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Kitüntetések átadása Zalalövőn
Augusztus 22-én került sor
Zalalövőn a képviselő-testület
által odaítélt díjak átadására,
mely pótolta a Város Napja
vírushelyzet miatti elmaradását.
Az ünnepségen Gyarmati
Antal polgármester köszöntötte
a vendégeket, méltatva a civil
ember, illetve szervezetek közösségben végzett munkájának
erejét, kultúratámogató tevékenységét.
Ezt követően Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott ünnepi
beszédét, amelyben kiemelte a
város közelmúltbeli fejlesztéseit, a közösség összefogását,
valamint az emberi, legfőképpen keresztény normákat.
Zalalövő Város Önkormányzata által alapított helyi
kitüntetések, díjak átadása következett. A Covid-19 járvány
idején kifejtett kiemelkedő támogató tevékenységéért köszö-

nő oklevelet vett át Kövesi Csaba, Szabó Géza. Szintén oklevéllel köszönték meg a Nemzeti Összetartozás Parkja kialakítása érdekében kifejtett kiemelkedő támogató munkát. Ifj.
Galambos István, a Kerecsen
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület, Kövesi Vilmos és
Szabó Sándor érdemelte ezt ki.
Húsz éves közszolgálati
munkájáért, a település érdekében tett kiemelkedő tevékenységéért emlékplakett elismerésben részesült Takácsné Farkas
Judit és Molnár Miklósné.
Az ünnepség folytatásaként
„Zalalövő Város Díszpolgára”
kitüntető címet kapott a közösségben végzett, valamint alkotó
tevékenységéért néhai Varga
József festő, zalalövői lakos. A
díjat felesége, Varga Józsefné
vett át.
„Zalalövőért Díj”-ban részesült tűzvédelmi, kárelhárítá-

Elismerték munkájukat.

si, valamint közösségi munkájáért a Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melyet Kiss Attila tűzoltó parancsnok-helyettes képviselt. Ez alkalommal „Zalalövő Város
Szolgálatáért Díjat” vett át Takácsné Farkas Judit, akinek kiemelték köztisztviselői és közösségben végzett önkéntes tevékenységét. A díjak átadását
követően a Ciklámen kórus,

valamint a Salla Néptáncegyüttes műsorát láthatta a közönség.
Az est folytatásaként kiállítás nyílt a művelődési központ
nagytermében. Ez alkalommal
Buday Mihály festőművész
méltatta néhai Varga József
alkotói tevékenységét. A tárlat
szeptember 5-ig volt megtekinthető.
BHK

Szent István király ünnepe Káváson
Augusztus 20-án reggel kilenc órától szorgos kis csapat
tevékenykedett Vaskó-hegyen
Vörös Nándi pincéjénél. Felfűtötték a kemencét, majd, kenyércipót dagasztottak, langalit
(kenyérlángos) és pörköltet
készítettek. Ezekkel a finomságokkal szerették volna a falubelieket vendégül látni ezen a
napon.
Ebben a hangulatos környezetben került sor délután három
órakor egy rövid kis ünnepségre is. Először Szabóné Kozma Klára képviselő asszony
beszélt az ünnep alakulásáról a
kezdetektől napjainkig. Ezt követően Horváth Gábor tartott
érdekes előadást Szent István
életéről és munkásságáról, fű-

szerezve a saját élményeivel,
tapasztalataival, melyeket a közelmúltban tett zarándoklatain
szerzett. Végül Szabó Lászlótól
Szent István királynak fiához,
Imre herceghez intézett intelmeit és azok magyarázatát
hallgathatták meg a résztvevők.
Az ünnepséget Szent Istvánról
szóló énekek és az István, a
király rockopera részletei szí-

nesítették. Ezután került sor az
ünnepi kenyér felszelésére és
elfogyasztására.
Az egész napos programot
közös beszélgetés, anekdotázás
zárta. A szervezőknek, segítőknek köszönhetően ismét egy jó
hangulatú napot tölthettek el
együtt a kávási lakosok és vendégeik.
CsDA

VILLANYMOTOR TEKERCSELÉS
Zalaháshágyon, a Hunyadi utca 44-ben!
Szabóné Kozma Klára és Horváth Gábor.

+36308542737

2

Zalalövő és Környéke

2020. szeptember

Parkolóval és rendezvénytérrel gazdagodott Zalaháshágy

Balról Horváth Gyula, Vigh László és Kovács Dezső.

Augusztus utolsó napján
Vigh László országgyűlési képviselő jelenlétében avattak fel a
két új beruházást Zalaháshágyon. A Magyar Falu Program
olyan lehetőséghez juttatta a
településeket, amelyet ki kell
használni – vélekedett Horváth
Gyula polgármester.

A polgármesteri hivatal
melletti parkolóra 6,5 millió
forintot nyertek, ebből alakították ki a négy gépjármű fogadására alkalmas térkövezett
részt. A parkoló és a közút közötti területet, illetve a két ház
közötti részt is leaszfaltozták,
így az önkormányzat kiegészí-

tette a pályázaton elnyert
összeget, a beruházás így 6,8
millió forintba került.
– A falu, a vidék nagyon
fontos része Magyarország egészének – állapította meg Vigh
László országgyűlési képviselő.
– A Magyar Falu Program célja
a falvak népességmegtartó képességének javítása. A program
keretében 2019-ben 150 milliárd, az idén 217 milliárd, jövőre 250 milliárd forint áll
rendelkezésre. Mindarra a fejlesztésre igyekszünk forrást
biztosítani, amelyek a nagy pályázatokban nem vesznek részt.
Természetesen ehhez kell a
polgármester, a képviselő-testület és a falu támogatása. A
kultúrház és az orvosi rendelő
felújítására szánt összeg már a
település számláján van, így a
régebbi gyakorlattal ellentétben
most nem kell a bankok közreműködésére, hitelre várni.

Kovács Dezső ezúttal mint a
kivitelező Naste Bau Kft. ügyvezetője vett részt az eseményen.
– Zalaháshágy az édesapám
szülőfaluja, egy évig én is éltem
itt. Köszönjük szépen a megbízást, a jövőben is szívesen állunk rendelkezésre. Nagy szeretettel és büszkén adjuk át ezt a
parkolót – mondta befejezésül.
Az új rendezvényteret a
sportpályánál alakították ki.
Horváth Gyula polgármester
egy rövid sétára invitálta az ünnepség résztvevőit. A Leaderpályázaton erre a célra 4,2 millió forintot nyertek, ezt egészítették ki a 15 százalék önerővel, a beruházás így 5,2 millió
forintba került.
A létesítményeket egyébként már használatba vették,
augusztus 31-én a fejlesztések
ünnepélyes avatását tartották.
Samu László

Megsütötték, megáldották az új kenyeret
Soha nem látott érdeklődés
övezte augusztus huszadikán a
kenyérsütést
Zalaszentgyörgyön. Közel hetvenen gyűltek
össze a verőfényes napsütésben
a tájház udvarán felállított rendezvénysátornál, hogy részt vegyenek az új kenyér megáldásának ünnepén.

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

Idén a néptáncegyüttes hölgy
tagjai vállalták a kenyér elkészítését, így már hajnali fél hatkor fények gyúltak a szépen
felújított öreg parasztház kis
konyhájában. Gyakorlott mozdulatokkal láttak hozzá a dagasztáshoz, miközben a férfiak
a kemence felfűtésével és az

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

Az új kenyér megáldása.

elengedhetetlen reggeli kávé
megfőzésével voltak elfoglalva.
Később a bogrács is felállításra került, hogy a már hagyományosnak mondható vörösboros kecskepörkölt is időben elkészüljön az illatozó friss
kenyér mellé.
– Nagy öröm, hogy Farkas
László plébános úr évek óta
nagy szeretettel elfogadja a
meghívásunkat és néhány szép
gondolat kíséretében megáldja
a falu asszonyai által készített,
helyben sült új kenyeret –
mondta Kovács Dezső polgármester. – Talán nincs még egy

nemzet, amely életében ilyen
jelentőséggel bírna a mindennapi kenyér fogalma, így nem
csoda, hogy az államalapítás
ünnepéhez ma már hozzátartozik az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyér
megáldása, megszegése és szétosztása.
A szervezők a friss kenyér
és a pörkölt mellett csapolt sörrel, házi borokkal és díjnyertes
pálinkákkal kedveskedtek a
résztvevőknek. Az ünnepi áldást jó hangulatú, kötetlen beszélgetés követte.
Zsirka Erika
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Régészeti feltárás Bagodban, avagy a flamingóhústól a bűzaszatig

Nem akármilyen gasztronómiáról van szó…

Az 1970-es években az akkori Bagodvitenyéd határában
egy tanuló márványból faragott
római sírkő töredékeit találta
meg a szántóföldön, mely Zala
megye egyik legszebb római
kori kőemléke. A Göcseji Múzeum – nyertes pályázatának
köszönhetően – augusztusban
régészeti feltárást végzett a
sírkő előkerülésének helyszínén Bagod Község Önkormányzatával együttműködve.
A számos sajtóorgánumban
megjelent feltáráson önkéntesként vett részt Dr. habil. Filp
Csaba Zoltán, a Képzőművészeti Egyetem Munkácsy-díjas
docense, aki évek óta kutatja az
ókori rómaiak receptjeit és
korhű alapanyagok felhasználásával, szakszerű előadás keretében prezentálja is, hogyan
étkeztek a hajdani birodalom
előkelőségei. Vele beszélgettünk különleges tevékenységéről, hobbijáról, miután római
kori lakomával örvendeztette
meg az ásatás résztvevőit.
– Megtisztelő, hogy a feltárás teljes ideje alatt nálunk tartózkodott. Neves képzőművészként hogyan került kapcsolatba
ezen egyedülálló területtel?
– Egyetemistaként felfedeztem Marcus Gavius Apicius római gazdag patríciusnak, ínyencnek a magyarul kiadott szakácskönyvét a könyvtárban.
Róla röviden annyit, vagyonosnak született, és csak a luxusnak élt, sohasem tett semmit
azért, hogy pénzét gyarapítsa,
csak költötte – írta róla Plinius.
Ebből az elitélő hangnemű latin
mondatból ered a nevünk: mindene a fényűzés = omne luxus.
Még egyetemistaként megpróbáltam egyszer a társaimnak

főzni, de semmi nem volt hozzá, mindenesetre emlékezetes
maradt nekik, mert kaptam egy
Apicius könyvet aztán ajándékba. Szintén egyetemistaként
meglátogattam a Balácapusztai
Villagazdaságot (Veszprém megye), ami maradandó élményt
jelentett. Volt idő, hogy zárva
volt, mégis elmenetem megnézni a kertet. Szóval volt egy
szakácskönyv a polcomon, aztán egyszer főztem belőle, és a
gyerekeimnek ízlett. A többi
már történelem.
– Hogyan vált a hobbija
igazi show-vá?
– Művészként is lényeges a
megnyilvánulás.
– Az ételek prezentálása
közben a mai emberek arcáról
milyen reakciót olvas le, miközben 2000 éves étkeket fogyasztanak? Mennyiben ízlelik másként például a szakemberek?
– Általában megrökönyödnek amikor tudatosul, hogy
nincs burgonya, kukorica, paprika, paradicsom, keménysajt
az ételekben. Aztán kíváncsiak
lesznek, amikor nyilvánvalóvá
válik, ez a „leszűkített választék” nem jelenti azt, hogy az
antik római konyha ne lett
volna színes és gazdag. Ez
esetben nincsenek „szakemberek”, akik méltatni tudnának
bármit, nem nagyon van referencia, összehasonlítási alap.
Mégis ki evett időszámításunk
szerint 34-ben Rómában, hogy
tudja, mihez képest? Ez nem
csúcsgasztronómia, minden alaposan meg van főzve, minden
nyílt tűzön van sütve, teljesen
más kategória, mint ami a mai
„szakértők” elvárása. Úgy kell
elképzelni, hogy hiába az elit
luxusa, ez inkább „rusztikus”.

– Mi a kedvenc étele és mi
az, amit kipróbálna, de még
nem volt rá alkalma?
– Talán az alexandriai kacsa. Ez egy aszaltszilvás-boros
(vörösbor sem volt az első
században) szárított hagymás
kacsaragu. Előre sütve, aztán
lassú tűzön főzve. Omlós, sült
és főtt kacsahús – mint a
legjobb pörkölt –, csak azt nem
csinálunk kacsából manapság.
A szakácskönyv gazdag, bőven
van mit kipróbálni. Bagodban
a lakomán már elhangzott, a
töltött sült malacot szívesen
kipróbálnám, de már a kicsontozással gondok vannak, el
nem tudom képzelni, hogy
csontoznak ki egy malacot a
nyaka felől, hogy olyan legyen, mint egy zsák. És kell
bele többek között szárított
virághagyma is – utána kell
néznem melyik ehető. Nem
lesz könnyű a beszerzés-előkészítés.
– Voltak anno ókori római
úgymond gyorsételek, amit
csak úgy bekaptak, ha épp
siettek?
– A házak túlnyomó többségében nem volt konyha, a
nagy villákban is csak meglehetősen kicsi. Tisztában voltak
a tűzveszéllyel, ezért persze ez
is szabályozva volt. A lényeg
az, hogy a lakosság nagy része
tavernákban étkezett. Kőből
épített pultba ágyazott hombárokat kell elképzelni, olyant,
mint egy régi vidéki kocsmában a borkimérés. A vastag
kőfal megfelelő módon hőn is
tartotta, ilyen tavernákból sokat
lehet találni például az ókori
Pompeii városában is. Nagyon

figyeltek egyébként az ételmérgezés problémáira. Csak mondom: Apicius idejében a római
városokban külön hús, zöldség,
és halpiac volt, amit meghatározott időnként naponta többször takarítani kellett.
– Elmondaná a flamingóhús
és a Bűzaszat kulináris különlegességét?
– A mai kulináriában nem
jelentősek, Magyarországon nem
nevezhető fontosnak sem a
flamingó, sem a bűzaszat.
Nyilván van az a pénz amiért
falmingót szerez az ember, de
ez éppenséggel ugyanolyan
extrém lenne ma, mint amilyen
Rómában volt. Nem sértünk
törvényt, ők (volt ilyen szabályozás, hogy mit lehet enni és
mit nem) azonban nem foglalkoztak ezzel. Az Asafoetida
Ferula néven azonosított fűszernövény, amit mi Ördöggyökérnek, Bűzös husángnak,
Aszandkórónak és Bűzaszatnak
is nevezünk, olyan fontos volt
kulinárisan nekik, hogy már az
első században kiirtották az
általuk ismert legjobb termőhelyen. Én nem találkoztam olyan
emberrel hazánkban, aki ismeri
ezt a növényt, egyikünk látott
egy példányt a Vácrátóti Arborétumban.
A feltárás sajtóanyagai megtalálhatók: Zalai Hírlap (zaol.
hu), Zalamédia (zalamedia.hu),
M5 Híradó (mediaklikk.hu),
Zalaegerszegi Televízió (zegtv.
hu), Magyar Katolikus Rádió
(katolikusradio.hu).
Sipos Ferenc
polgármester,
Dr. Filp Csaba
Munkácsy-díjas képzőművész

Bagod Község Önkormányzatának tájékoztatása
Önkormányzatunk évtizedek óta prioritásban kezeli a fenntartásában lévő belterületi utak állapotát is, sokszor erőn felül
igyekszünk anyagi forrást találni azok felújítására, karbantartására.
Ezért kérjük a nehézgépjárművek tulajdonosait, használóit,
illetve az azokkal történő szállítást megrendelőket, nyújtsanak
segítséget útburkolataink védelméhez az utakra vonatkozó
súlykorlátozások – a KRESZ előírásainak figyelembevételével
történő – szíves betartásával.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a lakossági, illetve az
önkormányzati, továbbá a hivatali észrevételeket továbbítjuk a
rendőrség, mint illetékes hatóság felé.
Szíves együttműködésüket és megértésüket köszönjük.
Bagod Község Önkormányzata

2020. szeptember
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Rendhagyó körülmények-színvonalas rendezvény
Jubileumi falunapok Zalacsében
25. alkalommal került megrendezésre a Zalacsébi Falunapok augusztus 14-16. között. A
hagyományoktól eltérően a
pénteki bagolytúrák helyett –
az egészségmegőrzést szem
előtt tartva – Tornyos Ervinnel
közös jóga óra segített megnyújtani fáradt tagjait a bekapcsolódott érdeklődőknek, valamint a boncodföldi füvesember,
Fülöp Zoltán és párja, Járányi
Orsolya előadásában hasznos
ismeretekkel gazdagodhattunk
a kiskerti és gyomnövényekről,
gyümölcsökről, melyekből remek zöldturmixokat is készítettek előadásuk közben.
A szombat délelőtt a gyerekek szórakoztatásáról szólt.
Volt itt ringató a legkisebbeknek, majd egy nagyszerű bábelőadás, Sárkányölő Sebestyén
kalandjait követhették a szép
számú felnőtt nézővel együtt. A
kosárlabdapályán helyi fiatalok
tartottak látványos segway bemutatót. Délután a polgármester, Erdei Csaba köszöntőjével
indult a kulturális programsorozat. Ajándékkal kedveskedett
a tavalyi falunap óta született
kicsiknek és szüleiknek, valamint a 18. életévüket betöltött
ifjaknak is. Zalacsébért díj második fokozatában részesült
Varga Beáta Jolán falugondnok
és a helyi háziorvos mellett
ápolóként dolgozó Horváthné
Tóth Tünde Katalin, s ugyanezt
a kitüntetést vehette át kulturális és közösségszervező mun-

kája elismeréseként Tóth Ádám
is. Délután láthattuk Major Simon és Major Sámuel néptánc
bemutatóját, a Kerka táncegyüttest, a Royal Dance Studio
és Sportegyesületet képviselve
Kósa Sára és Bogár Lili akrobatikus előadását, a Szenior
Örömtáncosokat, Cséber Fannit,
akit zenésztársai, Cséber József
és Monostori János kísértek,
valamint a Zalacsébi Sámlisokat. Fellépett Nádas György
színész, humorista is. A szombat estét a már többszöri
visszatérő Helios zenekar bulija
zárta.
Vasárnap „hajnalban”, 10
órakor kezdődött a kispályás
focibajnokság. A kisebbek délutáni szórakoztatásáról a felállított légvár, kosaras hinta és
fajátékok gondoskodtak. Bemutatkozott a helyi Kósa Gergely festménykiállításával, ahol
nagyon ígéretes munkáiból láthattunk párat. Az elmúlt 25 év
falunapi eseményeiből fotókiállítás készült, itt nosztalgikus
hangulatban nyerhettünk betekintést az elmúlt évek falunapi
történéseibe. Elhozta gördeszkáit és ministránsait Lendvai
Zoltán rédicsi plébános, aki hol
négy, hol pedig csak két keréken rótta a köröket a színpad
előtti flaszteren. 17 órakor páros vetélkedőn derülhetett a
közönség, ahol remek akadályokat leküzdve versengtek
egymással az alkalmi párok. A
vasárnap esti koncertsorozatot

A játékos vetélkedő sem maradt el.

A zenekedvelőkre gazdag program várt.

Takáts Eszter és barátai előadása nyitotta, jó hangulatot
alapozva az est további fellépőinek, mint a Triász együttes,
valamint Kalapács József és
Rudán Joe akusztikus előadásoknak. A falunapi programok
zárásaként Pungor Gábor húzta
a talpalávalót egészen hétfő
hajnalig.

Családi nap Keménfán
Augusztus 8-án Családi
Napot tartottak Keménfán. A
rendezvény az EFOP 1.5.2-162017.00045 sz. pályázat keretein belül valósult meg. Délelőtt 10 órára várták a helyi és
környező településekről a családokat a focipályára.
A csodás szombati napon a
szervezők örömére sokan ellátogattak a kis faluba.
A programon többféle szórakozási lehetőséget kínáltak a
jelenlévőknek. Volt ugráló vár,
arcfestés, lufihajtogatás, ját-

szósarok. A legnagyobb sikert a
Göcsej Kutya Klub terápiás kutyáinak bemutatója aratta. A
gyerekek nagy örömmel vettek
részt a bemutató feladatokban.
A büfében szendviccsel, fornettivel, hideg üdítővel vendégeltek meg mindenkit. A program
ideje alatt jó volt körbenézni a
helyszínen. Mindenhonnan csillogó, örömteli tekintet nézett
vissza.
A szervezők, rendezők remélik, hogy minden jelenlévő
család jól szórakozott.

Jól szórakoztak a résztvevők.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek az
áldozatos munkáját, hogy rendhagyó körülmények ellenére
egy színvonalas rendezvénnyel
ünnepelhettük a 25. falunapunkat!
Jövőre is számítunk rátok!
Gál Roland
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Térségünk átalakuló időjárása
Egyre gyakoribb az extrém mennyiségű csapadék

Fotó: Zalatáj
Javíthatnák a Gébártó-tó vízutánpótlását is.

Zalaegerszegen az éves csapadékmennyiség 700-800 mm között alakul. Sajnos az extrém helyzetekben gyakori, hogy egy óra
alatt zúdul a városra 50-60 mm csapadék, ami egy teljes hónap
átlagának felel meg, és ami a 60 perc alatt akár 4 millió köbméter (4 milliárd liter!) vizet is jelenthet.
– Sajnos az ilyen kezelhetetlen intenzitású viharokra egyre
gyakrabban kell számítani a következő években, évtizedekben,
hiszen a klímaváltozás miatt jelentősen átalakul térségünk időjárása. Aki követi a híreket, láthatja, hogy ugyanez a helyzet
Európa minden országában: számos cikkre, videóra, képre lehet
az interneten rákeresni, az extrém mennyiségű csapadékot az
ottani rendszerek sem tudják kezelni – mondja Balaicz Zoltán, a
város polgármestere.
Mindezzel kapcsolatban a következő tényeket emelte ki
Balaicz Zoltán:
„1. Városunk területe 102 négyzetkilométer, a burkolt utak,
utcák, járdák és parkolók száma 869, az utak hossza 600 kilométer, a járdáké 225 kilométer.
2. A város alatt húzódó több száz kilométeres csapadékcsatorna rendszer legnagyobb része a 70-es, 80-as, részben a 90es években épült ki, átmérőjükben normál intenzitású esőzésekre
tervezve (amit a mai napig tudnak is kezelni), nem pedig extrém
időjárási körülményekre. Csakhogy egyre ritkábbak a csendes,
nyugodt esők. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribban lesznek
az extrém felhőszakadások. Nincs az a csapadékcsatorna rendszer (Európában sehol), ami ezt kezelni tudná.
3. Zalaegerszeg a Zala folyó partján fekszik. A folyó a környéken lehullott összes csapadék befogadója, a víz a város
elvezető rendszerén keresztül éri el a folyót. Régen az volt a
tervezési elv, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet a befogadóba. De az évtizedekkel ezelőtt kiépített átmérő kapacitás
már nem elég a szélsőséges esetekben.
4. Az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedtek a vízzáró
felületek. Szinte minden közterületre aszfaltburkolat került, a
környező dombok pedig beépültek telkekkel, családi házakkal,
pincékkel, és az oda vezető szintén aszfaltozott utakkal. Emellett
egyre kevesebben gyűjtik ezeken a helyeken az esővizet. Így a
lezúduló víz mennyisége nagyobb, lefolyása gyorsabb, és még
drasztikusabban keres utat magának a »völgybe«, azaz a város
belső területeire. A dombok alján lévő korábbi kis patakok,
árkok ugyancsak beépültek, és föld alatti csatornákká váltak.
5. A több száz kilométeres csapadékcsatorna rendszert csak
egyben lehet kezelni. Egy-egy szakasz (pl. a Göcseji út) átmérőjének növelése önmagában nem oldja meg a helyzetet, hiszen
attól még a dombokról becsatlakozó ágak, illetve a megnövelt

szakaszról a Zala folyóba vezető ágak továbbra sem lesznek
képesek az extrém mennyiségű csapadékot továbbítani. A több
száz kilométernyi városi csapadékcsatorna kicserélése többszörös átmérőjűre lehetetlen, mert horribilis összegbe kerülne. A
megoldás az integrált vízgazdálkodás fejlesztése lehet.
6. 2017-ben a városvezetés, látva a klímaváltozás következtében évente egyszer-kétszer, de egyre gyakrabban előforduló
extrém időjárási helyzetet, megbízta a Zalavíz Zrt.-t, személy
szerint Arnhoffer András elnök-vezérigazgatót, hogy szakértők,
mérnökök, tervezők bevonásával készítse el Zalaegerszeg integrált csapadékvíz gazdálkodási modelljét. Az egy éves munkával
összeállt 600 oldalas szakmai anyag részletesen tartalmazza a
beavatkozási helyszíneket és a tervezett fejlesztéseket (csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók,
gátak és átemelők kialakítása, stb.).
7. A szakértők az anyagban újragondolták a vízgyűjtő területek levezetési irányait, az árhullámokat visszatartanák – a
meglévő árvíztározókat felülvizsgálnák, ahol szükséges, működőképessé tennék, s újakat is építenének –, lassan engednék le
és/vagy hasznosítanák a vizet, például öntözővíznek. Így járnának el Neszelében is, ahol az Ilosfai és Neszelei utca vezeti le
vizet a Zalába egy nagy vízgyűjtő területről, s rendszeresek az
elöntési problémák. Nem erre a területre engednék a vizet a
teljes vízgyűjtőről, hanem átvezetnék a Gébárti-tó vízgyűjtő
területére. Ezzel javítanák az éghajlatváltozás miatt várhatóan
hosszú távon vízhiánnyal küzdő tó vízutánpótlását is. Ezúttal
nem a régi, tapasztalatokra épülő kézi számítási módszerekkel
alapoznák meg a műszaki beavatkozásokat, hanem mért értékekkel.
8. Fontos, hogy a helyi lakosság is partner legyen. A Zalaegerszegen élők is hozzá tudnak járulni a sikeres védekezéshez
azzal, ha elvégzik az ároktisztítási kötelezettségeiket. Az is nagy
segítség lenne, ha egyre többen gyűjtenék a csapadékvizet
öntözési célra, ezzel a kialakuló árhullámot lehet csökkenteni,
pont a legfontosabb szakaszban, az első 5-10 percben.
9. A 600 oldalas szakmai anyag terveinek megvalósítása a
teljes város területére a bontásokkal, helyreállításokkal, új csatornákkal, záportározók, gátak, átemelők építésével, szegélyezésekkel, aszfaltozásokkal együtt közel 20 milliárd forintos
beruházást igényel. Erre a városnak saját forrása nincs, hiszen
Zalaegerszeg teljes helyi iparűzési adóbevétele évi 4,7 milliárd
forint, melyből a kötelező feladatok és az összes intézmény
fenntartása (bölcsődék, óvodák, rendelők, idősotthonok, stb.)
után évi 200-300 millió forintot tudunk utakra, járdákra,
csatornákra költeni, ami elenyésző összeg a szükséges 20
milliárd forinthoz képest.
10. Így csak külső, pályázati forrás jöhet szóba. Sajnos erre a
célra jelenleg, a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban
nem volt KEHOP pályázati kiírás. Reményeink szerint azonban
a klímaváltozásra tekintettel a 2021-2027-es európai uniós
fejlesztési ciklusban lesznek csapadékkezelési megoldásokat is
támogató pályázatok, melyeken mindenképpen indulni fogunk.
A projekt megvalósulása egyébként nem csak a csapadékvíz
elvezetési problémák megoldását célozza, hanem a klímaváltozás helyi, negatív ökológiai hatását is mérsékeli, a hosszú
távon is élhető környezetért!”

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

Bagolytúra Hagyárosböröndön

A Hangos baglyok csapatának fiataljai.

Augusztus 15.-én került
megrendezésre
Hagyárosböröndön a település egyik kedvelt közösségi programja: a
Bagolytúra!
A Bagolytúra egy olyan,
széles korosztályt vonzó esemény, melyen családokból, baráti társaságból szerveződő
csapatok vesznek részt és az
erdőt járva oldanak meg különféle feladatokat az éj leple
alatt, zseblámpák fényével keresve az utat.
Az első csapat 18 óra előtt
már elindult a vadregényes
úton. A friss esőzéseknek köszönhetően volt sár és pocsolya
bőven, ráadásul egy kis pa-

Virágosítás
Hagyárosböröndön
Hagyárosböröndön, a falu
böröndi településrész búcsújára
elkészültek a Fő utca két
végére telepített, emelt virágágyások, melyek közepére a
továbbiakban majd még szobrok is kerülnek. Egy újabb lépés, hogy a falu környezete
szebb és esztétikusabb legyen.
Az ősszel a hagyárosi településrészen is elkészül egy
ilyen virágokkal díszített gyűrű, melynek közepén szintén
szobor áll majd.
Varga Katalin
polgármester
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takon is át kellett vergődni. A
település adottsága kedvezett
annak, hogy a túrázók változatos területeken haladhassanak:
mezei, hegyi, erdei utak, és
persze úttalan utak, ahol az
erdőben csak a fára tett jelzések
alapján lehetett tájékozódni.
Az éjszakai kirándulás 6
állomást érintett, ahol vicces
ügyességi, logikai, illetve műveltségi feladatokat kellett
megoldani. Ilyenek voltak például az alábbi fantázianévvel
ellátott feladatok: fejre húzott,
krumpli-nehezékes palackdöntés; szédült pincér; tojás akadálypálya; bagolyfelismerés, bagolytotó; „mi az a tikmony?” stb.

A túrázók az állomásokon
kívül is szembesültek több kihívással. Az általuk hozott batyuba a túra indításakor feladatokat kaptak: találós kérdések,
emoji-k alapján mondóka megfejtése, illetve gyűjteni valók
(termések, csalán levél stb.). A
gyűjtéshez sokan az állomáson
lévők helyismeretére támaszkodtak, vagy az okostelefont
hívták segítségül. Az útvonal
egyik pontján csak akkor mehettek tovább, ha megoldották
az ott ismertetett feladványokat.
A túra 2 és fél óra alatt, és
átlag 1 sárban landolással volt
teljesíthető – bár volt, aki ez
utóbbit többszörösen is túlteljesítette.
Az utolsó, 18. csapat hajnali
2 óra körül érkezett vissza, de
még nekik is maradt a vacsoraként kínált babgulyásból
és paprikás krumpliból.
A visszajelzések alapján jól
érezte magát a program több
mint 200 résztvevője. Külön
nagy köszönet illeti meg mindazokat, akik közreműködtek az
esemény lebonyolításában.
Reméljük, hogy jövőre is
sikerül megszervezni ezt a több
éves múltra visszatekintő, rendkívül sikeres, a település népszerűségét növelő, valódi közösségépítő programot.
Varga Katalin
polgármester

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A jó házasság titka…
A bútoriparban a legnagyobb áttörést az új generációs fiókvasalatok jelentik. A
fejlesztő mérnökök rájöttek,
nagyobb fiókokban könnyebb
és áttekinthetőbb a tárolás.
Az új fiókvasalatok ezért
nagyobb teherbírással rendelkeznek, mint a hagyományos rendszerűek. Így kisebb a meghibásodás esélye.
Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem működik.
A hagyományos fiókokat
nem lehet teljesen kihúzni,
ezért az itt tárolt konyhai
eszközöket csak akkor találjuk meg, ha jó memóriával
rendelkezünk, vagy elszántan keresünk.
Erre a kellemetlen problémára is megtalálták a megoldást. Az új fiókvasalatokat
már teljesen ki lehet húzni,
minden látható, mindenhez
könnyedén hozzá lehet férni.
Az igazi változás a fiókok
záródásánál következett be.
A hagyományosaknál gyakori jelenség az erőteljes
hanggal járó becsapódás,
ami rendkívül kellemetlen
lehet. Úgy oldották ezt meg,
hogy ha a fiókot nagyobb
erővel próbálják becsapni.
Az utolsó 5 cm-en megáll,
majd egy halk szisszenéssel
a fiókvasalat csukja be a
fiókot.
Mindenki
mosolyog,
amikor ezt látja, mert döbbenetes. Így vége a családi
veszekedéseknek, jegyezte
meg egyik ügyfelünk, mert
nem lehet becsapni a fiókot.
Ha valaki mégis megpróbálja a többiek csak mosolyogni fognak azon, hogy a
fiók erre ezt mondja:
– Psszt!... és halkan becsukja magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nyári tábor Zalaháshágyon
Zalaháshágy Község Önkormányzata Efop pályázat
keretében nyári tábort szervezett 2020.08.10.-14. között a
focipályán. Szabó Anett önkormányzati ügyintéző, Mihályi
Erzsébet és Molnár-Csík Enikő
pedagógusok tervezték meg és
vezényelték le a programokat.
A résztvevők 2-14 év közti
helyi gyerekek voltak. Hétfőn a
Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
tartottak tornát és előadást a
kézmosás fontosságáról. Majd
Enikő vezetésével bemutatkoztak a gyerekek. Aztán fociedzés
volt a focirajongóknak. A többiek bicikliztek, a kisebbek
pedig a játszótéren játszhattak
ebédig. A szabályok ismertetése következett: egy táblára
felírtuk, mit szabad és mit nem
a héten, ezt a táblát mindenki
aláírta, ezáltal elfogadva annak
tartalmát.
Az ebéd után angol nyelvi
foglalkozás következett Enikővel, majd a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság munkatársa érkezett hozzánk rendőrautóval.
A kerékpározás szabályairól, veszélyeiről beszélgettünk, majd
beülhettek a táborozók a rendőrautóba.
Kedd délelőtt farmlátogatás
volt biciklivel. Megnéztük a

pulykatelepet, Halál Zsolték állatait, Molnárnénál, Katinál
láttunk nyulat, bocit, fürjet,
disznót, a telekben legelő teheneket is megnéztük. Aztán
Vaspöriéknél kiscica simogatás
következett.
Ezt követte Szabó Gyula
portája egy hatalmas nyúllal,
borjúkkal és birkákkal. Bálákon ugráltak, táncoltak a gyerekek. Az utolsó farm az Andor
Imrééké volt, a háziasszony,
Margit bemutatta a kerti növényeket, dísztököt ajándékozott
a gyerekeknek.
Ebéd után angolóra volt
ismét, majd Győrfi Barbara
tartott táncórát. Szerdán délelőtt elutaztunk a Gébárti tóhoz. Stempin Zoltán vezetésével sárkányhajós evezésen vehettünk részt. A hajó vízre
tétele, a szabályok ismertetése,
betanulás, mentőmellény felvétele után beültünk a hajóba és
körbe eveztük a tavat. Délután
angol volt ismét, majd előkerült
a csillámpor, a hennafesték,
arcfesték. Szebbnél szebb alkotások kerültek a kézre, lábra,
hasra, hátra.
Csütörtök délelőtt újra táncolhattak a táborozók Barbival,
ismét volt fociedzés, angol és
már el is ment a délelőtt. Délután pityerhegyi kirándulás volt

Egy tartalmas program várt a gyermekekre.

a program. Megnéztünk 1-2
pincét, kaptunk üdítőt, palacsintát, gyümölcsöt. Péntek
délelőtt lesétáltunk a helytörténeti múzeumba, majd Mikolás Attila vezetésével megnéztük a templomot, annak „kincseit”, még orgonáltak is a kórusban. Aztán egy vidám körjátékot tanultunk a templomkertben. És templom után jöhet
a kocsma, mint régen is: átmentünk a Vadvirágba, ahol elfogyasztottunk egy jégkrémet.
Visszasétáltunk a focipályára.
Kezdetét vette az aszfaltrajz
verseny és a disco. Ebéd után
bagolytúrán vettünk részt. Helyi nagyik szerveztek 5 állomást, mi pedig 5 csapatot. Volt
zsákban futás, termény felismerés, teke, éneklés, kosárba do-

bás, fazékkeresés bottal és bekötött szemmel, zokni hajítás.
A túra után a zsűri értékelte
a rajzokat. A csapatok jutalma
1-1 üveg gyerekpezsgő volt és
mindenki kapott emléklapot.
Vízibomba csatával zárult a
tábor. Gyorsan elmúlt a hét, a
gyerekek arcán sok mosolyt
láttunk és úgy érzem, jól érezte
magát táborozó, táborvezető,
anyuka, apuka, aki elkísérte gyerekét. A közel 30 gyerkőc, aki
hétfőn még „idegenként” nézett
egymásra, péntekre sok baráttal, ismerőssel gazdagodott.
Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzájárult a
sikeres hét lebonyolításához.
Szabó Anett
szervező

Bagolytúra a zalalövői Pataka-hegyen
esti rendezvényre, mely során 7
állomást kellett érinteni. A megállókban a résztvevők is értékelthették a szórakoztató feladatokat, így közös eredményhirdetésen nem csak a csapatok, hanem az állomások képviselői is jutalomban részesültek.
A kellemes kikapcsolódás
közös babgulyás vacsorával zárult, idén mintegy 180 résztvevővel.

Nem maradhatott el a túra.

A nyárvég nem maradhat el
Zalalövőn a hagyományos Pataka-hegyi bagolytúra nélkül.
Az augusztusi Zalalövői Közösségi Napok első programja

volt a koraesti hegyi túrázás,
melyre 13 csapat jelentkezett.
A Patakai Borbarát Kör a
hegyi gazdák segítségével családi, baráti társaságokat várt az

A Pataka-hegyi búcsú alkalmából, augusztus 20-án délután
került sor az ünnepélyes díjátadásra a legjobban teljesítő
résztvevőket ajándékcsomagok
és oklevelek várták. Az első
helyet a Mennydörgő csirkecombok, a másodikat az Éjjeli
bátrak csapata, a harmadikat a
Rózsakert Presszó csapata szerezte meg.
P.K.
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Közösség, játék, vidám percek…
Hónapok óta először találkozott nagyobb létszámban –
természetesen a vírushelyzet
miatti szabályok betartásával –
Zalalövő lakossága. Az augusztus 22-i program tartalmas kikapcsolódást ígért a családoknak.
Kora délután főleg gyerekeknek szóló programokat kínált a művelődési központ. Az
érdeklődők a Göcseji Kézműves
Egyesület jóvoltából foglalkoztató standokon kipróbálhattak
egy-egy kézműves tevékenységet. Zalalövő civil szervezetei
is aktívan részt vettek a játékokkal teli foglalkozásokon,
így a gyerekek egy pontgyűjtő
füzetecskével a standokat járva,
különböző lehetőségeket (gyöngyfűzés, ügyességi játékok, aszfaltrajz, könyvtár kvíz) próbálhattak ki. Jutalomban részesült,
aki mind a nyolc pontot kipipálta.
Az iskola udvarán óriáscsúszda, valamint a Zalaegerszegi Polgárőrség várta kisautós, biciklis ügyességi játékaival a gyerekeket. A szabadtéri
színpadon a Táncoló Talpak,
Tuboly Viki és a csonkahegyháti
retro tánckar mellett a nagykanizsai Magic Ritmo tánccso-

port, a debreceni Dobrossycsalád interaktív bűvészműsora
és az Ezüstlile Néptánccsoport
szórakoztatta a közönséget.
A babautalványok ünnepélyes átadásán Gyarmati Antal
polgármester kihangsúlyozta az
újszülöttek érkezésének örömét, a családok összetartó erejét. Az utalványok átadásában
Laki Eszter védőnő közreműködött.
A díjátadást követő esti szabadtéri programban ismét láthatta a közönség Tuboly Vikit,
majd színpadra lépett a Megasztárból ismert Szabó Leslie
és a Répce Party Country.
A „Salla” Művelődési Központ ezúton köszöni meg a Göcseji Kézműves Egyesület tevékenysége mellett a Zalalövő
Tájház Egyesület, a Budafáért
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület, a Zalamenti és Őrségi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény, „A mi kis falunk” Irsapusztáért Egyesület, a
könyvtár és a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület támogatását.
Másnap reggel nyolc órától
a már hagyományként számon
tartott városi reggelire került
sor a parkban, amin bárki részt

Aromaélmény tájékoztatással egybekötve

2020. augusztus 12-én, az
ismeretterjesztő előadáson Zalaboldogfán, a kultúrházban a
növényekből kivont esszenciális olajok illatát tesztelhették, és ezek jótékony hatásairól
hallgattak tájékoztatást a megjelentek.
A gyógynövények, az aromaterápia, illetve a növényekből kivont esszenciális olajok
használata egy olyan természetes gyógymód, amelyet már
őseink is hatékonyan alkalmaztak. A természetben minden
megtalálható, amire a szervezetnek szüksége van. Akik a
természetes megoldások hívei,
szívesen vettek részt a tájékoztatón és próbálták ki a tiszta

növényi esszenciákat. A program egy vidám, kötetlen, jó
hangulatú beszélgetést és testilelki feltöltődést eredményezett
a jelenlévőknek.
Az esemény a „TOP-5.3.116-ZA1-2017-00003
Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken” pályázatból valósult meg.

Kézművességi foglalkozás.

vehetett. Kilenc órakor innen
indult túrára a Menő Manók
csapata. A művelődési központ
ezúton is köszöni a reggeli
elkészítéséhez hozzájáruló üzletek felajánlását.
Az Augusztusi Közösségi
Napok utolsó rendezvényét a

Zalalövő Tájház Egyesület
programja zárta augusztus 29én. A Mozaik Társulat Kéri
Ferenc egyfelvonásos darabját
mutatta be Lopótők, avagy a
Mari nem olyan címmel a
tájház udvarán.
BHK

Székely néprajzi kiállítás
Vándor székely címmel néprajzi kiállítás nyílt augusztus
12-én a zalalövői Salla Művelődési Központban. A székely
néprajzi gyűjtemény Bálint Zoltán árkosi születésű fiatalember
saját gyűjtéséből származik,
melyet az országban először az
Ópusztaszeri Történeti Múzeumban mutattak be. A zalalövői kiállítás a 44. helyszín.
A gyűjtő és az őt mentoráló
szolnoki házaspár, Raskóné
Déri Erzsébet és Raskó Lóránt,
egy erdélyi találkozás alkalmával kötöttek mély barátságot. A
házaspár segíti a fiatalembert,
látván hatalmas gyűjteményét
felajánlották neki, hogy Magyarországon kurátorként vándoroltatják a gyűjteményt, amíg
jelenleg tervezés alatt lévő saját
tájmúzeum épülete elkészül
szülőfalujában.
A többezres gyűjteményt
kölcsönzi többek közt a Szé-

kely Nemzeti Múzeum, de volt
kiállítása Szolnokon, Marosvásárhelyen és Budapest után
több vidéki nagyvárosban is. A
székely mindennapi élet tárgykultúráját felölelő tárlat zömmel a XIX. század emlékeit
mutatja be. Kuriózumként szerepel a kiállítás anyagában
például egy évekig befalazott
zászló, vagy a XVIII. századi
Kőrösi Csoma Sándor családjának egykori kelengyésládája,
de találhatunk ruhaneműt, textíliákat, üvegtárgyakat, kerti
eszközöket, kovácsoltvas ereklyéket is. A zalalövői kiállítás a
művelődési központ nyitvatartási idejében szeptember 5-ig
volt megtekinthető.
A témával kapcsolatos további érdekességek megtekinthetőek a Duna Televízió Vasba
öntött történelem című kisfilmjében.
P.K.

10

Zalalövő és Környéke

2020. szeptember

Pályaavató kettesfogathajtó versennyel
tán fővédnők, a Magyar Sertéshús Terméktanács elnöke
társaságában.
A kétfordulós akadályhajtásban a Lukácsházi SE színeiben versenyző Komálovics
Ottó végzett az élen, megelőzve a zalalövőiek két fogathajtóját, Lebics Istvánt és Pozvék Istvánt.
Vadászhajtásban a Veszkényi Lovasegyesület versenyző-

Lebics István az összetett verseny győztese.

CAN „C” kategóriás kettesfogathajtó versennyel avatták
augusztus 8-án a felsősötétmajori lovaspályát.
Avató beszédet Dallos Gyula,
az Agrárminisztérium miniszteri biztosa mondott, a pályát
Horváth István Sándor, a
Zalalövői Egyházkerület plébá-

nosa áldotta meg. A Zalalövő
és Környéke Lovassport Egyesület által szervezett versenyt
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos nyitotta meg Pintér Antal korábbi
zalalövői polgármester, Radányiné Lebics Mária, a lovasegyesület elnöke és Babati Zol-

je Lócsi Miklós győzött, a Zalalövő és Környéke LE sportolója, Szalár Róbert előtt. Lebics István 4., Pózvék István
5. lett.
A vándorserleget az összetettben legjobb teljesítményt
nyújtó Lebics István, a lovaspálya létrehozója nyerte el.
A szervezők a gyermekekre
is gondoltak, őket pónilovaglás,
ugrálóvár és óriáscsúzda várta.

Hagyományőrző programok az Íjász parkban

Hagyárosböröndtől Pusztacsatárig
A Hagyárosböröndért Egyesület vezetője – Molnár Imre –,
valamint az önkormányzat dolgozója közös erővel dolgozott
azért, hogy a Hagyárosböröndről Pusztacsatárba vezető zarándokút teljes hosszában jól
járható legyen.
Az út sajátossága, hogy erdei utakon, ösvényeken is keresztülhalad, míg eléri a völgyben fekvő hidat, mely szintén
civil kezdeményezésre, kifejezetten a zarándoklat miatt jött
létre már jó pár évvel ezelőtt.
Az út megtisztításának aktualitását a pusztacsatári kegytemplomhoz kapcsolódó hitéleti

Hivatalos útvonallá tennék…

események adták, mivel a főbúcsú 2020. augusztus 15-én
volt. Az időjárás nem kedvezett
a gyalogtúrának a jeles augusztusi napon, ezért gyalogosan
csak kevesen vágtak neki az
útnak. De a munka nem volt
hiábavaló, hiszen minden hónap 13.-án újabb és újabb
istentisztelet várja itt a hívőket.
Jó hír, hogy tervben van a
zarándokút útvonalának hivatalos túraútvonallá tétele is, így
majd érdeklődő is könnyen
odatalál Hagyárosböröndről erre
a méltán népszerű kegyhegyre.
Varga Katalin
polgármester

A hagyományos kovácsolással ismerkedhettek.

A Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület évente 10-12 rendezvénnyel kapcsolódik a város közösségi programjaihoz, ám idén sok elmaradt a vírus miatt. Ezért is fogadták örömmel a Zalalövői
Közösségi Napok kezdeményezést, így a hagyományos
augusztusi kenyérünnepet sikerült megtartani az Íjászparkban. Az ünnepi kenyérsütés mel-

lett lovaskocsizás, íjászat és kovácsolás várta az érdeklődőket.
Zsinkó István kovácsként
Őriszentpéterről érkezett az
egyesület meghívására. A hagyományos kovácsolással ismertette meg a résztvevőket. A
kovácsolt ékszerbemutató mellett érdekességként kipróbálhatták az érdeklődők a tűzcsiholót is.
P.K.

Nyárvégi sportnap
Zalalövőn a Közösségi Napok keretén belül sportrendezvényeket is
szerveztek a helyi
civil szervezetek.
A program reggel
a Borostyán-tónál
indult a Borostyán
Horgászegyesület
szervezésében horgászversennyel, délután a Romantik Kávézóban tekeverseny, a Zalalövő Sportcentrumban pedig labdarúgó-torna
várta a sportot kedvelőket.

Mindhárom sportrendezvényen az első három helyezett
díjazásban részesült.
P.K.

2020. szeptember

11

Zalalövő és Környéke

A fáraók földjén Kenyérszentelés és hegyi út avatása
Útjára indult augusztus elején a Salla Művelődési Központ Világjáró Klub című rendezvénysorozata. Ezúttal Varga
Károly nyugalmazott pedagógus tartott Egyiptomról útibeszámolót. Az előadó több szállal is kötődik Zalalövőhöz, tartott már útibeszámolót Vietnámról, Kambodzsáról, ahová
egy régi iskolatársa hívta meg.
Elmondta, hogy bakancslistáján nem az első helyen szerepelt Egyiptom, de amióta lenyűgözte Boleslaw Prus Fáraó
című könyvéből készült 1966-os
film, amit Oscar díjra is jelöltek,
elhatározta, hogy egyszer neki is
el kell jutnia ezekre a helyekre.
Az élmény páratlannak bizonyult, évezredes múlt és épületek között járkálni, létezni,

Níluson utazni. Ez minden várakozását felülmúlta.
A Világjáró Klub ezentúl
havonta várja a résztvevőket a
művelődési központban. A
következő előadáson Parragi
Hilaritól hallhatnak érdekes útibeszámolót Dél-Amerikáról.
(p.k.)

Kölyökkaland a zalalövői könyvtárban

Átadták a felújított utat.

Augusztus 20-án délután
ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött a Pataka-hegyi búcsú.
Az ünnepi szentmise és újkenyér áldás, Gyarmati Antal
polgármester köszöntője és
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos ünnepi beszéde után átadták a
felújított Pataka-hegyi utat,
mely az Agrárminisztérium
2019-es vissza nem téríten-

dő támogatásával valósulhatott meg.
A fejlesztés mellett gyümölcsöskert is létesült a hegyen, amit
jelenleg a Zalalövői Borbarát
Kör Egyesület vett használatba,
nemcsak a helyiek, hanem a hegyre látogatók megelégedettségére.
Az érdeklődőket egész napos kikapcsolódás várta, a rendezvény helyi fellépők műsorával és búcsúi bállal zárult.
P.K.

Diákmunka Zalaboldogfán
2020. augusztus 17-én délután játékos programokra invitálták a gyerekeket a „Salla”
Művelődési Központ könyvtárába. A kreatív foglalkozás mellett társas- és interaktív, számítógépes és internetes játékokkal,

mesesarokkal kínáltak szünidei
elfoglaltságot a résztvevőknek.
A könyvtár szeptembertől
havi rendszerességgel várja az
érdeklődőket hasonló jellegű
programjaira.
K.M.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

Zalaboldogfán
lehetőség
nyílt arra, hogy egy diákot egy
hónapig foglalkoztassanak nyáron. Éltek a lehetőséggel, hogy
egy szorgos fiatal segítse az
önkormányzat munkáját.
A temetőkert tisztítása mellett, a már meglévő mohás térkő tisztítását is sikerült elvégezni. A falu plébánosával egyeztetve a templomkert tisztításával folytatódott a munka.
A kerítések állagmegőrzését
segítő festést társadalmi munkában tervezi az önkormányzat,
s ebben számít a lakosság
együttműködésére.

Diák is segített…
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Vírusvédelmi csomag osztása Keménfán

Szeretnék megőrizni a falu vírusmentességét.

Augusztus vége felé Keménfa Község Önkormányzata,
egységcsomagot osztott a település lakosainak. A csomag
tartalma az újra erősödni látszó,
koronavírus okozta járványhelyzet megelőzésére szolgál:

fertőtlenítőszerek, antibakteriális szappan, törlőkendő, maszkok, kesztyűk.
Jó egészséget kívánva, a testület reméli, hogy ezzel is hozzá tudott járulni a település eddigi vírusmentességének megtartásához.

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.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

www.zalatajkiado.hu

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm3, benzines, metálszürke)
első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.
Érdeklődni: 30/378-4465

