmények
hatására született szonett elő-
adását, melyet a költő a tele-
pülés emlékkönyvébe helyezett
az irodalmi találkozó emlékére.

Némethné Jakab Ilona

Lélekemelő program volt a találkozás Baricz Lajos papköltővel.

Az Isten és az emberek szeretete

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

2019. szeptember
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Megválasztották a megyei választási bizottságot
A 2019. október 13-ra ki-

tűzött helyhatósági választá-
sokhoz kapcsolódóan a Zala
Megyei Közgyűlés 2019. au-

gusztus 29-i ülésén a választási
eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 21.§-ában
biztosított hatáskörében meg-
választotta a Zala Megyei Te-
rületi Választási Bizottság tag-
jait és póttagjait 5 éves idő-
tartamra. A TVB tagja lett dr.
Németh Tamás dr. Szép Attila,
és , póttagdr. Tuboly János
pedig ésdr. Dániel Csaba dr.
Gáspár Sándor dr. Pál, akik
Attila, a közgyűlés elnöke előtt
történő eskütételt követően
tartják meg a TVB alakuló
ülését és maguk közül meg-
választják a bizottság elnökét
és annak helyettesét.

Az eskütétel pillanata.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A következőkben elfogad-
ták a közgyűlés, Zala Megyei
Kormányhivatal által kért mó-
dosítások átvezetését tartal-
mazó, új egységes szerkezetbe
foglalt, könnyebben kezelhető
és alkalmazható új Szervezeti-
és Működési Szabályzatát, va-
lamint ezzel egyidejűleg hatá-
lyon kívül helyezték a testület
2004 februárjában elfogadott és
az azóta eltelt évek során 23 al-
kalommal módosított SZMSZ-ét.

Módosította a testület 2019.
évi költségvetését is, melynek
bevétel – kiadási főösszege így
817 668 ezer forint. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Augusztus 20-án kenyérsü-
tést szerveztek a kávási Vaskóhe-
gyen, Vörös Nándor pincéjénél.
A részletekről pol-Eke László
gármester tájékoztatta lapunkat.

– Körülbelül 20-25-en vet-
tünk részt a kenyérsütésen.
Mintegy 10 kg lisztet dagasz-
tottunk le, amiből 8 kenyér sült
ki, mellette kenyérlángost is
készítettünk. Káváson több csa-

Kenyérsütés a Vaskóhegyen
lád is süt otthon kenyeret, de
nem kemencében, így izga-
tottan vártuk az eredményt.
Nem kellett szégyenkeznünk,
noha akadt, amelyiknek sültebb
lett a héja, de az íze kitűnő lett.
A kenyérhez akadt babgulyás
és hús is, s a sütemények sem
maradtak el. Jó hangulatú kö-
zösségi rendezvény volt –
mondta a polgármester.

Szeptember 14.: Adománygyűjtő Bál.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Szeptember 14.: Szüreti felvonulás Irsapusztán.
Rendező: Irsapuszta lakosai.
szeptember 19.: 18.00 óra: Világjárók Klubja - Dóra Erika és
Toplak Dóra. Utazik a család, avagy Izland és Baltikum.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
Szeptember 21.: Salla Trail akadályfutó verseny.
Rendező: Gondoskodás Alapítvány.
Szeptember 21.: 17.30 Salla Galéria: Csányiné Darnai Piroska
– „Beszédes képeim”.
18.00 Irodalmi Szalon: dr. Göncz László Emberek a Pannon
végeken könyvbemutató.
Szeptember 27.: Mihály-napi vásár.
Rendező: Napköziotthonos Óvoda.
Szeptember 28.: Murcifesztivál.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, Zalalövői
Borbarát Kör Egyesület.
október 5.: Idősek Világnapja.
október 6.: Könyves Vasárnap.
Rendező: „Salla” Művelődési  Központ és Könyvtár.
október 10.: Irodalmi Szalon.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
október 15.: Szüret az óvodában.
Rendező: Napköziotthonos Óvoda.
október 17.: Világjárók Klubja – Krejczinger István.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért keresse
a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Zalalövői programajánló
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Herman - Autószervíz Kft.

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.•

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

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

2019. szeptember


