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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Hosszabb kényszerpihenő
után, ismét élvezhették egymás
társaságát a MeNőklub tagjai,
Zalaszentgyörgyön.

Egy kellemes batyus est
után megbeszéltük, hogy az esti

Levendulaszüret Zalaszentgyörgyön

Minden korosztály képviseltetve volt.

összejöveteleket hasznosan is
el lehetne tölteni. Ebből kifo-
lyólag jött az ötlet, hogy a helyi
levendulás virágait hasznosít-
hatnánk. Egy keddi délután

Aki Zalalövő központjában
elsétál az épület előtt, rá sem
ismer az intézményre. A tavaly
ősszel kezdődő közel 58 millió
forint értékű felújítás után ta-
vaszra teljesen megújult a Szo-
ciális Központ. „A Zalamenti
és Őrségi Szociális Alapszol-
gáltatási Intézmény fejlesztése”
c. TOP - 4.2.1 - 15 - ZA1 - 2016
- 00010 kódszámú projektzáró

Megújult a Szociális Központ Zalalövőn
rendezvényt július 24-én tar-
tották.

Gyarmati Antal polgármes-
ter megnyitójában elmondta,
hogy a fejlesztés a nappali
ellátás, a szociális étkeztetés, a
házi segítségnyújtás és a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szol-
gálat területeit is érintette. Az
intézmény működése Vas és
Zala megyére is kiterjed, össze-

sen 43 településen nyújtanak
szolgáltatást. A projektben köz-
vetetten résztvevő települé-
sek lakossága meghaladja a 18
ezer főt.

A nyertes pályázatnak kö-
szönhetően lehetőség nyílt a
központ épületének a felújításá-
ra, fejlesztésére, az energetikai
korszerűsítésre, az elavult be-
rendezések cseréjére, újak be-
szerzésére.

– Az intézmény legfőbb
törekvése a szociális biztonság
megteremtése – folytatta a pol-
gármester. Magasabb kort ér-
nek meg az emberek, az egy-
személyes háztartások száma
folyamatosan emelkedik, ezért
nagy szükség van a szociális
alapellátások fejlesztésére. Ami
a műszaki tartalmat illeti, meg-
újult a lábazati burkolat és szi-
getelése, a homlokzatszigete-
lés, kicserélték a nyílászárókat,

elkészült az akadálymentesítés
és a napelemes rendszer tele-
pítése. Megtörtént a berendezé-
sek, eszközök, bútorok cseréje.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos kö-
szöntőjében először az elmúlt
időszak fontos zalalövői fej-
lesztéseiről beszélt. Ezekhez
csatlakozik a Szociális Központ
épületének a felújítása, amely
az egyik legfontosabb területet
érinti. A háromezer fő lakos-
ságú Zalalövő körzetközpont-
ként olyan közösségi létesít-
ményeket működtet, amelyek
biztosíthatják az itt élő polgá-
rok jó közérzetét.

– Sok ilyen felújítás kell,
hogy mindenki jól érezhesse
magát! Kérem a közszférában
dolgozókat, hogy továbbra is jó
kedvvel végezzék a munkáju-
kat. Ha egy jó napot szereztünk

Balról Vigh László, Peténé Szanati Rita és Gyarmati Antal.
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• • •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

szép számmal gyűltünk össze,
és hozzáláttunk a „szürethez”.
Minden korosztály képviseltet-
ve volt, az unokáktól a nagy-
mamáig. A begyűjtött levendu-
lát leszárogattuk, majd mor-
zsoltuk, és ki-ki saját ötlete
alapján otthon, illetve közösen
a találkozókon elkezdtük a fel-
használást. Ötletben nem volt
hiány.

Készült finom levendula-
szörp, sütemény, amelyeket kö-

zösen kóstoltunk. Mindenkinek
elnyerte tetszését. De ezek
mellett készítettünk illatzsákot,
szappant, illóolajat, asztali dí-
szeket, mécsestartókat, éksze-
reket, illatpárnákat, csokrokat.
A közös munka során felsza-
badultan beszélgettünk, recep-
teket cseréltünk, magánéletünk
egyéb dolgairól is szó esett.

Hogy mi lesz a levendulás
díszek sorsa? Egy biztos, jó
célt fog szolgálni!

MeNőklub tagjai

Levendulaszüret Zalaszentgyörgyön

Megújult a Szociális Központ Zalalövőn
valakinek, már tettünk valamit
– mondta befejezésül Vigh
László.

A felújítás előnyeiről az
intézményvezető Peténé Szana-
ti Rita beszélt.

A teljes szigetelés és a nyí-
lászárók cseréje után télen-nyá-
ron kellemesebb a hőérzet. Az
új ablak létesítésével világo-
sabb lett az irodahelyiség. A
főépület bejárata előtti előtető
biztonságérzetet ad, az elké-
szült rámpa, akadálymentesített
bejárat és parkoló segíti, hogy a
mozgáskorlátozottak is könnyen
megközelíthessék az épületet.

A legnagyobb vizesblokk
teljesen megújult és akadály-
mentesített. A tálalókonyhában
új konyhabútor és gáztűzhely
beépítése történt, illetve új asz-
talokat helyeztek el. A hátsó
épület falai új szint kaptak, a
nappali ellátás klubhelyiségé-
nek a festését önerőből sze-
retnék megoldani. Gazdagodtak
még hat darab laptoppal, egy
projektorral, kivetítővászonnal,
irodabútorokkal, irat megsem-

misítővel, multifunkcionális nyom-
tatóval és egy Toyota Yaris
gépkocsi használati jogával.

Az intézményvezető el-
mondta, hogy a felújítás ideje
alatt is igyekeztek minden szol-
gáltatást biztosítani, de időn-
ként kompromisszumokat kel-
lett kötni. Szerencsére ebben a
dolgozók, az ellátottak és a fel-
újítást végzők is partnerek vol-
tak. Mire az épület elkészült, a
járványhelyzet miatt korlátozó
intézkedéseket kellett életbe
léptetni, így nyár közepéig csak
a dolgozók élvezhették a fel-
újítás előnyeit.

– Ha nem is volt nyitva a
központ, az elesettek nem ma-
radtak magukra. A kollégák
sokat tettek azért, hogy a vész-
helyzet könnyebben átvészel-
hető legyen. Bízom benne,
hogy a jövőben intézményünk
ajtaja mindenki előtt nyitva áll
és a megszépült épület teljesen
betöltheti a funkcióját – fejezte
be a projektzáró rendezvényt
Peténé Szanati Rita intézmény-
vezető.

Samu László

A klasszikus/modern tánc-
oktatás 2010-ben 8-10 éves
gyerekekkel kezdődött Zala-
szentgyörgyön. Jelenleg 22 tag-
ja van a csoportnak 3 és 20 év
közötti gyerekek és fiatalok,
többnyire helyi lakosokból, il-
letve a szomszédos települé-
sekről (Kávás, Zalacséb, Sa-
lomvár).

A nyári táborban a követ-
kező tanévre készülve, a meg-
tanult alapok gyakorlása és az
új tananyag ismertetése, meg-
alapozása az egyik fő anyaga a
táncóráknak. A másik tevé-
kenység új koreográfiák tanu-
lása és felkészülés a táncver-
seny időszakra és a tánccsoport
önálló táncestjére, illetve a fel-
kérésékre, fellépésekre.

A Tornyos TánClub idei
táborhelyszíne volt.Nemesnép
A település az Őrség-Göcsej-
Hetés tájegység találkozásánál
terül el.

Naponta többször kerék-
pártúrát tettünk a környéken,
mivel az étterem 2 kilométerre
volt a szállásunktól. Próbáltunk
eltérő útvonalakat választani,
hogy a gyerekek minél többet

Tánctáborban…
láthassanak a környező táj
szépségeiből!

Egyik hosszabb kerékpártú-
ra alkalmával a Csesztregi
Tölgyfaliget Szabadidőparkot
látogattuk meg. Fürödtünk a
tóban, majd végigjártuk a Ka-
kukkvirág tanösvényt.

A csapatszellem erősítése
mellett az idei táborban a szer-
vezett szabadidős tevékenysé-
gek a helyi (kistelepülési) iden-
titástudat erősítését szolgálták.
Igyekeztünk a csapatnak minél
többet megmutatni a kistele-
pülési lét szépségeiből és le-
hetőségeiből.

A program a „TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közös-
ségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Za-
lacséb településeken” pályázat
keretében valósult meg.

Indulás előtt…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

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

Zalalöv és Környékeő
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Hagy rosb r nd ná ö ö ö a k nyv-ö
t runk 2020.07.13.-t  l a Főá ó
utca 29. sz m alatt j nyitva-á ú
tart ssal tov bbra is folytatjaá á
műk  d s t. Telepö  é é ülésünkön a
könyvtár a De  k Ferenc Me-á
gyei s V  rosi K  nyvt  ré á ö á szol-
g ltat  helyek nt műk  dik.á ó é ö

A könyvtár keddi és pénteki
napokon 17.00-től - 20.00-ig vár-
ja a látogatókat.

A hagy rosb  r  ndiá ö ö községi
könyvtár arra törekszik, hogy
lehetőséget biztosítson min-
den használónak a kulturális
javak megismerésére és mű-
veltségének gyarapítására. A
könyvtár épít ki éskapcsolatot
tart fenn az oktatási intézmé-
nyekkel, a helyi civil szer  ev -
zetekkel, valamint a helyi ön-

A könyvtáros ahol tud, segít
kormányzattal, és ezekkel együtt-
működik.

A könyvtárban barátságos
és kellemes környezet biztosí-
tására törekszünk, mely így
megfelelő színtér a tanuláshoz,
a munkához szükséges isme-
retek megszerzéséhez, valamint
a szabadidő hasznos eltöltésé-
hez is. Fontos, hogy a könyvtár,
mint települési kis könyvtár
nem tud tárolni nagyon sok kö-
tetet, de igény szerint a könyvet
a központi könyvtárból bekéri,
és az olvasó rendelkezésére
bocsátja.

A papír alapú könyvek mel-
lett lehetőség van az elektroni-
kus könyvtár-gyűjteményben
található művek olvasására,
letöltésére.

A könyvtár további szolgál-
tatása: nyomtatási, fénymásolá-
si, és az internethasználati le-
hetőség.

A v g re p r gondolaté  é á
Kr  dy Gyul t  l:ú á ó

„Ketten kell -ünk hozzá. Min
dig. Ahhoz, hogy élni kezdjen
egy gondolat, egy történet, egy
érzés. Én csak elkezdhetem.”

Horváth Katalin
könyvtáros

Új nyitvatartással várja a könyvtár a látogatókat.

2020. július 27-én Hagyá-
rosböröndre Vighis ellátogatott
László országgyűlési képviselő.
A kerékpárral érkező honatyát
Bagodban a hagyárosi elága-
zónál már várta a falunkból

A képviselő kerékpáron érkezett

verbuválódott lelkes biciklis
csapatunk, hogy közösen teker-
jünk fel Hagyárosra.

A kaptatók után mindenki-
nek jól esett egy kis pihenő és
frissítő a 2010-ben épült szok-

nyás fa harangláb árnyékában.
A beszélgetést követően, dél-
ben Vigh László saját kezűleg,
– a hagyományos harangkötél
segítségével – szólaltatta meg a
harangláb harangját.

Ezt követően a tájházzal
ismerkedtek a jelenlévők. Elő-
került a karikás ostor és a kürt
is. A társaság ezután a Hagyá-
ros és Börönd településrészeket
összekötő út nem éppen kerék-
párosbarát emelkedőin tekert,
hogy elérje a túra végpontját, a
hivatal épületét.

A találkozó során a telepü-
lés polgármestere és a képvi-
selő örömüket fejezték ki abból
az alkalomból, hogy a település
olyan sikeres pályázatot tudhat
magáénak, mellyel a kultúrház
tetőfelújítása több mint 10 mil-
lió forint támogatással való-
sulhat meg.

A beszélgetés során emlí-
tésre került a már benyújtott
járdapályázat, valamint a to-
vábbi tervek, lehetséges pályá-
zatok, illetve a faluszépítő el-
képzelések.

Ezúton is köszönjük a kép-
viselő úrnak, hogy látogatásá-
val megtisztelt bennünket!

Varga Katalin
polgármester

Pihenő a haranglábnál.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.Zalalövõ és Környéke
Telefon: (92) 596-936;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Az elmúlt napokban két, a
közlekedéssel kapcsolatos fon-
tos hír is napvilágot látott Za-

laegerszegen. Ezek nem csak a
megyeszékhely, hanem a térség
távolsági tömegközlekedését is
kedvezően érintik.

Gyorsforgalmi út és vas-
út… Aszfalt és sínpár. Kezdjük
a Zalaegerszeg és kö-Rédics

zötti vasútvonal felújításával! A
Ring Mérnöki Iroda Kft. ter-
vezheti meg a Zalaegerszeg-
Rédics vasútvonal felújítását
1,2 milliárd forintért – mondta
lapunknak pol-Balaicz Zoltán

gármester, aki jelezte: a nyílt,
európai uniós közbeszerzési
tender eredményét az ajánlatké-
rő NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. közölte az EU-s
közbeszerzési közlönyben.

A vasútvonal 48,7 kilométer
hosszú, hat állomás és nyolc
megállóhely található a szaka-
szon. A vonal a Szlovéniával

való újbóli összeköttetést is
biztosíthatja.

A nyertes tervező cég fel-
adata a felújítás engedélyezési-,
továbbá kivitelezésre alkalmas
tendertervének az elkészítése.
A nyertessel június 30-án kötött
szerződést a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Készülhetnek az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg-
Körmend közötti szakaszának
tervei is. A két város között 28
kilométeres, kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út épül, amely-
nek tanulmánytervét és környe-
zetvédelmi hatástanulmányát
egy három tervező cégből álló
konzorcium készítheti.

Gyorsforgalmi úton és vasúton…
Készülnek a tervek

Balaicz Zoltán emlékezte-
tett arra, hogy 2019-ben szüle-
tett döntés az M7-es autópálya
és Zalaegerszeg között 170
milliárd forintos ráfordítással
már épülő M76-os, kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út tovább-
építéséről Körmend irányába.

A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. nyílt, európai
uniós közbeszerzési tenderének
az EU-s közbeszerzési köz-
lönyben közzétett eredménye
alapján a Zalaegerszeg és Kör-
mend közötti út tanulmányter-
vét és környezetvédelmi hatás-
tanulmányát a FŐMTERV Mér-

nöki Tervező Zrt., a Pannon-
way Építő Kft. és a UNITEF
'83 Műszaki Tervező és Fej-
lesztő Zrt. konzorciuma készít-
heti el. Az 505 millió forintos
megbízás része a környezetvé-
delmi engedély megszerzése is.

A zalai megyeszékhely és a
Vas megyei város közötti kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út Zala-
egerszeg észak-keleti csomópont-
jából indul majd. Az épülő jár-
műipari tesztpályától északra ha-
lad, Vas megye határát átlépve
keresztezi a Rába folyó völgyét.

Az új út 28 kilométer
hosszú lesz, a Rába felett egy

híd is épül. A leendő gyors-
forgalmi út végpontja Körmend
közelében, a tervezett M80-as
és M86-os, valamint a 8-as és
86-os főutak által határolt cso-
mópontnál lesz.

Az M76-os meghosszabbí-
tásával Zalaegerszegről közvet-
len kikötés alakul ki az osztrák
határhoz. Az új szakasz révén
egy nyugat-dunántúli gyorsfor-
galmi ív is kiépül, ami az M7-
es autópálya balatonszent-
györgyi csomópontjától Zala-
egerszegen, Körmenden, vala-
mint Szombathelyen keresztül
éri el Győrt.

Az új szakasz révén egy nyugat-dunántúli gyorsforgalmi ív is kiépül.

Zalalöv és Környékeő
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A Hagyárosböröndért Egye-
sület napjai mozgalmasan tel-
nek. Külön ki kell emelni azon-
ban a faluszépítési program és
a Faluszépítő nap szervezését
és lebonyolítását.

A helyiek szép számmal
vesznek részt az egyesület által
meghirdetett „Szép előkert
2020” elnevezésű faluszépítő
programban. A felhívásnak kö-
szönhetően sokan még több
energiát fektettek abba, hogy a
házuk, kertjük az utcafronton
még tetszetősebbé váljon. Az
esztétikus környezet öröm a
ház tulajdonosának, és szép lát-
vány minden arra haladónak is.

Az egyesület és a helyi
önkormányzat közös projekt-
jeként került sor az I. Falu-
szépítő napra, melyet az egye-
sület részéről –Rózsás Tamás
az egyesület Faluszépítő cso-
portjának vezetője – koordinált.
A faluszépítő napon bizton-

A Hagyárosböröndért Egyesület hírei

ságosabbá vált egy út és járda
csatlakozás, valamint telepü-
lésdekorációs célú munkák is
elvégzésre kerültek.

Feladat van még bőven,
ezért az egyesületben nagy lel-
kesedéssel tovább folyik a ter-
vezés és a szervezés.

Molnár Imre
elnök

A hagyárosi településrész
tájháza adott otthont az egyhe-
tes alkotótábornak. A július
13.-ai héten különböző korosz-
tály részvételével folyt az alko-
tómunka. A tábor napi prog-
ramja úgy került meghatározás-
ra, hogy abból mindenki saját
kedvének, kitartásának, korá-
nak megfelelően tudjon kéz-
műves tevékenységet találni.

A tábor legfőbb célja az
volt, hogy a résztvevők meg-
ismerhessék, illetve újra és újra

Hagyárosböröndi Alkotótábor
átélhessék az alkotás örömét. A
hét szakmai tevékenységei is
úgy kerültek összeállításra,
hogy az itt megismert techni-
kák kedvet teremtsenek az ott-
honi kézműveskedéshez, mivel
ez egy hasznos időtöltési alter-
natívát jelent a fiatalabb, inter-
netrajongó korosztály részére.

A célkitűzéseknek megfele-
lően a felhasznált anyagok túl-
nyomó többsége egyszerű, ott-
hon megtalálható alapanyag
volt, így hulladék deszka, szeg,

fonalmaradékok, cérna, hasz-
nált póló, fél pár zokni, befőttes
üveg, kavics, madártoll stb.

A tábor szervezésekor töre-
kedtünk arra, hogy minél több
személy részére biztosítsuk a
részvételi lehetőséget, függetle-
nül attól, hogy egész héten,
vagy csak egy-két napon, vagy
akár csak délutánonként tud
csatlakozni. Így a programon
összesen 30 fő vett részt (15
felnőtt és 15 gyermek).

A tábor további sajátossága,
hogy a szervező önkormányzat
részéről a táboroztatással kap-
csolatban semmilyen költség
nem merült fel a felhasznált

alapanyagok jellege, a külső
helyszín igénybevétele, vala-
mint az önkéntes munkával tör-
ténő táborvezetés és szervezés
miatt.

A tábor szakmai munkáját
Császár Alma – a fotón jobbról
a második – táborvezető irá-
nyította, aki nagy türelemmel
és odaadással vezetett be min-
denkit az adott tárgy elké-
szítésének fortélyaiba. A képen
éppen makrame technikával
fonal fülbevalók és medálok,
illetve zokniból varrás nélküli
nyuszik születtek.

Varga Katalin
polgármester

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Már most gondoljon a tanévkezdésre!Már most gondoljon a tanévkezdésre!
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2020. június 26-án Zalabol-
dogfa Község Önkormányzata
ismeretterjesztő előadást szer-
vezett falugondoki busszal

Sokszínű programok a zalaboldogfaiaknak

Vasboldogasszony településre a
Boldogasszony Levendulásba.

A résztvevők tájékoztatást
kaptak a levendula tudományos

és a népi gyógyászatban is el-
ismert gyógyhatásairól. Kívül-
belül alkalmazható kezelésre,
sőt, pompás lila színe és íze
ételekben is felhasználható. A
látogatás nagyon jól sikerült, a
jelenlévők az előadás után le-
vendulát szedtek, a növényből
buzogányt készítettek, levendu-
lás szörpöt és süteményt kós-
tolhattak.

2020. július 20-án és 23-án
kreatív műhelynapokat tartot-
tak, mely keretében nyári kéz-
műves foglalkozáson vehettek
részt az érdeklődők. A július
20-i eseményen sokféle alkotás
készült: papír páva, papírból-
fonalból sün, hernyó. A mű-
helymunka során játékok is
készültek, a gyerekek által ké-
szített kéz- és lábnyomat sab-
lonjaikból mozgásfejlesztő tár-
sasjáték, és egy ügyességi játék
műanyag pohárból és kinder-
tojás belsőből.

Július 23-án lekváros bukta,
kakaós csiga és diós kalács
készült a foglalkozáson. A gye-
rekek tésztát gyúrtak, sodró-
fával nyújtottak, ügyeskedtek,
formázták a tésztákat. A jó han-
gulatú, mókás program kéz-
ügyesség fejlesztő és éhség-
csillapító hatása nagy sikert
aratott.

2020. június-július hónapban
szervezett programok a „TOP-
5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Kö-
zösségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Za-
lacséb településeken” pályázat
keretében valósultak meg.

Kreatív műhelynapot is tartottak.

Tájékoztatjuk az érdeklődő-
ket, valamint az érintetteket,
hogy Bagod község Szent Ist-
ván és Szent Erzsébet utcáiban
kialakított önkormányzati tulaj-
donú építési telkek mindegyike
eladásra került 2019. év végére,
ezért már továbbiak kialakí-
tásán dolgozunk.

Ugyanakkor számos olyan
magántulajdonban lévő terület
van településünkön, melyek
alkalmasak lehetnek építési te-
lekként történő értékesítésre,
igény esetén ebben szeretnénk
segítséget nyújtani Bagod né-
pességmegtartó erejének növe-
lése érdekében az alábbiak
szerint.

Például:
– annak megállapítása, hogy

– a helyi építési szabályzat
alapján – az adott terület be-
építhető-e,

– esetleges területmegosztás
lehetősége, folyamata,

– bármely egyéb felmerülő
kérdés.

Tehát Önkormányzatunk nem
megvásárolni szeretné a terüle-
teket, hanem azok magántu-
lajdonos általi értékesítésének
megkönnyítésében ajánl fel

Bagodban ingatlannal rendelkezők figyelmébe

segítséget az alábbi elérhető-
ségek bármelyikén:
- bagod@bagod.hu,
- polgarmester@bagod.hu,
- jegyzo@bagod.hu,

– 92/560-008, /8-as vagy
/9-es mellékek,

– személyesen a községhá-
zán (8992 Bagod, Kossuth utca
13.).

Településünk célja, hogy a meg-
lévő épületek felújítása mellett
minél több új lakóház is épülhessen.

Sipos Ferenc
polgármester

Újabb telkek kialakításán dolgoznak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Országos Polgár-és az
őr Szövetség között lévő tá-
mogatási megállapodás alap-
ján, az MLSZ Zala Megyei
Igazgatósága a közremű-
ködésének köszönhetően tá-
mogatásban részesült a Zala-
lövő és Csöde Polgárőr Egye-
sülete.

A vissza nem térítendő t -á
mogatás nagysága 80 000 fo-

rint, melyet megelőlegeztek
az egyesület részére.

A támogatási időszak alatt
– 2019. szeptember 01. és
2020. augusztus 31. napja kö-
zött – az egyesület működési
költségeinek finanszírozására
költhette az összeget. A meg-
állapodás alapján polgárőr
formaruha beszerzéséhez hasz-
nálta fel az egyesület a tá-
mogatási összeget.

Támogatás a polgárőr egyesületnek

A település egyik legaktí-
vabb civil szervezete a Zalalö-
vői Borbarát Kör Egyesület,
mely szorgalmas támogatója a
helyi kulturális rendezvények-
nek, mindemellett szoros szak-
mai kapcsolatot ápol a környe-
ző települések szőlősgazdáival.

Július 25-én az andráshidai
borbarátokat második alkalom-
mal látta vendégül a helyi szer-
vezet, mely során a harmincöt
fős csoportnak bemutatták a
város néhány nevezetességét,
így megtekintették többek kö-
zött a Borostyán-tavat, Boro-
sán-völgyet, a tájházat. A Csü-

Borbarátok találkozója Zalalövőn
törtök-hegyi találkozón öt gaz-
da pincéjében kóstolhatták meg
a borokat.

Fábián István, az andráshi-
dai borbarátok elnöke elmondá-
sa szerint hasznosnak találja a
kezdeményezést, a kapcsolat
ápolását, szakmai kérdések
összevetését.

Galambos István, a Zalalö-
vői Borbarát Kör Egyesület ve-
zetője is támogatja a kapcsolat-
tartást, szeretnék, ha a közös-
ségek találkozója megismétlőd-
ne, hiszen ezáltal a szakmai in-
formációk cseréje mellett a ba-
ráti kapcsolatok is elmélyülnek.

Elmélyültek a baráti kapcsolatok.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont a Napközi Erzsébet-tábo-
rok pályázati program kereté-
ben két tábort is megvalósított
július második felében. Az in-
tézmény a táborok szervezésé-
hez összesen 34 fő gyermek ré-
szére nyert pályázati forrást,
ezen belül napi négyszeri ét-
kezést, tartalmas programokat.
Legfontosabb cél a közös élmé-
nyek, örök emlékek szerzése
mellett a szabadidő hasznos el-

Hagyományőrző és Szín-játék tábor Zalalövőn

töltése, sport, egészségtudatos
életmód, helyi környezet érté-
keinek megismerése, művészet-
re nevelés, hagyományőrzés,
kézműves foglalkozások, kö-
zösségépítés és kirándulás volt,
de természetesen nem maradt
el a koronavírus miatti viroló-
giai foglalkozáson való rész-
vétel sem.

A hagyományőrző tábor
részvevői a néptánc tanulás
mellett kézműves foglalkozá-

sok keretében sajátíthatták el a
rongybabakészítést és kavics-
festést.

A helyi íjászparkban a Ke-
recsen Hagyományőrző és Kul-
turális Egyesület tagjai segítsé-
gével, íjászattal és hagyomá-
nyos langallósütéssel ismerked-
tek meg a gyerekek. A zala-
egerszegi kirándulás során a
Göcseji Falumúzeumba múzeu-
mi sétán és foglalkozáson vet-
tek részt.

A Szín-játék táborban a
gyerekek többsége a helyi szín-
játszó csoport tagjaiból tevő-

dött össze, így a tábor temati-
kájában főként a színjátszás,
önismereti és drámajátékok
szerepeltek, de kézműves és
könyvtári foglalkozásokon is
gyarapíthatták tudásukat. A tá-
bor programjában közös kirán-
dulás során Őriszentpéterre, Pi-
tyerszerre, Őrimagyarósdraés
látogattak el. A hasznos
ismeretek mellett sok-sok játék
is szerepet kapott.

A táborozók élményekkel,
barátokkal, a kísérők pedig
szakmai tapasztalattal lettek
gazdagabbak.

Élményekkel gazdagodtak.
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A koronavírus miatti hosszú
zárva tartás után újra várja
vendégeit a Salla galéria és a
Világjárók klubja Zalalövőn a
Művelődési Központban.

2020. augusztus 12-én 18
órai kezdettel Vándor székely

Újra várják a vendégeket
kiállítás nyílt, Bálinth Zoltán
székelyföldi néprajzi gyűjtemé-
nyéből. A megnyitót követően a
Világjáró klubba invitálták a kö-
zönséget, ahol ny.Varga Károly
középiskolai tanár egyiptomi uta-
zásáról hallgathattak előadást.

Óvodánk nevelőtestülete az
elmúlt időszakban három sike-
res pályázatot nyújtott be.

A MOL Alapítvány által ki-
írt Helyi Érték Program kereté-
ben a Jövő Generációja kategó-
riában nyertük el egy gyógy-
növényes „Tündérkert” és Tan-
ösvény létrehozásának anyagi
feltételeit 500 ezer forint érték-
ben. A témához kapcsolódó –
gyermekek számára szervezett
– 3 kirándulás, és a Szegedi

Sikeres pályázatok a Zalalövői Napköziotthonos Óvodában
Látványszínház előadása is a
nyeremények között szerepel.

Nevelőtestületünk már rég-
óta tervezgette egy „Tündér-
kert” létrehozását, melynek te-
lepítése, ápolása, gondozása
közben a gyermekek hasznos
ismereteket szerezhetnek a kör-
nyezetükben található gyógy-
és fűszernövények felhaszná-
lási lehetőségeiről, egészség
megelőzésben és megőrzésben
való szerepükről.

Iskolakerti Alapozó Alprog-
ram III. ütemének Óvoda-Kez-
dő kategóriájában benyújtott
pályázatunk eredményeképpen
a kerti munkához használható
eszközcsomagot (felnőttek és
gyermekek számára egyaránt),
vízgyűjtő edényt, a komposz-
táló kiépítéséhez szükséges fa-
anyagot, a kert kialakításához
mentori segítséget és képzési
lehetőséget nyertünk 300 ezer
forint értékben. A munkálatok
augusztus-szeptember hónapok-
ban kezdődnek, a kert kialakí-
tásában óvodánk nevelőtes-
tülete, alkalmazotti közössége,

szülők, és helyi vállalkozók
segítenek. Bízunk benne, hogy
a következő nevelési évtől a
gyermekek a jó levegőn, kert-
ben végzett munka során sze-
rezhetnek hasznos ismereteket,
több érzékszervre ható tapasz-
talatokat, melyeket a későbbiek
során is hasznosítani tudnak.

Napokban kaptuk a hírt,
hogy A Kincses Kultúróvoda
2020-ra beadott pályázatunk is
sikeres elbírálás alá került.
Ennek részleteiről a következő
lapszámban adunk tájékoz-
tatást.

Gyeneséné Gyarmati Rita

A Szivárvány csoport magas ágyást készített Gévai Csilla pro-
jektvezetővel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

A TVZalalövő Városi

2020. augusztus 17-étől kezdi
meg adását.

A műsort Zalalövő, Zala-
cséb, Zalaháshágy, Vaspör, Sa-
lomvár, Keménfa, Hegyhát-
szentjakab, Felsőjánosfa, Csöde
településeken sugározzák, a Tarr
Kft. szolgáltatón keresztül.

Hirdetéseket a Salla Műve-
lődési Központban lehet fel-
adni, megjelenés előtt 1 héttel.
Adásnapok hétfő, ismétlés
kedd, csütörtök.

Indul az adás SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.

Érdeklődni: 30/378-4465

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Társaságban gyakran elő-
kerül, ki mivel töltötte az
idejét az elmúlt hónapok
alatt.

– Hát én megpróbáltam
főzni…

Erre a többiek olyan har-
sány nevetésben törtek ki,
hogy ezen még Gábor is
meglepődött. Ismerték, tud-
ták, hogy Gábor és a főzés
olyan távol van egymástól,
mint Makó Jeruzsálemtől.

– Judit mit szólt ehhez?
– Hát, amikor bejött a

konyhába elakadt a szava,
majd fél napig takarított.
Nem is értem, hogy sikerült
akkora kuplerájt összehoz-
nom, pedig mindent úgy csi-
náltam, mint a főzőműsor-
ban, csak fél napig tartott.

Mikor mindenki magá-
hoz tért a nevetésből András,
a logisztikai mérnök védeni
kezdte Gábort.

– Ez nem a Te hibád.
Nálunk a gyárban napokat
töltök azzal, hogy megter-
vezzem, minek hol legyen a
helye, hogy le tudjuk gyár-
tani azt a darabszámot, amit
kell. Sokan nem is gondol-
ják, hogy a konyha olyan,
mint egy mini gyár. Itt min-
dennek jelentősége van. Ha
a konyha egyik végéből a
másikba kell szaladgálni
főzés közben, mert rossz az
elrendezés, ezzel rengeteg
idő megy el. Ha túl kicsi a
hely, ahol nagyobbnak kell
lennie, akkor minden kibo-
rul. Ha balkezes vagy és
minden fordítva van, attól se
leszel boldog. Ha a főzőlap-
nál nem tudod egy mozdu-
lattal elérni azt, amire szük-
séged van, a szaladgálás
miatt könnyen odaég az étel.
Szerintem ne add fel! Itt
nem veled van gond, hanem
a konyhával!
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Ha elolvasta,
adja tovább!
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