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Sok – hasonló nagyságú –
településen talán fél év alatt
van annyi rendezvény, mint
amennyi június 24-én

egy nap alatt
várta az érdeklõdõket.

A falu régi vágya volt egy
tájház, erre pályázatot is nyúj-
tottak be, de ez már három éve
elbírálásra vár.
polgármester és családja meg-
unta a várakozást. Magánem-
berként akcióba kezdtek, meg-
vásárolták a célnak megfelelõ
ingatlant, és megkezdték a fel-
újítást. A nemes ügyhöz töb-
ben is csatlakoztak, így elér-

Zala-
szentgyörgyön

Kovács Dezsõ

A múlt bölcs üzenete
A zalaszentgyörgyiek különleges tájháza

kezett a nagy pillanat. Június
24-én avatóünnepségre gyüle-
keztek a zalaszentgyörgyiek és
a vendégek.

Az ünnepi köszöntõk elõtt
és

a programsorozathoz
kapcsolódóan I. világháborús
katonadalokból összeállított
mûsorát hallgatták meg az
érdeklõdök.

Kovács Dezsõ polgármes-
ter szerint ez a tájház hitelesen
köti össze a múltat a jelennel, s
közvetíti az értékeket a jövõ-
nek is. A falusi ember mindent
megtalált a környezetében, azt

ifj. Horváth Károly Kovács
Adél

ésszerûen, takarékosan hasz-
nálta fel. A jelenkor embere
példát vehet elõdeink termé-
szetközeli, természetet védõ
életmódjáról, s ezt a szemlé-
letet szeretné közvetíteni a
tájház a mai generációnak.

államtitkár
elmondta, hogy korábban,
munkája során számtalanszor

V. Németh Zsolt

elhaladt az úton e ház elõtt, de
nem tûnt fel neki semmi kü-
lönös. Most viszont csodát
tettek a zalaszentgyörgyiek,
olyan példát teremtettek, ami
követésre méltó.

, a térség
országgyûlési képviselõjétõl
nem idegen az olyan kis falu,

Vigh Lászlótól

Balról Kovács Dezsõ, V. Németh Zsolt, dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízott, Vigh László, a háttérben Buday Mihály.
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Több folyamatban lévõ pá-
lyázatról, fejlesztési elképzelés-
rõl tájékoztatta lapunkat

polgár-
mestere.

– Még 2012-ben nyertünk
egy pályázaton, ami a szenny-
vízelvezetés és kezelés gond-
jait oldotta volna meg, de a
mai napig nem nyitották meg
a pénzcsapokat, úgy tûnik,
hogy ebbõl már nem lesz sem-
mi. Azért sem, mert az ilyen
egyedi megoldásokat ma már
nem engedélyezik – mondja a
polgármester.

– A szennyvízelvezetést és
kezelést már csak agglomerá-

Büki
József, Zalaháshágy

– Mi lehet akkor a meg-
oldás?

Fejlesztések, felújítások Zalaháshágyon
ciós keretek között lehet meg-
oldani. Mivel Zalaháshágy ed-
dig egyetlen ilyen csoportosu-
láshoz nem tartozott, most
készülünk belépni a zalalövõi
agglomerációs övezetbe. Új
pályázatot kell készítenünk, s
ennek sikeres elbírálása esetén
a zalalövõi tisztító lenne a
befogadó.

– Szeretnénk a település
képét meghatározó épületeket
korszerûsíteni, hõszigeteléssel
ellátni. Ehhez kapcsolódóan
egy közösségi tér kialakítása is
a tervek között szerepel. A pá-
lyázatot beadtuk, a kedvezõ
elbírálásban reménykedünk.
Ugyancsak pályázati forrásból
szeretnénk felújítani a sport-
pályához vezetõ belterületi
utat.

– 500 fõ alatti település
esetében – mint amilyen mi
is vagyunk – ez 6.5 millió
forint. Ezt elsõsorban a hiva-
tali épület felújítására, a te-
metõ melletti feljáró kor-
szerûsítésére szeretnénk for-
dítani.

– További tervek?

– Miután Zalaháshágy ta-
karékos és gondos gazdálko-
dásának köszönhetõen nem
részesült adósság konszolidá-
cióban, újabb kormányzati
támogatásra számíthat...

z.t.

Büki József

A novemberi számban már
megjelent egy cikk, melyben
nagy örömmel számolt be

polgármester ar-
ról, hogy 2015. õszén elkez-
dõdhetett a

, a tor-
naterem, illetve az elõbbiek
mellett található konyha és ét-

Sipos Ferenc

Bagodi Fekete
István Általános Iskola

Épületegyüttes avatása Bagodban

A szalagátvágás elõtti pillanatok.

kezõ épületeinek energetikai
korszerûsítése. A novemberi
munkaterület bejárást követõ
sajtótájékoztatón
országgyûlési képviselõ el-
mondta, öröm egy olyan be-
ruházás érdekében kormány-
zati forrásért lobbizni, ahová
csaknem egy tucat település-

Vigh László

rõl járnak gyerekek és a koráb-
ban száztizenegynéhány fõs ta-
nulólétszám folyamatosan nõ,
immár meghaladva a 150-et.

A 2016. június 22-én tartott
tanévzáró ünnepség keretein
belül felavatásra került az
épületegyüttes, melyet jelenlé-
tével megtisztelt Vigh László,

, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, valamint

, a KLIK Zala-
egerszegi Tankerületének igaz-
gatója. Támogatásuk nélkül
ugyanazon falak néznének
ránk, mint majd' 60 év óta
minden nap. Jelen volt még

polgármester,
alpolgármester,

intézmény-
vezetõ, intéz-
ményvezetõ-helyettes és

jegyzõ is. Nem be-
szélve azokról, akik kapták az
új köntösbe bújtatott falakat: a
diákok, a szülõk, a pedagó-

Pácsonyi Imre

Kajári Attila

Sipos Ferenc
Fatér László
Péterné Fatér Edit

Kovács Anikó
Ko-

vács Gyula

gusok, a konyha dolgozói, hisz
nap, mint nap õk járnak ide
elmét palléroz(tat)ni, hozzák
csemetéiket vagy készítik az
ebédet.

A munkával telt hónapok
alatt több mint 4.000 négy-
zetméternyi falfelület és fö-
dém került szigetelésre, illetve
140-et meghaladta a kicserélt
nyílászárók száma.

Hasonlóan a magyar fut-
ballválogatotthoz: köszönet jár
mindenkinek, aki bármilyen
módon is részese volt a siker-
nek, legyen szó „játékosról”,
„szakmai stábról”, „szurkoló-
ról” vagy a „sportág iránt ér-
deklõdõrõl”.

Végeredményben az egész,
tágan vett közösség, a kör-
nyezõ települések együtt let-
tek gazdagabbak ezen beru-
házással, melyhez hasonlatos a
19. század legvége óta nem
volt Bagodban.
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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 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

Hungarikum

Hungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A

nevelõtestülete 2016.
június 24-én a tanévértékelõ
értekezletet követõen köszön-
tötte néhány pedagógusát kü-
lönbözõ apropóból.

, nagyon
sok egykori budafai és lövõi
kisdiák 1966-
ban a Budapesti Tanítóképzõ
Intézetben általános iskolai
tanító diplomát szerzett. Két
év adonyi tanítóskodás után a
budafai iskolába került, itt
tanított egészen az iskola 1977-
ben bekövetkezett megszûné-
séig. Ezt követõen a zalalövõi
iskola pedagógusa volt egé-
szen 1996-ban történt nyugdíj-
ba vonulásáig, a legkisebbeket
vezette be az olvasás, számolás,
írás mûvészetébe. Az egykori
jó kedélyû, példamutató hi-
vatástudattal rendelkezõ taní-
tónõ a diploma megszerzésé-
tõl eltelt 50 év okán vehette át
a jubileumi díszoklevelet, az
aranydiplomát.

1951-ben a
Kõszegi Tanítóképzõ Fõiskola
tanító szakán szerzett diplo-

Zalalövõi Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola

Somlyai Lászlóné

Marika nénije

Vizsy Károly

Elismerések egykori és nyugdíjba vonuló pedagógusoknak
mát, majd 1960-ban a Pécsi
Pedagógiai Fõiskolán biológia-
földrajz szakos tanári képe-
sítést szerzett. Fél év csesztregi
gyakornoki tevékenység után
1951-tõl a Zalalövõi Általános
Iskola pedagógusa, késõbb
szakfelügyelõként, szaktanács-
adóként osztotta meg tapasz-
talatait pedagógustársaival. Õ
hozta létre az iskolában a
biológia szaktantermet, mely-
re méltán lehetett büszke.
Szinte minden lövõi családban
vannak tanítványai, akik isme-
rik, tisztelik. Gyakori vendég
az osztálytalálkozókon. A 65
éves jubileumi díszoklevelet, a
vasdiplomát vette át.

tanítónõ, a hegyhát-
szentjakabi tagintézmény ve-
zetõjét nyugdíjba vonulása al-
kalmából köszöntötték kollé-
gái. Õ 1991-tõl a Hegyhátszent-
jakabi Iskola pedagógusa,
majd 2001-tõl a vezetõje volt,
nyugdíjazása egybeesik az in-
tézmény megszûnésével. A
hegyhátszentjakabi közösség
nagy tisztelettel búcsúzott a
gyermekeket mindig anyai

Balaskóné Szkladányi An-
namária gondoskodással, nagy szeretet-

tel, és empátiával körülvevõ
pedagógustól. Kollégái is meg-
köszönték a sokéves együttmû-
ködést, hogy mindig jól felké-
szített gyermekek kerültek Za-
lalövõre a tagiskolából.

Az ünnepelteket
intézményvezetõ és

igazga-
tóhelyettes köszöntötte.

Az rendezvényen jelen vol-
tak az iskola nyugalmazott pe-
dagógusai is, ami dupla örö-
möt okozott az ünnepeltek-
nek, hiszen rég nem látott,
egykori munkatársak – akik-
nek nyilván sok mesélnivaló-
juk volt egymásnak –, találkoz-
hattak és töltötték kellemesen
az idõt.

Gyarmati
Antal Gyar-
matiné Erdei Elvira

Somlyai Lászlóné és Vizsy Károly.

Balaskóné Szkladányi Anna-
máriának köszönte meg több
évtizedes munkáját az intéz-
ményvezetés.
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(Folytatás az 1. oldalról)
mint Zalaszentgyörgy, hiszen
maga is egy hasonló nagyságú
településen, él,
annak hosszú ideig volt a pol-
gármestere. A honatya rend-
hagyó módon, az õrt állók fe-
lelõsségérõl szóló verssel kö-
szöntötte a kezdeményezést,
figyelmeztetve a falvak, az ott
élõ emberek áldozatvállalására.

A tájház avatója összekap-
csolódott több más rendez-
vény megnyitójával. Megtud-
hattuk, hogy magyar tudósok
és képzõmûvészek dolgoznak
a mérsékelt övi fák világat-
laszának elkészítésén. Ehhez
kapcsolódón is sok érdekes-

Felsõrajkon

A múlt bölcs üzenete
A zalaszentgyörgyiek különleges tájháza

séget tudhattunk meg
címzetes egyetemi ta-

nártól
tanszékvezetõ professzortól és

képzõmûvésztõl.
A tájházat

plébános áldotta meg.
E napon a tájház csûrjében

az I. világháború zalaszent-
györgyi relikviáiból nyílt kiál-
lítás. A látogatók megtekint-
hették a kertészeti kiállítást is,
amelynek egyik érdekessége
volt a készülõ atlasz néhány
illusztrációja.

A gazdag program zárása-
ként került sor a XI. Zalaszent-
györgyi Nemzetközi Mûvészte-
lep, a virtuális fotókiállítás és a

dr. Rácz
István

, dr. Hrotkó Károly

Gábor Emese
Gyöngyös Ba-

lázs

A tisztaszoba…

Idén a megszokottnál kicsit
elõbb, június 11-én rendezték

a falunapot,
ahol az idõjárás hagyományo-
san próbára tette a szerve-

Zalaboldogfán

Borúra derû, avagy vidám falunap Zalaboldogfán

Buday-terem megnyitójára.
Utóbbiban fes-
tõmûvész történelmi és szak-

Buday Mihály

zõket is. A Szabadidõ Köz-
pontban 13 órától játszóház,
ugrálóvár, trambulin várta a
gyerekeket, mellette kézmûves
kiállítás és vásár, íjászat és

fõzõverseny zajlott. Ebben az
évben is megmérkõztek egy-
mással a falu focit kedvelõ la-
kói, majd 16 órától a rendez-
vénysátorban térségi kulturális
találkozóval folytatódott a
program. Színpadra lépett az
újjáalakult zalaboldogfai

, a
, a

és a

. A fa-
lunap kiváló alkalom volt,
hogy a helyi fiatalok is meg-
mutassák magukat, s a vendég-
sereg közben a fõzõverseny
ételeit is megkóstolta.

– Délelõtt már elkezdõdött
a fõzõverseny, majd ebéd után
a családsegítõk szerveztek
programokat, foglalkozásokat
a gyerekeknek. A fõzõverse-
nyen elsõ helyen végzett a

7
szoknya 7 nadrág Tánccso-
port Zalaszentgyörgyi Nép-
tánccsoport Bagodi Show-
time Tánc és Énekcsoport
Zalalövõ-Bagod- Zalaboldog-
fa zumba tánccsoport

vadpörköltet fõzõ Jobbik csa-
pata, második a chilis babot
készítõ Három Jóbarát, a har-
madik a Boszitanya lett, akik
nyúlpörkölttel neveztek. Újra
összeállt a hamarosan jubi-
láló helyi tánccsoportunk
és a környékbõl is több
fellépõt láttunk vendégül –
összegzett pol-
gármester.

Koraeste sztárvendégként
az egykori Exotic frontembe-
re, Sipos F. Tamás szóra-
koztatta a közönséget, majd a
FORTE együttes hajnalig tartó
báljával zárult a tartalmas nap.
A településen következõ na-
gyobb programként õsszel
szüreti felvonulást és bált sze-
retnének szervezni.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Luter Péter

Pataki Balázs

rális témájú alkotásait tekint-
hetik meg az érdeklõdõk.

E.E.

Újra színpadon a 7 szoknya 7 nadrág.

A zumbások felpörgették a közönséget.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon 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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Mint ahogy azt
polgármester korábban

említette, az
Zala legnagyobb érdeklõ-

désre számot tartó rendezvé-
nyévé vált, amelyre nem csak a
megyébõl, hanem az ország
más tájairól, sõt külföldrõl is
érkeznek vendégek. Az idei
rendezvény is ezt igazolta.

Az Egerszeg Fesztivált le-
záró programsorozatot ugyan
idõnként megtréfálta az idõjá-
rás, de még ez sem tudta vissza-
riasztani a látogatókat, akik ren-
geteg koncert és egyéb rendez-
vény közül választhattak.

A színpadokon egymást kö-
vették az együttesek, számos
pavilon várta finom ételekkel,
italokkal a vendégsereget.

Volt prószafesztivál, sor ke-
rült a hagyományos kéklámpás
felvonulásra, 16. alkalommal ren-
dezték meg a fúvos találkozót,
megismerkedhettek a fesztivá-
lozók az Országgyûlési Õrség
tagjaival is. A Zala Megyei Nép-
mûvészet Egyesület mesterség-

Balaicz Zol-
tán

Egerszeg Feszti-
vál

bemutatója is sok érdeklõdõt
vonzott.

Az Egerszeg Fesztiválnak
volt egy hivatalos, protokollá-
ris programja is, amelyen Za-
laegerszeg testvérvárosainak
küldöttségét fogadta a zalai
megyeszékhely vezetése.

– Idén ünnepeljük 131. év-
fordulóját annak, hogy Zala-
egerszeg 1885-ben rendezett
tanácsú várossá vált és új fejlõ-
dési ciklusba lépett. Számos
programmal, megújuló ren-
dezvényekkel, fesztiválokkal, új
köztéri alkotással, szakmai kon-
ferenciával, koncertekkel, ki-
adványokkal és kiállításokkal
emlékeztünk a 131 évvel ez-
elõtti eseményekre. Ünnepsé-
günkre 10 testvérvárosi dele-
gáció érkezett az ausztriai Kla-
genfurtból, a németországi
Marlból és Kuselbõl, az olasz-
országi Goriziából, a lengyel-
országi Krosnoból, a szlové-
niai (muravidéki) Lendváról,
az erdélyi Marosvásárhely-
rõl, Nyárádszeredáról és Barót-

ról, valamint a kárpátaljai Be-
regszászról – mondta Balaicz
Zoltán.

A delegációkat ünnepi be-
széddel köszöntötte Zalaeger-
szeg polgármestere, aki mél-
tatta az 1247-ben írásban elõ-

ször említett város múltját,
majd köszöntõt mondtak a
testvérvárosi küldöttségek ve-
zetõi is. A találkozón közös
európai barátsági szándéknyi-
latkozatot írtak alá a dele-
gációk vezetõi.

Igazolta létjogosultságát
Nagy sikerrel zárult az Egerszeg Fesztivál

Balaicz Zoltán a testvérvárosi delegációk vezetõivel.

A Ghymesnek most is nagy sikere volt.

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.
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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

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!



A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A
2016. június 16-i ülésén

, a
elnöke adott

tájékoztatást az intézmény mû-
ködésérõl, kiemelve, hogy bár
komoly változásokkal és a mig-
ráció miatt felmerült többletfel-

Zala Megyei Közgyûlés
dr.

Sorok Norbert Zalaegersze-
gi Törvényszék

Igazságszolgáltatás és népesedés
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

adatokból adódó kihívásokkal
kellett szembenézniük az el-
múlt esztendõben, sikerrel
megbirkóztak ezekkel. Mind-
eközben jelentõsen javult az
ítélkezés megalapozottsága, me-
lyet a magasabb fórumokon
helybenhagyott ítéletek maga-
sabb aránya támaszt alá. A
„Szolgáltató bíróságért!” prog-
ram keretében számos intéz-
kedést tettek a törvényszék
szolgáltató funkciójának erõsí-
tése érdekében, így belsõ fej-
lesztések, vizsgálatok és képzé-
sek zajlottak, valamint lépése-
ket tettek a külsõ kapcsolatok
erõsítése érdekében, iratmin-
tákat jelentettek meg honlap-
jukon, a társadalmi felelõsség-
vállalás jótékonysági kezdemé-
nyezések formájában jelent
meg tevékenységükben.

Folytatódott és egyre széle-
sebb kört szólít meg a „Nyitott
bíróság” program, melyben a
diákok mellett már megje-
lentek a felnõtt csoportok is,

akik érdeklõdnek a bíróság
munkája iránt. Elmondta, hogy
a 2016-os évben folytatni kí-
vánják sikeres programjaikat, s
jelentõsebb épület felújítási
munkákat is meg kívánnak
valósítani.

megyei tisz-
tifõorvos a fejlesztési terveket
nagyban meghatározó megyei
népesedési helyzetrõl adott
tájékoztatást a közgyûlésnek.
Elmondta, hogy Zala megye
lakosságának kormegoszlása
már 1990-ben is az elöregedõ
társadalomképet mutatta, mely
2015-re még kifejezettebbé
vált, a népesség öregedése pe-
dig hatalmas feladatokat jelent
az ellátórendszerek, a társa-
dalom számára.

Jóváhagyta a közgyûlés az

kere-
tében a

által benyújtott pro-
jekteket, melyek egyikének
alapvetõ célja a kerékpáros
turizmus népszerûsítése, a
Vasfüggöny kerékpárút horvát-
magyar szakaszának fejleszté-
se, a másik esetben pedig egy
vonzó határon átnyúló turisz-

Dr. Paizs Teréz

Interreg V-A Magyarország-
Horvátország Együttmûködé-
si Program 2014-2020

Zala Megyei Önkor-
mányzat

tikai desztináció létrehozása a
térség turisztikai versenyké-
pességének javítása érdeké-
ben. Mindkét projekt a megyei
önkormányzat vezetõ partner-
sége mellett valósulna meg.
Szintén jóváhagyta a testület az

program ke-
retében spanyol, lengyel és
portugál partnerszervezetek-
kel közösen megvalósítandó

projekt be-
nyújtását, melyben a Zala Me-
gyei Önkormányzat partner-
ként venne részt. A projekt
alapvetõ célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program hatékonyságának ja-
vítása.

Döntött a testület arról,
hogy támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat a belügy-
miniszter és a nemzetgazdasá-
gi miniszter által kiírt pályázati
felhívásra, elfogadta 2016 má-
sodik félévi munkatervét és
zárt ülés keretében döntés
született a közgyûlés által ala-
pított kitüntetõ cím és díjak
2016. évi díjazottjairól. A ki-
tüntetések átadására a szep-
temberben tartandó megyena-
pi ünnepségen kerül sor.
Forrás:

Interreg Europe

„People&Nature”

Zala Megyei Közgyûlés

Dr. Sorok Norbert szerint sike-
rült megbirkózni a többletfela-
datokból adódó kihívásokkal.
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Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

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!

Eseményekben bõvelkedett
a tanév vége a

Kezdõ-
dött a mûvészeti iskolások
évzáró mûsorával június 4-én,
ahol fellépett az iskola 6 nép-
tánc és 3 moderntáncos évfo-
lyama. A modern táncosok kö-
zül a 6. évfolyamosok a tanév
végén alapvizsgát is tettek,
míg a 10. évfolyamosok számá-
ra a záróvizsgával ért véget a
mûvészeti iskola.

Június 17-én a tanévzáró
ünnepélyen nagyon sok diák
vehetett át jutalomkönyvet a
tanév során végzett kiemelke-
dõ tanulmányi eredményéért
és közösségi munkájáért.

Ugyanekkor jutalmazta az
iskola nevelõtestülete – a ha-
gyományokhoz híven – emlék-
plakettel azokat a szülõket,
akik az elmúlt négyéves cik-
lusban a legtöbb segítséget
nyújtották az intézmény szá-
mára. Ebben az évben

és
vehette át az

elismerést az intézmény ve-
zetõitõl, akik megköszönték a
segítségüket.

Ugyanekkor vehette át az
idei év során nyújtott teljesít-
ménye alapján az Iskolakupát a
sok mutató alapján legjobbnak
bizonyult 8.a osztály tanuló-
közössége, megelõzve a 6.a és
a 6.b osztályokat. Az iskola-
kupa mellé a nyolcadikasok
30.000 Ft, a 6.a 15.000 Ft, a 6.b
10.000 Ft pénzjutalmat is ka-
pott a szülõi munkaközösség
és a diákönkormányzat jó-
voltából.

A tag-
intézményben utoljára szólt a
csengõ június 15-én, a fenn-
tartó döntése értelmében az
idei tanévben a 2-4. évfo-
lyamon 10 fõvel mûködõ tag-
intézmény bezárja kapuit. A
diákok kedves jelenettel lepték
meg a megjelent szülõket,

Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskolában.

Bi-
csákné Tornyos Anita, Pász-
torné Ádám Edith Véghné
Kovács Tünde

hegyhátszentjakabi

Ünnepségek a tanév végén

majd a bizonyítványok átvétele
után õk is és a szülõk is
elköszöntek

és
nevelõktõl.

Balaskó Szkladá-
nyi Annamária Szabó Ba-
lázs

A 8. a osztály az Iskolakupával.

Hol derûs, hol könnyes tekintetek a ballagáson.

2016. június 18-án került
sor a nyolcadikosok búcsúz-
tatására. A tanév utolsó ünnepi
eseményén 37 diák vett nehéz
szívvel búcsút iskolájától.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A nyári grillezések ki-
hagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben ré-
sze, annak itt az ideje, hogy
bepótolja. A grillezett hú-
soknak és a zöldségeknek
van egy utolérhetetlen íze,
amit csak a szabadtéri tû-
zön lehet elérni. A han-
gulatról, a sok ökörködésrõl
nem is beszélve.

Ez a férfiak sportja. De
figyelem, a feleségeknek is
lesz bõven tennivalójuk,
mert az elõkészítésbõl és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli elõrehalad-
tával egyre nagyobb meny-
nyiségben elfogyasztott al-
koholnak. Mert hát ugye a
tûz mellett egyre melegebb
van, és MI, férfiak csak nem
száradhatunk ki.

Egy ilyen bulin voltunk
mi is a családdal a Bala-
tonon. Vendéglátónk a régi
magyar vendéglátási tradí-
ciókat vallotta: inkább több
legyen, mint kevés. Maradt
is étel rendesen. Láttam, ba-
rátunk felesége, Tünde fel-
ismerte a problémát: ennyi
étel nem fog beférni a hû-
tõbe a buli után. Megoldást
keresve, többször kínált
bennünket: egyetek még!

– Dugig vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz. Ekkor szinte mentõ-
övként ismerõsök tûntek fel
a nyaraló elõtt. Tünde ka-
pott is a lehetõségen. Gyer-
tek be! Maradt még egy cso-
mó kaja. Egyetek! Felesége
szavait hallva, férjébõl ki-
tört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így kell
mondani: gyertek be, mert
a legjobb falatokat tettük
nektek félre ...

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ezt nem így kell mondani…
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Káváson

Borka bohóccal

idõs, felnõtt és
fiatal egyaránt talál magának
programkínálatot. Falunkban a
több évtizede szeretett és várt
programok az utóbbi években
keverednek a frissülõ lakosság
igényeit követõ új rendezvé-
nyekkel. Polgármesterünk ve-
zérelve ez: „Olyan programot
szervezünk, amire igény van”.
Igény van falunapra az elszár-
mazottak találkozójával, kosár-
fonásra, hagyományõrzõ hím-
zésre, zalai népdalok tanulásá-
ra és igény van – nagy örö-
münkre – az egyre gyarapodó
számú ifjú nemzedék szóra-
koztatására, játékos nevelé-
sére is.

Tavaly in-
dulhatott Földkörüli útra Gyer-
meknapon az érdeklõdõ ifjú-
ság a könyvtár szervezésében,
idén pedig a KIKA (helyi
ifjúsági alapítványunk) vállalta

Gyermeknap Káváson
fel a szervezést. A program
mozgatója most is az alapít-
vány életre hívója,

volt, akinek a
munkáját kuratóriumi tagok
segítették. A szombat délutánt

vezette be zalai
körjátékokkal és népdalokkal,
melyet számos hangszeren kí-
sért. Ezután következett a vé-
geláthatatlan tombolás az óriá-
si ugrálóvárban, melynek élve-
zetéért itt sem fizetni, sem sor-
ban állni nem kellett. A fris-
sítõket a szervezõk biztosítot-
ták, a finom ennivalókat pedig
jobbára a nagymamák szolgál-
tatták, akik leültek az árnyékba
beszélgetni egymással és gyö-
nyörködni az unokák önfeledt
játékában.

További tervünk az, hogy a
kisgyermekes szülõknek na-
gyobb teret biztosítsunk a
KIKA-n belül, ismerjék meg

Eke Lász-
lóné, Mariann

Mogyoró Hédi

egymást jobban, szervezzenek
közös programokat, melyhez
minden támogatást igyekszünk
majd biztosítani. Nyáron in-
gyenes mesetábor várja az is-
kolásokat a könyvtárban és a

második szombaton tartott Ba-
golytúra elsõ csoportjában
idén is a gyermekek indultak
el. Káváson jó gyermeknek (is)
lenni!

B.M.

Hatalmas légvárat kaptak a gyerekek.

Idén ünnepli megalakulá-
sának 25. évfordulóját a

. Június 4-én dél-
elõtt az egyesület 24. hor-
gászversenyén az eltelt 25 évre
is emlékeztek.

– A tavat a kilencvenes évek
elején kezdték el kialakítani,
mi 1991-ben tartottuk az ala-
kuló közgyûlésünket. Akkor
nyár végén történtek az elsõ
telepítések, a következõ évtõl
kezdve mindig június elsõ hét-
végéjén tartjuk a versenyün-
ket. A gyermekekkel együtt kö-
zel nyolcvan fõs a tagságunk,
horgászainknak szabályos, meg-
felelõ körülményeket biztosí-
tunk a szabadidõ hasznos el-
töltéséhez. A tagdíjakból, te-
rületi jegyekbõl teljesítjük a
szövetség felé fennálló köte-
lezettségeket, fizetjük a tó bér-
leti díját, a halgazdálkodási jo-
got és végezzük a haltelepíté-

Za-
laszentgyörgyi Hullám Hor-
gászegyesület

25 éves a Zalaszentgyörgyi Hullám Horgászegyesület

seket. Sajnos külsõ szponzort
még nem sikerült találnunk.
Hajdanán négy cég alapította
meg a tó gazdálkodását bizto-
sító kft.-t, a tagságot egykoron
a dolgozók adták. Most sokan
járnak hozzánk Zalaegerszeg-
rõl és környékérõl, tervezzük,
hogy új tagjaink közremûködé-
sével az országos horgász kör-
forgásba is belépjünk. Jövõre
szeretnénk száz körüli felnõtt
területi jegyet kiadni – össze-
gezte elnök, aki
hozzátette, hogy az egyesület
tisztségviselõi társadalmi mun-
kában végzik feladatukat.

Az egyesület mûködési költ-
ségeit nagyon sokáig napije-
gyekbõl fedezték, azonban az
életszínvonal változásához kö-
tik a forgalom visszaesését. A
tagok éves területi engedéllyel
horgásznak, a kívülállók a nyá-
ri idõszámítás alatt a hétvégére
24 órás napijegyet is kivált-

Tóth István

hatnak. A fogható halmennyi-
ség megfelel az országos elõ-
írásoknak, egyetlen kitétel,
hogy a 6 kilósnál nagyobb
pontyot nem lehet elvinni. A
tagoknak évente április és ok-
tóber között két alkalommal 4-
4 óra munkát kell végezni,
amit a tó gyönyörûen rende-
zett környezettel hálál meg.

gondnokként
és halõrként szinte a tóparton
éli az életét, az ünnepen a sza-
kács feladatkörét bízták rá.

– A tóból természetesen
mindenki a pontyokat szeret-
né kifogni, kevesebben süllõz-
nek. Soha nem telepítettük, de
nagyon sok nagy harcsánk van.
4-5 horgászunk kimondottan
rájuk „utazik”, múlt héten fog-
tak is egy harminckilósat. Kis
mennyiségben telepítünk csu-
kát, elõnevelt balint és süllõt, a
keszegbõl kevesebbet, mert
nehéz hozzájutni és drága is.
Az apróhal-állományunk a fo-
gások és a merítõhálós szedés
alapján jelentõs. Országosan
jellemzõ, így náluk is sok a
gyerek horgász, de a felnõtt-
korba lépve eltûnnek és negy-
ven éves koruk után térnek
vissza – tette hozzá az elnök,
akivel együtt sokan kezdetek-
tõl fogva tagjai az egyesü-
letnek.

Az idei verseny nem volt
kegyes a horgászokhoz, a fo-
gott mennyiségek összesítésé-
nél idén nem kellett sokat
számolgatni. Sokan csak nullát
tudtak bediktálni a mérlegelé-
sen, így a súlyokat is grammra
váltották át. A díjakat Tóth Ist-
ván elnök és
titkár adta át a résztvevõknek.

Szilágyi József

Kovács Gyula

A gyermekek között mindenki
fogott halat, végül 1795 gram-
mal végzett
az elsõ helyen, akit

és követett
a képzeletbeli dobogón. A fel-
nõtteknél harmadikként

, másodikként
végzett, elsõnek a

2224 grammot fogó
hirdették ki, aki a

tópart közelében lakva gyak-
ran családosan is lejár a hor-
gászni:

– Általában minden nap
lejövök sétálni, van, amikor
egymás után három nap is
horgászok, de elõfordul, hogy
hetekig nem jövök. Szeren-
csém volt, most a legnagyobb
összmennyiségû és a legna-
gyobb halat is nekem sikerült
kifognom. Nem kellett most
sokat tenni érte, az
eredmények alapján úgy néz
ki, hogy nem ettek ma a halak.
Többen is mondták, hogy az
elmúlt években ennél mindig
többet fogtak, tavaly 4-5 ponty
kellett a helyezésekhez. Most
szerencsém volt, egy szép
ponttyal sikerült megnyerni a
versenyt. A legnagyobb fogá-
som a Pölöskei-tavaknál egy 18
kilós amur volt, itt 12 kilós
pontyot, 8 kilós harcsát, 9 ki-
lós amurt sikerült kifogni. A
békés halak közül az amurt
szeretem, mert azt sokat kell
fárasztani, a legnagyobb él-
ményt a harcsa fogása és a sül-
lõzés jelenti – válaszolta la-
punk kérdésére a fociban is
jeleskedõ horgász, akinek fia,

az ifjúsági kate-
góriában diadalmaskodott.

Bedõvári Péter Pál
Török Bo-

tond Hajdu Mirella

Pén-
tek Sándor Ke-
lemen József

Györe
Tamást

Györe Levente

Pataki Balázs

Idén Györe Tamás fogta a legtöbb és a legnagyobb halat is.
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Idén 18. alkalommal indul-
tak el csapatok a

, melyet hagyomá-
nyosan június második szom-
batján rendeztek meg. A közel
200 regisztrált útnak induló-
nak a zápor sem szegte kedvét,
így most 9 csapat indult. Jó idõ
esetén az indulók száma meg-
közelíti a 400-at is... A túra így
este fél 7-tõl éjjel fél 3-ig tar-
tott, a Kávást körülvevõ 7 szõ-
lõhegybõl most öt kapott sze-
repet, 1-1 állomással, állomá-
sonként 2-3 feladattal.

Elsõ állomásként a sportpá-
lyán a foci és az Európa-baj-
nokság volt a téma, ahol a he-
lyi sportegyesület vezetõje tet-
te próbára a résztvevõket. Az
Öreg-hegyen népi jellegû játé-
kokkal fogadták a túrázókat, és
a által citerán
eljátszott kedvelt zalai népda-
lokat is fel kellett ismerni. A
harmadik állomáson, a Zsim-
ba-hegyen a szõlõ- és gyümölcs
nedûi adták a feladatot:

Kávási Ba-
golytúrán

Gubinecz Ákos

18. Bagolytúra Káváson
– Öröm volt látni, hogy a

túrán végig együtt játszottak a
gyermekek és felnõttek. A
túrázóknak nálunk elõbb 5
féle pálinkát kellett felismerni,
a borokkal kapcsolatos kérdé-
seket is kaptak, és karikákat
kellett célba dobni. Örültünk
neki, hogy a vajdasági Orom-
hegyesrõl is voltak résztvevõi a
túrának – ismertette a zala-
szentgyörgyi
festõmûvész a próbatételeket.

A Vaskó-hegyen igazi va-
dászfeladatokkal várták a már
kicsit fáradt vándorokat. A tú-
rázók utolsó állomása a Szabó-
hegyi Dombi-pince volt, ahol
dobozokból kellett összerakni
egy helyi nevezetes épület ké-
pét. A programra meglepetés
vendégcsapat is érkezett: a

éppen egy
fellépésrõl érkezett, fellépõ
ruhájuk már átázott, mégis 10
perces mûsorral üdvözölték
vendéglátóikat. Késõbb túra-
ruhákba átöltözve õk is útnak

Buday Mihály

Csatári Pávakör

indultak, élükön
, a csoport szakmai

vezetõjével és .
Ebben az évben a túra fõ-

védnöke újra a
volt, mellettük a

többi civil szervezet is kivette
a részét a szervezésbõl és
lebonyolításból. A rendezvényt
segítették a térség vállalkozói
is, akik kenyérrel, fõzéssel, ital-

ifj. Horváth
Károllyal

Jakab Józseffel

Kávási Polgár-
õr Egyesület

méréssel, padokkal, asztalok-
kal segítették a programot,
melyet a helyi vadásztársaság
is támogatott. A szervezõk ez-
úton mondanak köszönetet a
vállalkozóknak, az önkéntes
segítõknek, az állomáson lévõ
csapatoknak az adományokért,
a szervezõ és lebonyolító
munkáért.

Pataki Balázs

A csapatok a túra elején még világosban túráztak.

Zalalövõn május 29-én dél-
után ismételten zsúfolásig meg-
telt a városközpont a hagyomá-
nyosan megrendezett

alkalmából.
A gyerekeket a parkban

lufihajtogatás, csillám- és hen-
natetoválás, arcfestés, hajfes-
tés, horgászat, többféle kézmû-
ves foglalkozás, zsákbamacska
várta.

Az általános iskolában he-
lyet kapott az „1 perc és
nyersz” nevû ügyességi játék.
Itt találkozhattak a rendõrök-
kel és a helyi önkéntes tûzol-
tókkal, a polgárõrök által fel-
állított ügyességi és akadálypá-

Szivár-
vány gyereknap

Szivárvány gyermeknap Zalalövõn

lyát is itt próbálhatták ki a
gyerekek. Megismerkedhettek
továbbá az íjászkodással is.

A mûvelõdési ház elõtti
téren kulturális programok
várták a kicsiket és nagyokat,
itt tekinthették meg az érdek-
lõdõk a nemrégiben felavatott
mentõállomás egyik gépjár-
mûvét is.

A gyermeknapi rendezvény
helyi összefogással valósult
meg. A Zalamenti és Õrségi
Szociális Alapszolgáltatási In-
tézmény, mint a rendezvény
fõszervezõje, ezúton köszöni
meg minden intézménynek,
magánszemélynek és cégnek,

hogy felajánlásukkal, munká-
jukkal önzetlenül támogatták a
programot.

Támogatók: Bitbúvár Ala-
pítvány, Cserkuti József, Elan-
ders Kft., Gép- és Ferrotech
Kft., Németh Zoltán, Szalai Fa-

feldolgozó Kft., SALLA Diák-
sport Egyesület, Zalalövõ Város
Önkormányzata, Zalalövõ Vá-
ros Önkormányzata Kulturális
és Népjóléti Bizottsága, Zala-
lövõi Ált. Isk. és AMI Szülõi
Munkaközössége.

Nagy sikere volt a rendezvénynek.

Zalalövõn

Védõnõi
Szolgálat

Szabó Balázs

Konrádné Horváth Renáta

2016. június 10-
én került lebonyolításra az
anyatejes táplálás jelentõségé-
nek hangsúlyozása céljából
szervezett program a

szervezésében.
alpolgármes-

ter ünnepi köszöntõje után a
védõnõk néhány kedves szó-
val, gondolattal emlékeztek a
gyerekekrõl és az édesanyák-
ról, külön kiemelve a szoptatás
testi, lelki jelentõségét.

A hagyományoknak megfe-
lelõen ezen az ünnepségen
külön köszöntik az anyatejet
adó édesanyákat. Ebben az
évben az elismerõ emléklapot

vehette át, aki gyermeke mel-
lett még két csecsemõ számára
biztosított anyatejet.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni támogatóink felaján-

Szoptatás világnapja Zalalövõn

lását, mely nélkül e rendezvény
nem valósulhatott volna meg.

és
védõnõk

Laki Eszter Takácsné
Nagy Ágnes

Konrádné Horváth Renáta
átveszi az elismerõ oklevelet.



Zalalövõ és Környéke 2016. június10

Hatodik éve mûködik
természetjáró csopor-

tunk, a
mely civil szervezõdés. Lakó-
helyünk, Zalalövõ környékét
bejártuk és felkutattuk, jár-
tunk , a

a
,

, ,
a tõzegmohás lápréten,

a
, ugyanitt a

tanösvényen, hogy néhány
eseményt soroljak.

Már hagyományként említ-
hetem bakonybéli kirándulá-
sainkat, hiszen több éve al-
kalmanként kettõ napot töl-
tünk ott.

Idén az Õrség néhány
kirándulóhelyét céloztuk meg.

Zala-

lövõn

Menõ Manó Csapat,

Kõszegen Somló-he-

gyen, Bagodvitenyéden,

Himfai parkerdõben Puszta-

csatárban Csákánydoroszlón

szõcei

Hegyhátszentjakabon Vadá-

sa-tónál Malomgát

A Menõ Manó Csapat
Igyekszünk az aktuális termé-
szeti eseményeket is figyelem-
be venni programjaink kivá-
lasztásánál. Lehetõség szerint
minden évben felkeressük a
hóvirágost, a tõzikést, a koc-
kásliliomost, a medvehagy-
mást, a kakasmandikóst, jár-
tunk a is.

Májusban a
kerestük fel.

Babosdöbrétéig autóval halad-
tunk, majd utunkat gyalogosan
folytattuk nagy kalandok kö-
zött, – hirtelen támadt zápor,
eltûnt vagy tán meg sem volt
turistajelzés, hatalmas felhõk
és mennydörgés – míg aztán
végül sikerült rábukkannunk a
helyes útra. Nagy megköny-
nyebbülés volt sokak számára
a TV-torony látványa. Utunk a

Jeli Arborétumban

zalaegerszegi

Azáleás-völgyet

mamutfenyvesbe vezetett, és on-
nan már csak párszáz méterre
várt minket a csodálatos völgy!

2016 május 26-án
kirándultunk. Egyik

alapító túratagunk,
kedves invitálására

kerekedtünk fel megtekinteni
csodálatos bíborhere táblájuk
virágzását.

Felsõjá-

nosfára

Bischof

Zoltánné

Természetesen nem hagy-
hattuk ki a június 11-én le-
zajlott
sem. 12 fõvel képviseltük Za-
lalövõt az induló kilenc csapat
egyikeként.

Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõt csapa-
tunkba!

kávási Bagolytúrát

Takácsné Nagy Ágnes

További tagokat várnak a csapatba.

Június 26-án második alka-
lommal szervezték meg

a „szoci” autó-motor
találkozót, melyre idén is szép
számmal érkeztek jármûvek és
azok iránt érdeklõdõk is.

– Minden második rendez-
vényen van plusz elvárás, meg
van egy kis félsz is, hogy
megfeleljünk az elvárásoknak.

Zala-

csében

Ismét találkoztak a „szoci” jármûvek szerelmesei

Idén egy kicsit ügyesebb ve-
télkedõt raktunk össze, amit az
éppen zajló Európa-bajnokság-
hoz, valamint a ma esti ma-
gyar-belga meccshez, kapura
rúgással is kiegészítettünk.
Elõször kevesen mertek jelent-
kezni, aztán most már a ver-
seny után is sokan kipróbál-
nák a pályát. A faluból is sokan

eljöttek megnézni a rendez-
vényt és bár erre a napra több
veterán találkozó esett, így is
szép számmal érkeztek jár-
mûvek – mesélte a rendezvény
ötletgazdája, pol-
gármester.

A motorok között többféle
Simson, Csepel, MZ, Jawa, Pan-
nónia, IZS is megjelent a
seregszemlén, helybõl

több jármûvét is el-
hozta bemutatni:

– Hoztam egy T5-ös Pan-
nóniát, egy Simsont, egy oldal-
kocsis Jawa Californiát, egy
Tátránt meg egy IZS-t. Sok
munkám benne van ezekben a
jármûvekben. Otthon még
több motor van, de a szívem
csücske 1931-es DKW 200-as,
ami még darabokban van. Gye-
rekkoromban egy Csepellel
kezdtem, akkor egybõl az árok-
ban kötöttem ki. Nem vette el
a kedvem, télen-nyáron min-
dig motoron vagyok. Van egy
Honda Chopperom, amivel
még inkább át lehet élni a
szabadság érzését. Az egész

Erdei Csaba

Gál

István

család szeret motorozni, sokat
járunk kirándulni is.

A négykerekûeknél több-
féle Zsiguli, Kis Polski, Tra-
bant, GAZ, UAZ, Wartburg,
Moszkvics, Volga, Skoda, Dacia
mutatta be az egykori szo-
cialista autógyártást.

A trabantos versenyt Ró-
zsás Károly nyerte, az autósok
és a motorosok között is kü-
lönbözõ díjakat osztottak ki. A
legöregebb autó az 1958-as
Skoda Felicia volt, a legszebb
autónak a Lada 1300-ast, a
legeredetibb autónak az M21-
es Volgát választották, külön
díjazták a legeredetibb hazai
négykerekût, ami a verse-
nyen résztvevõ Trabant 601
volt. A legszebb kétkerekûnek
a Csepel 125-öst választották, a
legeredetibb motor a Tatran
lett, különdíjat kapott a leg-
szebben felújított Simson
Sperber.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

Gál István légoltalmi sisakban két büszkesége, a Tatran és az
IZS 56 között.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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2016. május 31-én házi ka-
rate versenyt rendeztek 129 fõ
részvételével a

intéz-
ményvezetõ támogatásával a
gyerekek 3 éve tanulnak sho-
tokan karatét a mindennapos
testnevelés óra keretében. Az
önvédelmi ismeretek elsajátítá-
sában minden tanuló heti 1
tanítási órán vesz részt. Ta-
náruk – aki a
Testnevelési Egyetemen szer-
zett karate edzõi képesítést –
informatika szakos pedagógus-
ként tanít az iskolában. VB 3.
helyezett volt 2009-ben Ukraj-
nában, majd Portugáliában
2010-ben EB 2. helyet ért el
formagyakorlatban.

Ebben a tanévben is nagyon
várták a gyerekek a megméret-
tetést, a versenyre a tanulók
80%-a jelentkezett. Összesen
négy versenyszámban mérhet-
ték össze tudásukat: egyéni és
csapat kata (formagyakorlat),
kihon ippon kumite (kötött
küzdelem), valamint jiu ku-
mite (szabad küzdelem).

Az idei tanévben már
és

Bagodi Fekete
István Általános Iskolában.

Péterné Fatér Edit

Csókási Tibor

Ke-
hidakustányból Úrhidáról

is jöttek versenyzõk.
A versenyt ,

Bagod község polgármestere,
a verseny fõvédnöke nyitotta
meg. Ezután egy látványos ka-
rate bemutatót láthattunk a za-
laegerszegi TORIKI Karate
Egyesület elõadásában. Az egye-
sület vezetõedzõje,

bíróként vett részt a ver-
senyen Csókási Tibor (Bagod),

(Úrhida),
(Zalaszentgrót),
(Zalaegerszeg),

(Zalaeger-
szeg) és (Zala-
egerszeg) mellett.

A versenyt egyben tehet-
ségkutatónak is szánták a szer-
vezõk, mert a legügyesebb gye-
rekek meghívást kapnak az
ország egyik legeredmé-
nyesebb karate klubjába, a za-
laegerszegi TORIKI Karate
Egyesületbe.

Legeredményesebb bagodi
versenyzõk, akik három ver-
senyszámban is kipróbálták
magukat és mindháromban el-
sõ helyezést értek el:

(2.o.),
(2.o.),

(5.o.), (6.o.).

Sipos Ferenc

Takács Fe-
renc

Soós Tamás Komá-
romy József
Nagy Zoltán
Takács Virág Vivien

Temlén Fanni

Molnár Katalin Rá-
duly Gergõ Simon Lolita

Nárai Dominik

A „Legjobbak legjobbja” ver-
senyszám gyõztesei:

(Bagod,
4.o.), lány kumite.

Bujdos Patrícia

Estelecki Mercédesz

Kossovics Máté

(Úrhi-
da, 8.o.), lány kata.

(Úrhida,
4.o.), fiú kata, fiú kumite.

A legeredményesebb osztály.

Karate kupa Bagodban

2016. június 10-12-én
került megrendezésre

a IV. korcsoportos labdarúgó
diákolimpia országos döntõje,
ahol Zala megyét a

együt-
tese képviselte. A versenyen
20 csapat vett részt, a mérkõ-
zéseket 4 csoportban bonyolí-
tották, melybõl elsõként tovább-
jutva a legjobb 8 közé került a
csapat. Izgalmas csaták után

Mis-
kolcon

Zalalövõi
Általános Iskola és AMI

Zalalövõi sikerek a diákolimpián

végül a rangos 4. helyet szerez-
te meg a Zalalövõi Általános Is-
kola és AMI 7-8. osztályos tanu-
lóiból álló csapat. Felkészítõ
tanáruk: .

Egy héttel korábban
ugyanebben a kor-

csoportban a diákolimpia at-
létikai döntõjében Székesfe-
hérváron ért el országos 19.
helyezést. Felkészítõ tanára:
Gyenese István.

Gyenese István
Fábi-

án László

A negyedik helyezett csapat tagjai: Guggolnak: Vas Márió,
Keszte Dániel, Bíró Dominik, Leidl Dominik, Ligeti Kristóf. Álló
sor: Gyenese István testnevelõ, Németh Gyula, Végh István,
Molnár Ákos, Sárosi Ákos, Németh Bálint, Ostrom János.

Június 4-én, szombaton dél-
után került sor a gyermeknapi
rendezvényre a

kultúrház udvarán.
A gyermekek

körhintájával és más fajátékok-
kal szórakozhattak, hot doggal,
üdítõvel, pattogatott kukoricá-
val és vattacukorral vendégel-
ték meg õket. A szabadtéren
felállított asztaloknál vígan

hagyárosbö-
röndi

Simon István

Gyertek, gyertek játszani!

evett, ivott az összegyûlt ven-
dégsereg, miközben

zenegépe csak fokozta a jó
hangulatot.

A gyermekeket lufibohóc is
várta, felállhattak a trambulinra
is, de akinek kedve volt, arcfes-
tést és csillámtetoválást is csinál-
tathatott magának (képünkön).

Hagyárosbörönd

Rózsás Ti-
bor

Ács László
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Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõkKedvezményes családi belépõk

július 1-tõl!július 1-tõl!

2 felnõtt + 2 gyermek* :
2 felnõtt + 3 gyermek* :

*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft
7 200 Ft

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

C
A

SC
O, KG

F
B

CASHBANK.HU

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

•
•

•
•
•
•
•

•
•

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!
Törzs ügyfeleinknek pénzvisszatérítés a biztosítás díjából!

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%
Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás intézése lakáscélra takarékoskodóknak! Számlanyitási díj: 0 Ft.
Eladó ingatlanokat keresünk! Szolgáltatásaink: ingatlan közvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 80 ingatlanos weblapra.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


