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Hagyományosan a pünkösdi
hétvégén rendezték meg
a település falunapját, így szom-
bat este már az Éder Gabee bál-
lal elkezdõdött a program. Más-
nap a második világháborús em-
lékmûnél ünnepi mûsorral adóz-
tak az elhunyt hõsöknek, ahol

és
versekkel,

Csödén

Bárdosi Boglárka Ivusza Vi-
rág Herczeg Zsófia

Falunap keretében emlékeztek meg hõseikrõl
énekével tette ünnepélyessé a
hangulatot. A megjelenteket

polgármester kö-
szöntötte és a rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével

, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke is:

– Nem elõször állok ezen
emlékmû elõtt, diákjaimmal nem

Hor-
váth József

Pácsonyi
Imre

A kulturális mûsorra idén is megtelt a közösségi tér.
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Otthon végezhetõ, figurák összeállítása,

csomagolása, stb: 06-90-603-906

Falunap keretében emlékeztek meg hõseikrõl
egy alkalommal kerékpároztunk
erre és legtöbbször itt, a helyiek
által csodásan szépen tartott
emlékparkban pihentünk meg.
Az idõsebb generáció még tudja,
hogy második világháború áldo-
zatainak nem állíthatott a ma-
gyar közösség emléket. Szörnyû
és embert próbáló politikai aka-
rat volt az, amelyik megtiltotta
az emlékezést, megtiltotta, hogy
anyák, apák és gyermekek meg-
gyászolják hozzátartozóikat, hogy
kisírják magukból azt a fájdal-
mat, amit éreztek. Csak a rend-
szerváltás után nyílt lehetõség
arra, hogy a korábban megtûrt
elsõ világháborús emlékek mel-
lé, vagy más helyszíneken végre
emlékeket emeljenek a közös-
ségek azoknak, akik hiányoznak
a falvak életébõl. Az elsõ világ-
háborút követõen elveszítettük
területünk kétharmadát, magyar
ajkú lakosaink több mint egy-
harmadát. A békében szinte kó-
dolva volt a következõ háború
réme, hamarosan egy sokkal
pusztítóbb küzdelemben kellett
menetelni a katonáknak. Köte-
lességünk megemlékezni és em-
léküket felidézni azoknak, akik a
háborúban hunytak el, a mai
sorsunk az õ hiányuk miatt ala-
kul így. Csöde akkori majd' 250
lakosa közül itt 13 név szerepel,
így 13 családban hiányzott a
támogató férfikar... Dicséretes,

hogy egy falunapot ilyen ese-
ménnyel kötnek össze – mondta
el gondolatait a megyei vezetõ.

Az ünnepség végén a meg-
jelent vendégek, hozzátartozók
virágokkal, koszorúkkal rótták le
tiszteletüket, megbecsülésüket
az elhunytak emléke elõtt. Ezt
követõen a közösségi téren gyûlt
össze a népes falunapi vendég-
sereg és már 17. alkalommal sok-
szorozták meg a nyolcvan lelkes
település lélekszámát a hazatérõ
elszármazottak:

– 2000-ben volt az elsõ falu-
napunk, már akkor kitaláltuk,
hogy a pünkösdi ünnepen lenne
jó megtartani a programot. Ta-

valy és idén is próbáltuk szé-
píteni a falut, õsszel szociális
mellékhelyiségekkel egészült ki
a közösségi tér, amit továbbra is
szeretnénk zárttá és fûthetõvé
tenni. Ebben az épületben 200

ember is elfér, kiváló helyszíne a
lakodalmaknak, ennél nagyobb
befogadóképességû épület ke-
vés van a környéken. A régi kug-
lizó annak idején nagyon sok
munka árán jött létre, de már
kilóg ebbõl a szép környezetbõl,
elbontása után a helyén félig
nyitott épületet, fõzõhelyiséget
alakítanánk ki – mondta a prog-
ramok között egy kicsit a jövõt is
felvázolva pol-
gármester.

A kulturális mûsorban elõbb
a

adta elõ mûsorát, majd a

mûvészei „utaztatták el”
a vendégeket az operett világá-
ba. nótaénekes
mûsorát követõen

lépett színpadra, este András
bállal zárult a program.

www.zalatajkiado.hu képga-
lériájában további fotók látha-
tók az eseményrõl.

Horváth József

Zalaszentmihályi Nóta és Nép-
dalkör
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház

Lovay László
Herczeg Zsó-

fia

Pataki Balázs

Horváth József és Pácsonyi Imre koszorúval emlékezett meg a
hõsökrõl.

Zalacsében

Vargáné Kuszler Beá-
ta

a település közel
egynegyede nyugdíjas, akik mel-
lett minden évben szép számmal
születnek gyerekek is. A szép
kort megélt lakosoknak nap
mint nap

falugondnok segít a bevá-
sárlásban, gyógyszerkiváltásban
és orvoshoz eljutásban. Az idõ-
sebbek évrõl évre aktívan szer-
vezik meg a település disznó-
vágását és közülük sokan az elsõ
sorokban buzdítják unokáikat,

Nyugdíjasokat köszöntöttek Zalacsében

amikor azok a színpadra lépnek.
Az önkormányzat évente egy-
szer ünnepség keretében kö-
szönti a nyugdíjasokat, így volt
ez május 22-én is.

– Amilyen értékrendet kép-
viselnek az nagyon jó támasz
most is, ugyanazokkal az élet-
helyzetekkel találkozunk a saját
gyerekeink esetében, amivel mi
is találtuk magunkat. Szeretnénk
megköszönni az édesanyáknak,
akik tényleg megtanították lá-

nyaikat a fõzésre és a háztartás
ügye-bajos dolgaira, ezek a lá-
nyok most a mi feleségeink.
Köszönet az édesapáknak, akik
megtanítottak bennünket barká-
csolni, autót szerelni, kertész-
kedni. Azt kívánom, hogy min-
denkinek legyen nap, mint nap
öröme valamiben és gyönyör-
ködhessenek unokáikban. Na-
gyon jó látni azokat az erõtõl
kicsattanó nagymamákat és nagy-
papákat a faluban, akik kerék-
pároznak, fociznak, fagyiznak
és meséket olvasnak az uno-
káikkal – szólt köszöntõjében

polgármester a ven-
dégekhez.

Beszédét követõen elõbb a
falu léptek színpadra,
majd a szárnyaikat bontogató

adták elõ a Ki mit
tud!-on nagy sikert aratott bohó-
zatukat. Az eseményen külön kö-
szöntötték a falu évfordulókat
megülõ lakosait, így a nyolcvana-
dik életévét betöltõ

-t. Szintén üdvözölték a je-
lenlévõk közül legszebb kort be-
töltõ kilencven esztendõs

, aki februárban ün-
nepelte születésnapját.

– Bízni kell a jövõben, opti-
mistán, aktívan tevékenykedni,
nem kell semmibõl se nagy

Erdei Csaba

óvodásai

színjátszók

Tóth Lász-
lónét, Vass Józsefnét, Helmut
Refle

Hor-
váth Imrét

problémát csinálni. A vicc, a
tréfa az ember éltetõ eleme, a
bezárkózás, begubózás egy be-
tegség. 1500 tõke szõlõm van, a
munka javát az unokák végzik,
de a metszést, kötést még min-
dig én végzem. A kapálást bá-
nom, hogy megtanultam… 30
éve mentem el nyugdíjba, ké-
sõbb Göncz Árpádtól kitünte-
tést kaptam, mint 1956-os sza-
badságharcos. Szedek gyógy-
szert, de rendszeresen eljárok a
hegyre, ebéd után egy-két fröccs
belefér úgy, hogy mellette még
mindig dohányzom. Van már
egy két és fél éves dédunokám, s
hamarosan megszületik a követ-
kezõ is – mesélte az évtizedekig
kereskedelemben dolgozó egy-
kori vezetõ.

Zalacsében május utolsó nap-
ján a gyereknapot tartották és
mellette már körvonalazódnak a
település jövõbeni programjai
is. Tavaly elsõ alkalommal szer-
vezték meg a szoci autó-motor
találkozót, melyet idén június
26-án szintén a vasút mellett
tartanak, ami egybeesik a tele-
pülés búcsúnapjával is. A falu-
napi forgatag ebben az évben is
péntek este kezdõdik és vasár-
nap este zárul, vagyis augusztus
5-7 között zajlik majd.

P.B.

Erdei Csaba külön köszöntötte a már kilencven esztendõt is
betöltött Horváth Imrét.
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Május 14-én alapítványi bál
keretében ünnepelte fennállá-
sának 15. évét a

. Az ünnep közepette a
vezetõségben váltás is bekövet-
kezett, 15 év
után adta át az elnöki fel-
adatokkal járó megbízatást:

– A törvényi változások miatt
meg kellett változtatni az ala-
pító okiratot, ekkor úgy gon-
doltam, hogy 15 év után illik
az ifjú nemzedéknek átadni
ezt a nemes pozíciót. Úgy gon-
dolom sikeres éveken vagyunk
túl, de idõszerûvé vált egy
szemléletváltás. Fiatalokkal fris-
sült fel a kuratóriumi tagság is,
örülök neki, hogy Csókási-
Dóczi Adrienn elvállalta az el-
nöki teendõket. Az alapítvány
annak idején Eke Lászlóné ala-
pításával jött létre, hogy össze-
fogja a kávási fiatalokat, illetve
folytassa a hagyományokat és
kulturális programokat. Az ön-
kormányzat folyamatosan tá-
mogatja a tevékenységünket,
az adók 1 százalékából évente
befolyó összegekbõl, illetve
alapítványi bálok bevételébõl

Kávási Ifjú-
ságért Kulturális Alapítvány
(KIKA)

Járfás Tiborné

A játszótér felújítására gyûjtöttek, báloztak
Megújulóban a 15 éves kávási alapítvány

pedig nagyobb lépéseket is
tudtunk tenni. A jubileumi bál
elõtt az egész falu által fontos-
nak vélt játszótér felújítását és
bõvítését tûztük ki célul. A
belépõ, támogató és tombola-
jegyekbõl 200 ezer forint gyûlt
össze. A játszótér korábban is
az adó 1 százalékból és az ön-
kormányzat támogatásából jött
létre, pályázati támogatás híján
úgy gondoltuk, hogy ráfér a fel-
újítás, bõvítés – taglalta a lekö-
szönõ vezetõ, aki a továbbiak-
ban a háttérbõl társelnökként
segíti az alapítvány munkáját.

Az eltelt 15 év alatt szintén
az önkormányzattal való együtt-
mûködésnek köszönhetõen
valósult meg az Ifjúsági Klub
és a Könyvtár kialakítása, meg-
újult a boronaút egy része,
megszépült 12 boronapince,
települési honlap indult, szín-
játszó kör alakult és hangosí-
tást vásároltak a települési
rendezvények lebonyolításá-
hoz. A jövõbeli célokról az ala-
pítvány új elnöke,

beszélt:
– Folytatni szeretnénk az

elõdeink munkáját, részt venni

Csókási-
Dóczi Adrienn

a falu életében, segíteni a ha-
gyományõrzõ programokat. A
játszótér hintáira, homoko-
zójára is ráfér már a csere
és a felújítás, amit bálon
teltházas megjelenéssel illetve
támogatójegyekkel is segíte-
nek a falubeliek. Elkezdtük
már az éjszakai túra szervezé-

sét is és hamarosan átbeszél-
jük hogyan látunk neki a fel-
újításnak.

Káváson a következõ prog-
ram a térségben népszerû-
vé vált Bagolytúra lesz, me-
lyet június 11-én éjszaka ren-
deznek.

Pataki Balázs

A bagodi iskolások mûsora színesítette a bál programját.

Zalaháshágyon pályázatot
adtak be a templomkertben ta-
lálható, az elsõ és második vi-
lágháború hõseinek állított em-
lékmû felújítására. A beadványt
sikeresnek ítélték meg, így a
munkálatokat teljes mértékben
fedezi az elnyert támogatás.

– Jelenleg egy pici beton
talapzata van az emlékmûnek,
a terület a keresztet is bele-
foglalva térköves alapot kap,
amibõl egy Nagy-Magyarország
térkép emelkedik majd ki. A
boltív hátrébb kerül, az emlék-
mû háborús jelképeket kap és
a templom elõl egy külön lép-
csõ vezet majd hozzá – vázolta

Felújítják a háborús emlékmûvet

fel az augusztusra elkészülõ
felújítást polgár-
mester.

A településvezetõ hozzátet-
te, hogy a kultúrház és a könyv-
tár felújítására is pályáztak,
ahol külsõ falak és a födém
hõszigetelését, nyílászárók és a
héjazat cseréjét kívánják meg-
oldani. A hivatal felújítására
nem írtak ki pályázatot, így azt
önerõbõl fogják elvégezni.
Szintén támogatást igényeltek
a sport- és szabadidõközpont-
hoz vezetõ út felújítására, va-
lamint a polgárõrség mûkö-
dési költségeinek fedezésére.

Büki József

P.B.

Az 1990-ben állított emlékmûre ráfér a megszépülés.

Hagyományosan május utol-
só szombatján rendezték meg
a gyermeknapot, május 28-án
így számos program várta a
gyerekeket. A focipályán töb-
ben próbálkoztak a célba rú-
gással, ki lehetett próbálni a
siklóernyõzést, felülhettek a
lovashintóra és idén is nép-
szerû volt az arcfestés tram-
bulin és a hatalmas óriás-
csúszda.

– Busáné Kolnhofer Kata-
lin vezetésével kézmûves fog-
lalkozások és játékok várták a
gyerekeket és a Dzsungel köny-
vét feldolgozó sorversenyek a
családokat. Kovács Gáborné
játékokkal és lufikkal várta az

Tartalmas gyermeknap Zalaháshágyon
apróságokat, Sipos Gyõzõné
pedig idén is beállt a tûzhely
mögé, hogy mindenkinek jus-
son palacsinta és gofri. A köz-
munkásoknak köszönjük, hogy
széppé varázsolták a környeze-
tet. Mindenkinek hálásak va-
gyunk, hogy segítették a mai
programok létrejöttét, remél-
jük, hogy az idõjárás is kegyes
lesz hozzánk. Úgy próbáltuk a
programot összeállítani, hogy
a szülõk és a gyerekek egy-
aránt jól érezzék magukat –
foglalta össze pol-
gármester, aki elõrevetítette,
hogy a falunapot idén július
16-án tartják.

Büki József

P.B.

A gyerekek minden játéknak, foglalkozásnak örültek.
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„2006-ban alakultak. A falu-
ban az elõzõ években is jó kö-
zösségi élet folyt, amiben a
csoport tagjai mindig aktívan
részt vettek. Elõször csak helyi
rendezvényeken szórakoztat-
ták a közönséget, késõbb a kör-
nyék településeire is meghí-
vást kaptak. A sikerek tovább
motiválták õket, ezért heti egy-
szer Gróf Sándor segítségével
újabb és újabb koreográfiákat
tanultak be. A fellépõ ruháikat
maguk készítik, csoportjuk erõs-
sége, hogy benne a kislányok
és nagymamák is jól megértik
egymást...” - szólt sok éven át a
zalaboldogfai

mûsorá-
nak felkonferálásakor.

7 szoknya 7
nadrág Tánccsoport

Leporolják a ruhákat és elõveszik a felvételeket
Újra táncolnak a zalaboldogfai lányok és asszonyok

Az utóbbi években a külön-
bözõ problémák a csoportot
sem kerülték el, így régen lát-
hattuk már õket a színpadon.
Azonban novemberben alapí-
tásuk 10 éves jubileumát ün-
neplik, így a tagok újra össze-
dugták a fejüket, hogy már a
június 11-i falunapra újra meg-
mutassák magukat. Próbáju-
kon járva elmondták, hogy új
csoportot alakítanának, ami-
hez a régi tagok adják a magot.

– Amióta nem táncolunk,
mindenünk fáj! Mindenkinek
hiányoztak már ezek az együtt-
létek, fellépések, fájt a szívünk,
amikor a többi csoportot lát-
tuk a színpadon. Most elõvesz-
szük a régi felvételeket és át-

válogatjuk ruháinkat, amibõl a
tíz tánchoz már ugyanannyi
garnitúra gyûlt össze. Próbál-
juk a régi táncokat összerakni
és szeretnénk majd Gróf Sán-
dorral újakat tanulni. Keveseb-
ben is leszünk, mint az eddigi
hétszer kettõ, így várunk min-
denkit, aki kedvet érez hozzá,
hogy csatlakozzon a csopor-
tunkba! - összegezte vidáman

, a csapat szó-
szólója, aki hozzátette, hogy a
jövõben nem biztos, hogy ra-

Szabó Zoltánné

gaszkodnak az eddigi névhez,
de a novemberi jubileumot
szeretnék külön mûsorral meg-
ünnepelni.

A csoport tagjai aktív ré-
szesei voltak a hagyományos
falubeli programoknak, így a
macskurázástól kezdve a far-
sangon át a szüreti felvonulás-
nak is. Elhatározták, hogy sze-
retnék újra fellendíteni a te-
lepülés kulturális életét és ren-
dezvényeit.

Pataki Balázs

Újra próbálnak, hogy a falunapon táncolhassanak.

„Az anya a család szíve, és
mosolya a szívverés” volt a
mottója az idén januárban ala-
kult bagodi tánc- és
énekcsoportnak, akik anyák
napja alkalmából 2016. április
30-án tartották bemutatkozó
koncertjüket.

Számos ismert és kevésbé
ismert ének hangzott el a mû-
sorban, pl: Koncz Zsuzsa: Ma-
ma, kérlek meséld el, Zorán:
Ballada a mamákról…

Ám ezen a koncerten nem-
csak az édesanyákat köszöntöt-

Showtime

ték, az édesapáknak is szólt a
vers, a dal. Az énekekre koreo-
gráfia is készült. Emellett a kó-
rustagok gyermekei is gyönyö-
rû versekkel örvendeztették
meg a közönséget.

A mûsor végén pedig a kó-
rus vendégül látta az egybe-
gyûlteket. Valamennyi jelenle-
võ szép élményekkel tért haza.

A fellépés óta már több fel-
kérést is kapott a csoport,
amelyeknek igyekszik eleget
tenni.

Rádulyné Hári Krisztina

Tánc- és énekcsoport Bagodban

Anyák napja alkalmával nagyszerû mûsort adtak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a pk ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. április



Nemrégiben
, a tartotta

ötödik ülését a

. Az össze-
fogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó tér-
ségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatá-
ba, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.

–

– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöt-
tek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, megha-
tározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési ter-
vet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és felada-
taira, valamint az általa kidol-
gozott projekt javaslatra.

–

– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezet-
barát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának el-
mélyítése érdekében. A „Kör-
nyezetbarát áruszállítás az egy-
ségesebb és versenyképesebb

Zalaegersze-
gen Megyeházán

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése

Elnök úr, melyek vol-
tak a közgyûlés legfontosabb
témái?

Mit lehet tudni a közgyû-
lés elé terjesztett projektja-
vaslatról?

Zalában ülésezett az észak-déli irányú közlekedés fejlesztésére alakult Európai Területi Társulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt meg-
alapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a Közép-
Európai Transznacionális Prog-
ram (Central Europe Program-
me) keretében kívánjuk meg-
valósítani a társulás tagrégiói-
nak és a térség áruszállításá-
ban érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósí-
tandó projekt eredményeként
intenzívebb együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõse-
gítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környe-
zetbarát közlekedési kapcsoló-
dások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálóza-
tok között, valamint új irányí-
tási platformok és innovatív
intermodális megoldások ré-
vén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a kö-
zép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevo-
nása, s az elõkészítést követõ-
en várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.

– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Ké-
rem, szíveskedjen röviden be-
mutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!

sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készí-
tése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szak-
mai hálózatok szervezése, kap-
csolatépítés, valamint pályáza-
ti lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdeké-
ben, pályázatok és szakanya-
gok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõsé-
get, ám egyúttal komoly fele-
lõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködte-
tésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kere-
teinek tavaly áprilisi meghatá-
rozását követõen hosszadal-
mas elõkészítõ munka követ-
kezett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos ava-
tására most került sor.

– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium „Európai Területi Tár-
sulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azono-
sító számú pályázatunkkal to-
vábbi támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályá-
zatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projektte-
vékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzs-
ment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

– Milyen forrásokból mû-
ködik a Stratégiai Központ?

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.

Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Közel 40 milliárd forintos be-
ruházással jármûipari teszt-
pálya épül . A
fejlesztést mi-
niszterelnök jelentette be a

tar-
tott „Jövõ autói” címû kon-
ferencián.

A bejelentés után rendkí-
vüli sajtótájékoztatón számolt
be a részletekrõl

polgármester és
országgyûlési képviselõ

Zalaegerszegen, a Városházán.
– Hatalmas lehetõséget ka-

pott ezzel Zalaegerszeg, amely
révén nem csak a város és a me-
gye, hanem az ország is fejlõ-
dik, erõsödik majd. A tervek
2015 óta formálódtak. Renge-
teg munka, szakmai elemzés
és anyag, valamint lobbitevé-
kenység eredménye a zalaeger-
szegi helyszín kiválasztása –
mondta lapunknak Vigh László.

A részletekrõl Balaicz Zol-
tán polgármestert kérdeztük.

– A projekt megvalósításá-
ra az állam 35 milliárd forintot
irányzott elõ, Zalaegerszeg pe-
dig 250 hektáros területet biz-
tosít, továbbá 3,1 milliárd fo-
rintot tesz hozzá a város Te-

Zalaegerszegen
Orbán Viktor

Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen

Balaicz Zol-
tán Vigh
László

– Milyen forrás jelenti a fe-
dezetet?

rület- és Településfejlesztési
Operatív Programban (TOP)
meglévõ keretébõl a célterület
fejlesztésére, feltárására, köz-
mûvekkel és belsõ utakkal való
ellátására. A beruházás meg-
valósítási határideje a kor-
mányhatározat alapján 2017.
december 31.

– A jármûipari tesztpálya
közvetve és közvetlenül 350
magasan kvalifikált munkaerõ-
nek biztosít mérnöki, kutatói,
fejlesztõi állást. A projekt je-
lentõs hatással lesz a város és a
megye oktatási rendszerére:
hatalmas lehetõséget jelent
ugyanis a szakiskolai képzés,
továbbá a mûszaki felsõokta-
tás, a Pannon Egyetem zala-
egerszegi duális mechatroni-
kai mérnökképzése számára is,
amely jármûipari, logisztikai,
és tesztmérnöki ágakkal bõ-
vülhet, és a térség mûszaki kép-
zésének központjává válhat. A
kutatás-fejlesztés és az inno-
váció terén együttmûködõ
partner a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egye-
tem is. Magyarország szeretne
a jármûgyártás mellett a fej-
lesztésben is élen járni. Ehhez

– Hogy érinti ez a beru-
házás a munkaerõpiacot és
az oktatási rendszert?

nagyban hozzájárul majd ez a
tesztpálya, amely egyedülálló
lesz Európában, ugyanis nem-
csak hagyományos, hanem
autonóm, önjáró, azaz vezetõ
nélküli jármûveket is tudnak
tesztelni rajta. Ezzel Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb ilyen
jellegû beruházása valósul
meg Zalaegerszegen.

– A döntésnél számos érv
szólt Zalaegerszeg mellett, töb-
bek között az, hogy a várost
körbeveszik azok a szlovéniai,
ausztriai, szlovákiai, és hazai
autóipari gyárak, amelyek itt
végzik majd tesztjeiket. Továb-
bá a megyeszékhelynek köz-
vetlen nemzetközi vasúti ösz-
szeköttetése van a koperi kikö-
tõvel, a közelben van a sármel-

– Milyen érvek szóltak a
zalai megyeszékhely mellett?

léki repülõtér is, továbbá itt
találkozik majd a két gyors-
forgalmi út is, azaz tökéletes
logisztikai központ Zalaeger-
szeg. A beruházás felgyorsítja a
Modern Városok Program ke-
retében tervezett infrastruk-
turális fejlesztések megvalósu-
lását, azaz az M9-es út megépü-
lését, valamint az M7-es autó-
pálya kétszer kétsávos gyors-
forgalmi úton való elérését. A
tesztpálya mûködése az ön-
kormányzat és a helyi szakkép-
zõ iskolák, felsõoktatási in-
tézmények részvételével, ál-
lami irányítással valósul meg.
Ezúton is köszönet jár minden-
kinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy Zalaegerszeg legyen a
helyszín, és megvalósulhasson
a város történetének egyik leg-
nagyobb beruházása!

Nem csak Zalaegerszeg profitál ebbõl
40 milliárdos beruházással jármûipari tesztpálya épül

Vigh László és Balaicz Zoltán adott tájékoztatást a részletekrõl.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Orbán Viktor jelentette be a zalaegerszegi beruházást.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és
határidõ minden idejét fel-
emészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott
valami. Nem is csoda, hi-
szen alig volt otthon. Teltek
az évek. Múlt év végén
megbetegedett. Otthon kel-
lett maradnia. Így volt elég
ideje elgondolkodni, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart
változtatni. Azonban ezek-
bõl nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek meze-
jére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint min-
den igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt hogyan
lehet megvalósítani, már
nem. Nem akart csak tren-
di lenni, Tibor egy Tiboros
otthont akart magának. Ami
tükrözi az egyéniségét.
Ezért kénytelen volt beis-
merni, hogy segítségre van
szüksége. Olyan céget kere-
sett, amely nem csak tervez,
de gyárt is. Ezért találkoz-
tunk. 3 D-s látványterveken
mutattuk meg, milyen lesz
az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszél-
ni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.

Elégedett vagy? – kér-
deztem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tiboros…

Április 9-én, szombaton
délután rendezte meg a

az idõsek napját a
helyi kultúrházban. A mûsort
ezúttal is állítot-
ta össze, a zenei segítõk

és
voltak, a konferálást pedig

, a zalaegerszegi
televízió munkatársa vállalta. A
szépen feldíszített teremben

bevezetõ verse
után polgármes-
ter üdvözölte a megjelent
nyugdíjas vendégeket: ezüstha-
jú és aranyszívû idõsekrõl be-
szélt, akik bearanyozzák, szeb-
bé teszik mindennapjainkat,
szeretetüket, tudásukat átadva
az ifjabb generációknak.

Ezután felcsendült a bevo-
nuló helyi óvodás és iskolás
gyermekek éneke: Gyertek,
gyertek játszani! Az alkalom-
hoz illõ versek hangzottak el a
búzáról, a kenyérrõl, az idõs-
kor örömeirõl, a nagyszülõk
iránti megbecsülésrõl, az õsz-
rõl, a természet szépségeirõl, a
hazaszeretetrõl. A legnagyobb
sikert a „Kalapdal” aratta.
Elhangzott többek között a Re-
public együttes ismert száma
(Ezt a földet választottam),
valamint Oláh Ibolya: Magyar-
ország címû dala is.

A mûsor végén a gyerme-
kek jókívánságaik felsorolása
után virággal köszöntötték a
terített asztaloknál ülõ nagy-
mamákat és nagypapákat, akik-
nek részérõl

és
köszönte meg a

szereplõk és szervezõk fárado-
zását. Ezután za-
laegerszegi rendõr fõtörzszász-
lós elõadása következett, aki az
idõseket fenyegetõ leggyako-
ribb bûncselekményekre és

ha-
gyárosböröndi községi önkor-
mányzat

Tompa Ágnes
Nagy

Orsolya Lõrincz Kálmán

Molnár Zsófia

Horváth Kata
Török Zoltán

Baki Kálmánné,
Hadászi Sándorné Barko-
vics Tiborné

Rédl Norbert

Ezüsthaj és aranyszív

Tartalmas mûsorral köszöntötték az ünnepelteket.

A gyermekek virággal köszöntötték a nagymamákat, nagypa-
pákat.

azok lehetséges megelõzésére
hívta fel a figyelmet.

Ezután felszolgálták a va-
csorát, eközben
rövid, szórakoztató fellépésére
is sor került. Az este jó han-
gulatban telt, a megjelentek
vidám nótára fakadtak, mely
valószínûleg az asztalokon álló
jó bornak is köszönhetõ volt: a

Ács László

legkitartóbbak késõ estig hó-
doltak e nemes szórakozásnak,
olyannyira, hogy felvetõdött
egy helyi dalárda megalakí-
tásának ötlete is.

A mûsorban szereplõ gyer-
mekek májusban szombathelyi
jutalomkiránduláson vehettek
részt.

Á.L.

Fotók: Török ZoltánFotók: Török Zoltán

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Egyszer azt mond-
ta róluk valaki: Fan-
nikok… Ezzel a fur-
csa ragozással érzé-
keltette, hogy ez a
két nyolcadikos lány
összetartozik. Olya-
nok ketten, mint a
sziámi ikrek. Azóta
én is csak így tudok
rájuk gondolni. A ta-
náriban – az egy-
szerûbb megkülön-
böztetés érdekében,
csak

és

nevezzük õket.
Ülnek velem szem-
ben, várakozástelje-
sen néznek rám, hogy
mit szeretnék tõlük.

– kérdezem tõlük.
– Nagyon jó – vá-

laszolják azonnal,
szinte egyszerre, – el
sem akarunk menni
innen.

– Jó az osztály-
és az egész diákkö-

Cs. Fanninak
(Cséber Fanni) E.
Fanninak (Erdei Fan-
ni)

– Milyen salom-
vári iskolásnak len-
ni?

– Miért?

zösség. A tanárok is jó fejek.
Nem csak a tananyagot adják.
Sokat törõdnek, beszélgetnek
velünk. Ha szükséges, a lel-
künket ápolják.

– Nekem annak a történe-
lem tesztversenynek az orszá-
gos döntõje Pesten, amikor
mindent lekéstünk, az ered-
ményhirdetést is, és hazafelé a
buszt is – nevet rám E. Fanni,
érzékeltetve, hogy ebben rám
is jutott szerep bõven.

Cs. Fanni elgondolkozva
néz, mert hiszen annyi min-
den történt itt nálunk a nyolc
év alatt. Valami humoros és
mulatságos eset kellene. Aztán
felcsillan a szeme.

– Tavaly papírgyûjtéskor az
osztállyal elmentünk kullózni.

– Kézzel húzható kis kocsi.
A faluban azzal gyûjtöttük a
hulladék papírt. A fiúk a lá-
nyokat, a lányok a fiúkat húz-
ták benne.

Aztán összenéznek, és egy-
szerre mondják:

– A vizsga. A hatodik osz-
tály végén. Izgalmas volt a fel-

– Mi volt a legmeghatáro-
zóbb élményetek az iskolával
kapcsolatban?

– Az meg mi?

készülés, a vizsga elõtti izgulás
fent a könyvtárban, hogy mi-
kor kerülünk sorra, és mit hú-
zunk. Aztán a vizsga utáni la-
zulás. A tetõablakon besütõ
egyetlen fénysugárban napo-
zott az osztálytársunk, mi meg
legyeztük – nevetnek.

–
szegezem nekik a következõ
kérdést.

– Jó, hogy kis létszámban
vagyunk az osztályban. Sok a
beszélgetés, mindenre van idõ.
Nagyon családias a légkör.

–
próbálok arra célozni, hogy a
szorgalom is személyiségfej-
lesztõ tényezõ.

– Neee! Ezt ne írja bele! –
kérlelnek nevetve. – Ez már
olyan ciki.

– Magyar nyelvtan és a ma-
tematika – mondja Cs. Fanni.

– Talán azért – gondol-
kodik el, – mert késõbb nem

– Mitõl lettetek olyanok,
amilyenek most vagytok?

– Emlékeztek, amikor 3.
osztályban elkezdtetek furu-
lyát tanulni? Minden szünet-
ben a tanári elõtt vártatok

– Kedvenc tantárgy?

– Ahhoz képest mégsem
jelölted meg a matematika
speciális osztályt. Miért?

lesz rá ilyen mélységig szük-
ségem.

E. Fannira nézek. Mosolyog
a szemem, mert tudom, hogy
mit fog mondani. Nem is csa-
lódom.

– Történelem és magyar
irodalom.

E. Fanni a megyei szövegér-
tési versenyek, és a történelem
tanulmányi- és tesztversenyek
állandó résztvevõje. Ha elin-
dul, mindig szép sikert arat.

Elmesélik, hogy mind a ket-
ten a Zrínyi Miklós Gimnázi-
um nyelvi tagozatára jelentkez-
tek. E. Fanni a 7., Cs. Fanni a
10. helyen került be a 16 fel-
vett tanuló közé. E. Fanni még
a matematika tagozatot is meg-
jelölte. Oda is felvették volna a
20. legjobb eredményével.

– Nagyon nem értünk vele
egyet – tiltakoznak. – Itt min-
den tanár jó szakember is. Jól
tanítanak. Sok érdekességgel
keltik fel az érdeklõdésünket.
Mindig mindenki kaphat segít-
séget, ha nem ért valamit.

– Elárultok valamit a fel-
vételi eredményetekrõl?

– Mi a véleményetek arról
a nézetrõl, hogy a falusi is-
kolák gyengébbek a városi-
nál?

– Milyen terveitek vannak
a jövõre nézve?

– Jó érettségit tenni, hogy
felvegyenek az ELTE pszicho-
lógia szakára. Szeretnék diplo-
mát és PhD (doktori fokozat)
szerezni. Minél elõbb végezni,
családot alapítani, és értelmes
gyerekeket nevelni – mondja
Cs. Fanni.

A szemén látom, hogy na-
gyon komoly az elhatározása.

– Annyira még nem tudom
– bizonytalankodik E. Fanni.
Érettségi a Zrínyiben. Aztán
mindenképpen valahol Gyõr
környékére szeretnék egye-
temre menni, de még a szakot
nem tudom.

kérdezem egy
kicsit megint viccesre fordítva
a szót. Látom, hogy nem értik,
mit szeretnék, ezért segítek
még egy kérdéssel.

– Az olvasástól. Ha meg-
felelõ a szókincs, amit olva-
sással legegyszerûbb megsze-
rezni, utána már nem annyira
nehéz a tanulás.

Cs. Fanni még hozzáteszi:
– Tanács? Élvezzék az életet!

Tanuljanak, és becsüljék meg,
hogy ebbe az iskolába járhatnak!

– Van valami jó tanácso-
tok az utánatok következõ ge-
nerációnak? –

– Mitõl lesz valaki jó ta-
nuló, irányító, és mégis nép-
szerû személyiség?

HGB

Azok a boldog, szép napok…
Beszélgetés a salomvári iskola két végzõsével

Erdei Fanni, Cséber Fanni és az iskola
szellemisége: „... Játszani is engedd…”

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

keres férfi és nõi munkaerõt
Zalaegerszeg és környékérõl.

(mûszakpótlék, cafetéria, prémium, ingyenes busz)

KISWIRE KFT., SZENTGOTTHÁRD

Jelentkezés: Ács László, Hagyárosbörönd
Telefon: 06-20-336 5202 (16 óra után) vagy

kocsishuszonhat@freemail.hu
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2016. május 11-tõl 15-ig a
és

AMI 11 ötödik és negyedik év-
folyamos tanulója kísérõtaná-
raikkal, Zalalövõ testvértelepü-
lése meghívására, az olaszor-
szági láto-
gatott.

A csoportot megérkezése-
kor Farra polgármestere és a
vendéglátó családok köszön-
tötték a Városházán. A csütör-
töki és pénteki napokon – ta-
nítási idõ volt – a magyar gye-
rekek bekapcsolódtak a helyi
iskola életébe, és az olasz gye-
rekekkel közösen vettek részt
különbözõ foglalkozásokon.

Csütörtök délelõtt az
UNICEF fiatal képviselõi ér-
keztek az iskolába, akik több
csoportban foglalkozásokat tar-
tottak, melyek témája a gyer-
mekek jogai és kötelességei
voltak. Délután a gyerekek a
helyi néprajzi múzeumba láto-
gattak, ahol kézmûves foglal-
kozás keretében ajándékot ké-
szítettek édesanyjuknak.

Zalalövõi Általános Iskola

Farra D'Isonzoba

Testvértelepülési látogatás Farrában
A pénteki nap a fiúk számá-

ra sportfoglalkozással indult a
helyi sportcsarnokban, a lá-
nyok pedig az iskolában kéz-
mûves tevékenységben vettek
részt. Ezt követõen egy igen öt-
letes és élvezetes ének órára
került sor, amelyen ötvözték a
zenét, a táncot és a drámajá-
tékot. A nap a helyi zeneiskola
koncerttermében folytatódott.
Itt a gyerekek megismerked-
hettek néhány hangszerrel és
az olasz gyerekek közül páran
bemutatót is tartottak tudásuk-
ból. Majd közös ének és táncta-
nulás következett. Délután a
csoport ellátogatott a helyi
nyugdíjas csendõrök szerveze-
téhez. Este sportjátékokat szer-
veztek a gyerekeknek a sport-
csarnokban.

Szombaton a Zalalövõrõl
érkezõ, iskola-
igazgató által vezetett négyfõs
delegáció fogadása után egy
kiállítás megnyitójára invitál-
ták a vendégeket a Városhá-
zára. A kiállításra az I. világhá-

Gyarmati Antal

borúra emlékezõ programso-
rozat keretében került sor. Té-
mája az Isonzo folyó mentén
zajlott csaták voltak, amelyeket
egy szemléletes terepasztal se-
gítségével nyomon követhet-
tek a látogatók.

Délben Farra férfikórusá-
nak tagjai saját készítésû
ételekkel vendégelték meg a
résztvevõket. A kórus két alka-
lommal is járt már Zalalövõn,
ahol rendezvényeken léptek
fel. Délután Farra alpolgármes-
tere tolmácsolásában rövid is-
mertetõt tartottak Farra
D'Isonzo történetérõl, amelyet
látogatás követett egy közeli
szõlõhegyen található barlang-
rendszerbe, amelyet a háború
idején a katonák építettek, s
onnan lõtték a szemközti dom-
bokon lévõ ellenséges csa-
patokat.

Este a helyi planetárium-
ban folytatódott a program.
Sajnos az esõs idõjárás meg-
akadályozta az éjszakai csilla-
gos égbolt megtekintését,
azonban érdekes tájékoztató
és elõadás hangzott el a csilla-
gokról.

Vasárnap a csoport elõször
Duinoba látogatott, ahol dino-
szaurusz maradványok kerül-
tek feltárásra, majd pedig San
Martino del Carso múzeumá-
ba. A múzeum „Egy lövészárok
történetét” bemutató kiállítása
a magyar-olasz partnerség
keretében, civil kezdeménye-
zésre jött létre. 1915-ben és
1916-ban e helyen az olasz, és
az osztrák-magyar hadsereg ka-
tonáinak ezrei gyilkolták halál-
ra egymást. Innen szárazik a
híres Doberdó fa, amely mind-
két nép számára a háború
szimbólumává vált.

A magyar csoport vasár-
nap, a délutáni órákban indult
haza fáradtan, de vidáman és
sok élménnyel gazdagodva.

, Farra
D'Isonzo polgármestere bú-
csúzáskor elmondta: úgy érzi,
hogy a két testvérváros kap-
csolata stabil, és bízik benne,
hogy a jövõben, a gyerekek
révén az együttmûködés to-
vábbra is fennmarad.

kísérõtanárok

Alessandro Fabbro

Bognár Csilla,
Herman Eszter

A diákok Alessandro Fabro polgármesterrel.

A kiállításon a doberdói frontok makettje.

Zalaszentgyörgyrõl

Za-
laszentgyörgyi Néptánc Együt-
tes

Táltos Néptánc Cso-
porttal

Buday Mihály

33-an (a
néptánccsoport tagjai és helyi
lakosok) utaztunk a maros-
szentgyörgyi falunapokra. A

5 éves jubileumi mûsor-
ral és a

(Marosszentgyörgy) kö-
zös produkcióval lépett színre.
Közös táncházban vettünk
részt.

festõmû-
vész felajánlásából és a Zala-
szentgyörgyi Képviselõ-testület
döntése alapján Pro Kultúra
díjban és elismerésben része-
sítettük a Táltos Néptánc Cso-
portot.

Zalaszentgyörgyiek Marosszentgyörgyön
A marosszentgyörgyi képvi-

selõ-testülettel közös pályázatot
nyújtottunk be és szerepeltünk
eredményesen. Ez a Földmûve-
lésügyi Minisztérium által kiírt
nemzeti értékek és hungariku-
mok gyûjtésének, népszerûsíté-
sének, megismertetésének, meg-
õrzésének és gondozásának tá-
mogatására kiírt HUNG-2015
kódszámú pályázat. A pályázat
feladata, hogy a zalaszentgyör-
gyi mintára a marosszentgyör-
gyi Értéktár Bizottság is megala-
kuljon és közös munkával emel-
jük ki a „Szentgyörgyikumo-
kat” és ajánljuk megõrzésre.

K.P.

A kapcsolat tovább erõsödött.
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Az idei tavasz is a kerti
munkákkal kezdõdött

. A falu kertjében a kis kö-
zösség együtt ültette a krump-
lit, immár a második éven. Ke-
rült a földbe még hagyma,
káposzta, de maradt hely a
paprika és a paradicsom palán-
táknak is. A kis kertnek fontos
közösségösszetartó szerepe
van, amellett, hogy a gyümöl-
cse sem elhanyagolható. A fa-
lukamra polcain még ott dísze-
legnek az õszi szüret alkal-
mával üvegbe zárt finomsá-
gok. Arról is gondoskodnak,
hogy a kamra kiürüljön az
elkövetkezõ szüretig. A falu
rendezvényein ezek a finomsá-
gok kerülnek a közös asztalra.

A falu szépítése a Föld
napja alkalmából kezdõdött az
idén tavasszal. Nem a szokásos
módon, valami újat szeretett
volna a falu vezetõsége, ami
egy kicsit felhívja a figyelmet
Keménfára. A lakosságnak min-
dig is fontos volt a település
szépítése, folyamatosan ültet-
tek virágokat a falu szívének is
mondható parkba. És akkor
jött az ötletük, hogy újrahasz-
nosított virágtartókat használ-
janak, a környezetvédelem fon-
tosságát hangsúlyozván. Hi-
szen virágot bármibe lehet ül-
tetni. Egy kanapéba ültetett

Kemén-
fán

Mozgalmas tavasz Keménfán

virágkölteménnyel kezdõdött
az új környezetvédelmi park
kialakítása, amit a község kép-
viselõje, és

a falu kulturális
közfoglalkoztatottja készített.

Az idén is – mint minden
éven – állított májusfát a köz-
ség. A férfiak dolga volt a fa
kivágása, faragása és felállítása.
A nõk és a gyerekek a fa dí-
szítésében és a finom étel el-
készítésében segédkeztek. A
vacsora kolbászos lecsó volt a
saját kertbõl. Így jó hangu-
latban a kis közösség együtt
töltötte a vacsorát a falu-
házban.

Keménfa az idei évben elõ-
ször vesz rész a

kulturális köz-
foglalkoztatási programjában.
Így egy évig van Keménfa ve-
zetõségének még két segítõ
keze a falu felvirágoztatásában
Tóth Anita személyében.

Az idei évben Keménfa csa-
pata részt vett a

pünkösdi rendezvényén,
ahol a kulturális programok
mellett fõzõversenyt is rendez-
tek, amelyen Keménfa csapata
szerepelt a legjobban. A gyõz-
tes csapatot a község polgár-
mestere, és az
alpolgármester,

Hajdu Mihályné
Tóth Anita,

Nemzeti Mû-
velõdési Intézet

Zalalövõi Ke-
recsen Hagyományõrzõ Egye-
sület

Cser Gábor
Hajdu Valéria

mellett a „fõszakács”,
alkották. A játékos vetél-

kedõn a pünkösdi királyné
választáson a község alpolgár-
mestere, Hajdu Valéria is meg-
mérette magát.

A tavaszi programokat Ke-
ménfa a májusfa kitáncolásával
zárta. Ugyancsak közös fõzés-
sel és vidám programokkal telt
a tavasz utolsó hétvégéje, amit

Molnár
Tibor

a közös munka gyümölcseibõl
készített vacsorával zártak.

A nyarat ugyancsak moz-
galmasra tervezi Keménfa, a
község vezetõsége a falu kö-
zösségének a még szorosabb
együttmûködésére számítva.
Keménfa tervei közé tartozik a
környékbeli településekkel va-
ló jó kapcsolat ápolása és fej-
lesztése.

Készül a gyõztes étel.

„Kivirágzott” a kanapé.

Ha elolvasta, adja tovább!
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2016. május 13-án pénte-
ken délután a

aulájában kezdõ-
dött a

rendezésében a IX.
elnevezésû kulturális

és gasztronómiai rendezvény-
sorozat.

A megnyitón számos érdek-
lõdõ jelent meg, akik megte-
kinthették a
vezérõrnagy, Zala megye rend-
õrfõkapitánya által megnyitott
Rendvédelmi történeti kiállí-
tást, ami egy kis darabkája volt
a Budapesti Rendvédelmi Mú-
zeum kiállítási anyagának.

Szombaton az íjászparkban
folytatódott a program, egész
napos kézmûves vásárral, fõzõ-
versennyel, íjászattal, kézmû-
ves foglalkozásokkal.

Különbözõ ügyességi és
népi játékokkal várták az ér-
deklõdõket. A rendezvény leg-
vidámabb része a pünkösdi ki-
rály és királyné választás volt. A
jelölteknek sok ügyességi fel-
adattal kellett megbirkózniuk.
A korona végül a szattai

és a telekesi
került.

A „Gasztronómiai Kaval-
kád” keretében 11 csapat fõ-
zött finom ételeket, amelybõl
mindenki megtalálhatta az íz-
lésének megfelelõt. A zsûri a
legfinomabbnak a

Zalalövõi Álta-
lános Iskola

Kerecsen Hagyomány-
õrzõ és Kulturális Egyesület

Magyar
Pünkösd

dr. Sipos Gyula

Mar-
ton Judithoz Or-
bán Lászlóhoz

keménfai

IX. Zalalövõi Magyar Pünkösd
csapat fõztjét választotta, má-
sodik lett a helyi ,
harmadik helyen pedig

csapata végzett.
A tavaszt bemutató rajz-

pályázatra 7 iskolából 119 alko-
tás érkezett. A zsûri sok szép
pályamûbõl választotta ki a
nyerteseket, akik a helyszí-
nen vehették át díjaikat

a Zala Megyei
Közgyûlés alelnökétõl, aki
hozzászólásában méltatta a
kis pályázók tehetségét, ügyes-
ségét.

Az alsósok közül a legszebb
rajzot a helyi iskolába járó

, a felsõsök kö-
zül szintén zalalövõi

készítette.
Délután színes mûsorral

kedveskedtek a rendezvényen
résztvevõ, kikapcsolódni vá-
gyó megjelenteknek: a buda-
pesti népzenei együt-
tes, énekmon-
dó, citeramû-
vész, és a helyi általános iskola
néptánccsoportja.

A programot az éjszakába
nyúló zenés, táncos est zárta

helyi zenész
jóvoltából.

Köszönet a támogatóknak,
szereplõknek és mindazoknak,
akik hozzájárultak, akár rész-
vételükkel is a rendezvény si-
keres lebonyolításhoz.

polgárõrség
Õri-

szentpéter

Pá-
csonyi Imrétõl,

Molnár Amina
Bárdosi

Boglárka

Hajdux
Fölnagy Csaba
Cservék László

Molnár Gábor

M.P.M.

Díjazták a rajzpályázat legjobbjait.

Változatos mûsor várta az érdeklõdõket.

A zalalövõi civil szerveze-
tek a hagyományokhoz híven
idén is majálisra hívták a
környék lakosságát a

. Április 30-án má-
Boros-

tyán-tóhoz

Civil majális Zalalövõn

jusfa-állítással kezdõdött a prog-
ram, majd elsején már kora
délelõtt a szervezetek elkezd-
ték a fõzést a délutáni ven-
déglátáshoz, illetve a Majális

Kupa strandlabdarúgó torna is
kezdetét vette.

Délután kettõ órától várták
a különbözõ programokkal az
érdeklõdõket a szervezõk, me-
lyek nagy része az esõs idõ
miatt nem kerülhetett megren-
dezésre.

Az egyesületek szívesen lát-
ták vendégül a rossz idõ el-
lenére kilátogatókat, és kelle-
mes beszélgetéseket folytattak.

Az egyesületek vezetõi ne-
vében ezúton is megköszö-

nöm mindazon személyek-
nek, szervezeteknek a segít-
ségét – legfõképp az egye-
sületek aktív tagjainak, akik
bármilyen formában hozzá-
járultak a rendezvény sikeré-
hez. Bízunk benne, hogy a je-
lenlévõk jól érezték magukat,
és jövõre szép idõben, sokan
fognak kilátogatni a civil
majálisra.

a Zalalövõ és Csöde Polgárõr
Egyesület elnöke

Németh Csaba.

Strandlabdarúgó tornát is rendeztek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Bravúrosan szerepelt
a Szakma Kiváló Tanu-
lója Verseny országos
döntõjében a

. A fiatal-
ember a végzõs pékta-
nulók versenyében a 3.
helyen végzett. A Bátho-
ry István Szakképzõ Isko-
la végzõs tanulója ezzel
megszerezte a szakmai
végzettséget, az év végi
záróvizsgák alól mente-
sült.

Az ifjú pék számolt
be a sikerhez vezetõ útról
és az országos döntõrõl.

– Az unokatestvé-
rem is pék-cukrászként
végzett, de magam dön-
tése volt ennek a

zalalövõi
Bauer Ferenc

– Hogyan lettél pék-
tanuló?

Kiváló péktanuló Zalalövõrõl

szakmának a választása.

– Saját magam elhatározása
alapján, illetve tanáraim és
édesanyám biztatására.

– Milyen megfontolásból
indultál a versenyen?

– Hogyan készültél a ver-
senyre?

– Hetente felkészítõ órákra
kellett járnom, ahol a szakmai
tárgyak ismeretanyagát és a
szakmai angolt ismételtük át.

– Hányan voltatok az
országos megmérettetésen?

– Miként zajlott a versengés?

– Összesen 24-en verse-
nyeztünk egy fõvárosi szakkép-
zõ iskolában.

– Kétnapos rendezvény
volt. Elsõ nap délelõtt írásbeli
forduló volt, délután pedig a
szóbeli. Másnap pékgyakor-
lattal kezdtünk, óriás sósperec
volt a feladat, majd délután
mézeskalácsot készítettünk. Az
elméleti fordulókban jól sze-
repeltem, már ekkor is dobo-
gón álltam, a gyakorlati tevé-
kenységem is elég jól sikerült.

– Kik gratuláltak a sike-
redhez?

– Hogyan tovább?

– herczeg –

– Természetesen a tanára-
im, osztálytársaim és a Zalaco
vezérigazgatója is. Itt mondok
köszönetet felkészítõimnek: Né-
methné Mészáros Ibolya, Csal-
ló Éva Csilla, Németh Sándor-
né, Theil Enikõ és Szakály Ani-
kó tanárnõknek.

– Júliustól munkába állok
a Zalaconál, sõt már az is
megfogalmazódott bennem,
hogy majd leteszem a mester-
vizsgát.

Januárban munkaközössé-
get alakított a már harmadik
(örökös) zöld óvodai címre pá-
lyázó , a friss elisme-
réssel bíró
és a címre hamarosan pályázó

óvoda. Teskándon a víz
közelségére, Bagodon az erdõ
élõvilágára helyezik a hang-
súlyt, míg Zalaszentgyörgyön a
kertgondozást részesítik elõny-
ben. Az együttmûködés kereté-
ben a zalaszentgyörgyi ovisok
május 11-én a Madarak és Fák
napja alkalmából látogattak el
a bagodi intézménybe.

– Korábban az intézmé-
nyekkel megbeszéltük, hogy jó
lenne további közös eszmecse-
réket tartani, a közös gondol-
kodás jegyében hívtak meg
bennünket, ahol nagyon jól
éreztük magunkat. A gyereke-
ket elõször játékos közös me-
sélés várta, majd az állomáso-
kon több csapatba osztva kel-
lett kincseket keresni, rönksze-
letet kirakni, megismertették
velünk a fafajtákat, illetve me-
móriajátékban és barkácsolás
keretében foglalkoztuk a ma-
dárfajtákkal. Megkínáltak ben-
nünket friss almalével és csip-
kebogyó teával is. Õsszel sze-
retnénk vendégül látni ker-

teskándi
zalaszentgyörgyi

bagodi

Programdús hetek a zalaszentgyörgyi oviban

A gyerekek mindig örülnek a szabadtéri programoknak, így a
kertészkedésnek is.

tünkben és akár a szüretünkön
is a bagodiakat, a három intéz-
mény óvónõi pedig szakmai
mûhely keretében tartják egy-
mással a kapcsolatot – számolt
be az együttmûködésrõl

óvoda-
vezetõ, aki elmondta, hogy
odúk felszerelésével vesznek
részt a Madárbarát Óvoda
programban is.

Májusban egy másik prog-
ram is megmozgatta a gyereke-
ket. A zalaszentgyörgyi óvodá-
sok java Bagodban tanul to-
vább, így nyílt nap keretében
ismerkedtek az iskolával, és
meglátogatták a tavaly átballa-
gott ovisokat. Gyereknapra bo-
hócmûsorral kedveskedtek az
óvónõk a gyerekeknek, akiket
fagyizni is elvittek. A gyerekek
egész évben jártak bábelõadá-
sokra, zárásként június elsején
az Istipisti és a kõvirágok címû
darabot nézték meg. Az óvoda
évzáróját június 3-án tartották,
akkor búcsúztak az intézmény-
tõl a nagycsoportos gyerekek
és szüleik is. Június 6-án nyílt
uszodai napon mutatják meg
az ovisok szüleiknek, hogy mit
tanultak a teskándi uszodában
megszervezett foglalkozások so-
rán. Ugyanezen a napon

Cza-
fitné Horváth Andrea

kává-

si hegyen ebédelnek a gye-
rekek és az egyik helyi gazdá-
nál megnézik az állatokat is. A
hét másik felében a szülõkkel
közösen megy el kirándulni az
óvoda, a Falumúzeumban az
Egy nap a dédinél programon
vesznek részt. A kislányok segí-
tenek kitakarítani a tiszta szo-
bát, a fiúk pedig megismerked-
nek a ház körüli teendõkkel és
megetetik az állatokat. Az óvo-
da hagyományosan augusztus-
ban nyári szünetet tart, ilyen-

kor végzik el a szokásos nyári
munkálatokat:

– Idén az udvart szeret-
nénk egy kicsit rendbe tenni,
amihez várjuk a szülõk segítsé-
gét is. Az apróbb felújítások mel-
lett szeretnénk virágosítani és a
kerítést lefesteni – tette hozzá az
óvodavezetõ, aki elmondta, hogy
a kevés születésbõl fakadóan
õsztõl egy kicsit kevesebben
lesznek, de továbbra is várják a
környékbõl a gyerekeket.

Pataki Balázs

A mestervizsgát is szeretné letenni.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 1 Tb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!
Használt számítgépek!

Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

.: LENOVO G50-45 80E301W7HV 15,6"/AMD Quad Core
A4-6210/4GB/500+8GB SSHD/DVD író/fekete notebook

Dell Inspiron 5558 15,6"/Intel Core i3-5005U/4GB/500GB/
GeForce 920M 2GB/Linux/DVD író/ezüst notebook

Pl
84.799 Ft

LENOVO 100 80QQ00F3HV 15,6"/Intel Core i3-
5005U/4GB/128GB SSD/DVD író/fekete notebook 114.799 Ft

139.999 Ft
Lenovo A1000 4" dual sim fekete okostelefon 23.999 Ft
Samsung 32" FullHD UE32J5000AW LED TV 71.999 Ft

Május 28.-án, szombaton
került megrende-

zésre a

A nyárias meleg-
ben 17 kettesfogat és 3 kettes
pónifogat mérte össze tudását.
A maraton akadályokkal, vízes-
árokkal, dobogóval nehezített
pályát építette.

A versenyt , a
városi önkormányzat népjóléti
bizottságának elnöke nyitot-
ta meg.

A verseny névadója,
több mint három éve

hunyt el váratlanul. A helyi
gazda a hidegvérû lovak leg-
nagyobb tisztavérû állományá-
nak tulajdonosa volt az or-
szágban.

A kettes fogatoknál a helyi
végzett az élen

Zalalövõn
IV. Horváth László

kombinált akadályhajtó em-
lékverseny.

Borsos Béla
Herczeg Imre

Horváth
László

Lebics István

Hazai siker Zalalövõn
Szabó Péter

Babati Zoltán

A Zalalövõ és Környéke
LSE Pais Béla

Szalár Róbert

Veszkénybõl
Nyerges Kristóf

segédhajtójával. A
zalalövõi versenyzõ a szabá-
lyoknak megfelelõen két fogat-
tal indulhatott, a másik fogat-
ban fiatal lipicai félvérûket
hajtott, melyek tulajdonosa

. Ezzel a fogattal
a 7. helyet szerezte meg.

versenyzõi közül
a 8., a 13. helyet
szerezte meg fogatával.

Póni kettesfogat kategóriá-
ban a érkezett
fiatal hajtó,
végzett az élen.

A versenyt élénk érdeklõ-
dés kísérte. A rendezõk gon-
doltak a gyermekekre is, õket
ingyenes ugrálóvár, óriás csúsz-
da és Mutyi bohóc mûsora
várta. A helyi óvodások aján-
dék lufit kaptak.

Lebics István, Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesület
versenyzõje végzett fogatával az elsõ helyen.

2016. május 13-án a

énekkara a zalai kisvárosok
XXII. kórustalálkozóján vett
részt , melyet az ot-
tani két általános iskola kö-
zösen szervezett.

A zalalövõieken és a házi-
gazdákon kívül és

érkezett általános

Zala-
lövõi Általános Iskola és AMI

Lentiben

Hévízrõl
Letenyérõl

Kórustalálkozón Lentiben

iskolai kórusok mutatták be
élvezetes mûsorukat. A hang-
verseny után házigazdáink gon-
doskodtak a vendéglátásunk-
ról. A jó hangulatban lehetõ-
ség nyílt ismerkedésre, baráti
beszélgetésekre, a tapasztala-
tok és a kották kicserélésére.

kórusvezetõ
Hideg Zoltánné

A zalalövõi iskola kórusa.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048
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CASHBANK.HU
•

•

•

•

•

•

•

•

•

28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!

Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,- mezõgazdasági,

- és egyéb egyedi biztosítások.

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása! Kár ügyintézés.

Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!

Pénzvisszatérítés intézése meglevõ és új biztosításai után!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek,
kedvezõbbre váltása. pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
30 % -os hozam lakáscélra takarékoskodóknak! Lakás takarékpénztári számlanyitási díj: 0 Ft.
Eladó ingatlanokat keresünk! Szolgáltatásaink: ingatlan közvetítés, vagy ingatlan
hirdetésfelvétel 80 ingatlanos weblapra.

H-Kontakt Group Kft,

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789

Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A csúszdás élménymedenceA csúszdás élménymedence

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Felnõtt belépõ:

Gyermek belépõ:

Gyermek belépõ:

Extra belépõ

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

2 200 Ft

INGYENES

1 500 Ft

2 500 Ft

június 4-tõl

üzemel!

június 4-tõl

üzemel!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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