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KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

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

Érvényes: 2017. július 10 - július 23-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendõk, az ÁFA-t tartalmazzák!

CENTRUM NYITVA TARTÁS:
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

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

TOP ÁR

TOP ÁRVéres-Májas hurka...699 Ft/kg
Virsli mûbeles.......... 779 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Csípõs cserkész...... 929 Ft/kg
Sajtos virsli.............. 999 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg
Bécsi.......................1499 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg

1599 Ft/kg
Körmendi Csípõs...2139 Ft/kg
Körmendi Csemege..2139 Ft/kg
------------------------------------------
Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg

Csípõs parasztkolbász.

Füstölt comb..........1699 Ft/kg
..1199 Ft/kg
1249 Ft/kg

------------------------------------------
Csirke farhát.............169 Ft/kg
Csirke szárny............519 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg

Füst.hasalja szalonna
Fõttcsécsiszalonna vcs.

NYÁRI ÁRZUHANÁS!

Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 249 Ft/kg
Sertés máj 299 Ft/kg
Dagadó 1119 Ft/kg
Oldalas 1119 Ft/kg
Lapocka 1119 Ft/kg

......
....

..............
.................
.................
................

Tepertõ krém
250 g/dob 399,-/db 1596 Ft/kg
Zsír 1 kg 399 Ft/kg

Cserkészkolbász 799 Ft/kg

Fõtt erdélyi szalonna lédig 999 Ft/kg

Lecsókolbász 699 Ft/kg

Füst.kenyérszalonna 599 Ft/kg

..............
.................................

..................

......

.......................

...........

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

EXTRA TOP ÁR

Salla Zalalövõ

Hadrianus

, vagyis már
az ókorban is lakott település
volt, az egykori római császár,

városi rangra emel-
te 118-ban. 1882 évnek kellett
eltelnie, hogy megkapja ismét
ezt a megtisztelõ címet, újabb
17 év múlva pedig a Város
Napját ünnepelték 2017 július
elsején Zalalövõn.

A Zala-parti város történe-
tét emelte ki többek között az

Már az ókorban város volt
Hagyományteremtõ ünnepség Zalalövõn

ünnepen ország-
gyûlési képviselõ. Számba vet-
te a település történetének fon-
tosabb állomásait, az utóbbi
évek fejlesztéseit.

polgármester
elmondta: egy régi törekvés
valósult meg a Város Napja
idei, hagyományteremtõ meg-
rendezésével. Szeretnék elér-
ni, hogy olyan népszerû legyen,

Vigh László

Pintér Antal

Zalalövõ kitüntetettjei…

(Folytatás a 2. oldalon)
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Zalalövõ, Kossuth L. u. 18.Zalalövõ, Kossuth L. u. 18.

Molnár OptikaMolnár Optika

Telefonszám: 92/953-782Telefonszám: 92/953-782

Napszemüveg vásárlása esetén

kedvezmény!

Érvényes július 31-ig!

- 20%

Napszemüveg vásárlása esetén

kedvezmény!

Érvényes július 31-ig!

- 20%

A fiatalság tavaszi ünne-
pe május eleje, a májusfa
állításának ideje. A

felállított májusfát má-
jus 2-án a zalaszentgyörgyi
óvodások a vendégségbe hí-
vott teskándi ovis társakkal
együtt ünnepelték és tán-
colták körbe.

Majd június 3-án este
tartották meg a falubeliek a
közös májusfakitáncolást a
tájház udvarán, amit baráti
beszélgetés és együtt elköl-
tött vacsora kísért. Éjszaká-
ba nyúló remek hangulatú
nótázással zárták a májusfa-
bontás ceremóniát.

Zala-
szentgyörgyi Porta Tájház-
nál

Májusfa
kitáncolás

mint a sok évtizedes múltra
visszatekintõ Zala Menti Napok.

Az ünnepségen kitünteté-
sek átadására is sor került. A
Zalalövõért Díjat
vehette át, aki rengeteg társa-
dalmi munkát végzett. Zalalö-
võ Város Szolgálatáért díjat
kapott
védõnõ, aki nagy szerepet vál-
lal a helyi civil szervezetek te-
vékenységében is. Ezt a díjat
kapta a közelmúltban elhunyt

, a za-
lalövõi iskola egykori igazga-
tóhelyettese.

Új kezdeményezés a város-
ban, hogy emléklapot és baba-
utalványt kapnak a két város
napi ünnep között született
gyermekek. Most azok része-
sültek ebben, akik 2017-ben
látták meg a napvilágot.

Az ünnepségen elismerés-
ben részesült a nyugállomány-
ba vonuló jegyzõ,

. Az idei bor-
minõsítõn legjobbnak ítélt ne-
dû készítõjét, a
Borbarát Kör Egyesület veze-
tõje, jutal-
mazta meg.

Jelen volt az ünnepségen
és a kitüntetettek tiszteletére
rendezett fogadáson pohárkö-
szöntõt mondott ,
a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke.

A „Salla” Mûvelõdési Köz-
pontban három kiállítást ren-
deztek be a szervezõk. A ga-
lérián festmé-
nyei, a klubteremben

nyugalmazott pe-
dagógus origami figurái tekint-
hetõk meg, míg az elõadó te-
remben látható az „Idõutazás”

Gál Gyula

Takácsné Nagy Ágnes

Gyarmatiné Erdei Elvira

Gáspárné
Tóth Zsuzsanna

Pesti Sándort

Galambos László

Bene Csaba

Szabó László
Szabó

Zsuzsanna

Már az ókorban város volt
Hagyományteremtõ ünnepség Zalalövõn

címet kapta, hiszen több száz
Zalalövõn készült régi fotó van
kiállítva.

Délután kezdõdött el a vá-
rosrészek, civil szervezetek fõ-
zése, amelyre 14 csapat jelent-
kezett. Az elkészült ételekbõl
ingyen lehetett kóstolni. A
sörsátorban mulatós és stand
up mûsor, az Iszkiri gyermek-
zenekar, Sudden Bunny és
Abba Mia élõ koncert volt hall-

ható. Az estet a Chili együttes
mûsora zárta.

Július 2-án, vasárnap Ta-
kácsné Nagy Ágnes, a Menõ
Manó túra csoport vezetõje
vitte el egy könnyed, 8 kilomé-
teres túrára a vállalkozó ked-
vûeket. Az útvonal természete-
sen Zalalövõhöz kapcsolódott,
így érintette a Csütörtök-he-
gyet, a Csáfordai kutat és Bo-
rosán-völgyet is.

A délutáni fellépõk voltak:
Merics Nikolett sanzonénekes,
Bot Gábor és Debrei Zsuzsa
zalaegerszegi színészek, vala-
mit Tuboly Viktória és a Geri-
Bettli duó mulatós zenekar.

A város fõterén a Lékai em-
lékmûsor keretében tisztelet-
koszorút helyezett el Pintér
Antal polgármester és

, a zalaegerszegi Deák
Könyvtár igazgatója. A Szent
István Király templomban

orgonakoncert-
jét hallgathatták meg a ven-
dégek. Az est zárásaként az
Ismerõk Arcok zenekar kon-
certezett.

Kiss Gá-
bor

Te-
leki Miklós

(Folytatás az 1. oldalról)
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Búcsú az iskolától… 33 nyolcadik osztályos tanuló búcsúzott
a zalalövõi általános iskolától 2017. június 17-én.

Ragyogó idõben került sor
június 10-én a
falunapi rendezvénysorozatra,
amelynek központjában a

avatása volt.
A szoborkertben már áll az

I. és II. világháború helyi hõ-
seire, áldozataira emlékezõ al-
kotás. A Trianoni Emlékmûvet
a tervek szerint követi majd az
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc hõsei elõtt tisztel-
gõ emlékmû felállítása.

polgármester
ünnepi beszédében több ol-
dalról is megközelítette a gya-
lázatos trianoni békediktátu-
mot, ami a maga nemében pá-
ratlan volt a világtörténelem-
ben. Sajnálattal állapította meg,
hogy az 1920-ban ránk kény-
szerített „békeszerzõdésrõl” nem
sokat tud a mai generáció, no-
ha 27 év eltelt már a rend-
szerváltás óta. S ezért nem biz-
tos, hogy csak a mai fiatalok
hibáztathatók.

– Trianont soha nem sza-
bad elfelejteni – hangsúlyozta
Zalaboldogfa polgármestere. –
Az 1920-ban rendezett nemzet-
mészárlás ellenére él még Ma-
gyarország, s ha mindenki le-

Zalaboldogfán

Tria-
noni Emlékmû

Luter Péter

Emlékmûvet avattak Zalaboldogfán
vonja Trianon tanulságait, élni
is fog. Ehhez azonban nemzeti
egységre, összefogásra van
szükség.

Luter Péter kiemelte: ha
egy nemzet nem emlékezik
méltó módon múltjára, nem
érdemli meg a jövõt. Nem vé-
letlenül alakították ki a szobor-
kert közelében a játszóteret és
a buszmegállót. E közösségi tér
alkalmas arra, hogy a zalabol-
dogfai polgárok szót váltsanak
egymással, s a mindennapi ten-
nivalók, gondok mellett a nem-
zet sorskérdéseirõl is essen szó.

A Trianoni Emlékmû ter-
vezõje volt, a fara-
gás kezemun-
káját dicséri. Az emlékmûvet

plébános ál-
dotta meg.

Az avatáson az
adott alkalomhoz

illõ, színvonalas mûsort, a ko-
szorúzásnál pedig a

tagjai közre-
mûködtek. Az emlékmû költ-
ségeinek nagyobb részét az
önkormányzat fedezte, de a
Jobbik mozgalom is hozzá-
járult a megvalósításhoz.

Baki József
Monostori János

Farkas László

Apáti Kul-
túrcsoport

Történel-
mi Vitézi Rend Zalaegerszegi
Hadnagyságának

Az avatóünnepség után
gazdag program várt a zalabol-
dogfaiakra és a vendégekre.
Gondoltak a gyermekekre (ját-
szóház, ugrálóvár, csillámteto-
válás), de volt kézmûves kiál-
lítás és vásár, fõzõverseny, Za-
laboldogfa-Bagod focimeccs,
hajnalig tartó bál. A kulturális
mûsorban felléptek: Zala-
szentgyörgyi Néptánccsoport,

Tornyos Táncklub Zalaszent-
györgy, Zumbóka (Zalalövõ-
Zalaboldogfa-Bagod zumba-
tánc-csoport), Sárközi Máté
Zegasztár, Rocky-Dilly Akroba-
tikus Rock and Roll tánc-
csoport, Zalai Táncegyüttes
Körtánc Iskola Néptánccso-
port, Gála Társastáncklub,
Orfeum Vándorszínpad ope-
rettgálával.

A koszorúzás pillanata…

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,
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Falunapra invitálta a falu
népét
és az

június 3-án és 4-én.
Szombaton este

és falunapi bálon
szórakoztatta a közönségét. Va-
sárnap délután a II. világhábo-
rús emlékmûnél közös koszo-
rúzásra gyûlt össze a lakosság
és vendégeik.

Az ünnepség nyitásaként
szavalta el a Csö-

de címû verset, majd
polgármester köszöntöt-

te a megjelenteket, köztük Za-
lalövõ önkormányzatának ve-
zetõit és a községbõl elszárma-
zott hazatérõket.

énekével hangolta az egy-

Csöde önkormányzata
Együtt Csödéért Alapít-

vány
Pungor Gá-

bor Dorka

Ivusza Virág
Horváth

József

Herczeg Zsó-
fia

A gyökereink alapozzák meg a jövõnket
Trianonra is emlékeztek a csödei falunapon

begyûlteket az ünneplésre,
majd az elsõ
Orbán-kormány minisztere
mondott beszédet.

– A Teremtõ kedvezett ne-
künk a gyönyörû idõjárással –
indította beszédét –, s örülhe-
tünk annak is, hogy ma éppen
Pünkösd napját ünnepeljük.
Hiszen a magyarság nagy ré-
szérõl el lehet mondani –
azokról is, akik nem napi val-
lásgyakorlók –, hogy alapjában
a keresztény hitélet elvei sze-
rint élnek. Meglehet, vannak
kemény próbálkozások arra,
hogy ez ne így legyen. A min-
ket ért megpróbáltatások több
nemzettestvérünket elpusztí-
tották, a második világháború

dr. Boros Imre,

hõsi halottainak állít emléket a
mögöttem álló emlékmû.
Egyet még hiányolok, amelyet
be fogunk pótolni, az elsõ vi-
lágháború emlékmûvét. Meg-
próbáltatásaink eddigi talán
legnagyobbja, az elsõ világhá-
ború utáni feldaraboltatás épp
e napon lett bevarrva a ver-
saillesi palotában 1920-ban –
emlékeztetett dr. Boros Imre,
majd a döntés igazságtalansá-
gára utalva a történeti ténye-
ket hangsúlyozta.

– Amikor az elsõ világhábo-
rú befejezõdött, egyetlenegy
külföldi katona sem tartózko-
dott a királyi Magyarország
területén! Ugyanakkor komoly,
felszerelt, képzett, harcedzett
hadosztályok állhattak volna
rendelkezésére annak a haza-
áruló csapatnak, amely nem-
zetközi segédlettel az országot
ebbe a tragédiába vitte! Az
emlékezés mindannyiunk kö-
telessége – emlékezett és em-
lékeztetett Boros Imre, aki so-
sem felejtette el, honnan érke-
zett, majd hazai vonatkozással
folytatta:

– Beszéljünk kicsit Csödé-
rõl! Hiszen magam is itt láttam
meg a napvilágot. Én még el-
mondhatom az unokáimnak: a
dédanyám nekem elmesélte,
hogy fiatalasszonyként beszél-
hetett Kossuth honvédeivel!

A családi vonatkozásokon
keresztül megvilágította: ahogy

a fa a gyökerétõl a lombjáig
teljes, úgy a nemzetünk is at-
tól él, hogy a múltjában gyö-
kerezõ örökséggel néz a jö-
võbe, s a családok kötõdése,
érzelmi viszonyulása tartja
fenn Csödét.

– Ha mélyen belegyökere-
zünk a múltba, a családi tör-
ténetekbe, a község múltjába,
akkor újra és újra erõre kap a
fa és kihajt a lombja, s szó
nincs róla, hogy a település
elsorvadna! Hiszen a modern
élet feltételei adottak, s van itt
egy plusz-érték – amitõl a
nagyvárosi népnek fokhagy-
más lesz az orra – itt a min-
dennapi megélhetéshez szük-
séges alapfeltételek megma-
radtak! Lehet itt élni, s ha a
gyökereink mélyre nyúlnak,
akkor Csödének nem csak
múltja van, de jövõje is lesz!

Végezetül dr. Boros Imre,
Horváth József, valamint a falu
lakossága koszorúkat helyezett
el az emlékmûnél.

A megemlékezést követõen
a magyar népi
dallamokat adott elõ,

nótaénekes és cigány-
zenekara muzsikált, majd

és
, a zalaeger-

szegi Hevesi Sándor Színház
mûvészei teremtették meg az
alaphangulatot a napot záró
András-bálhoz.

Verami duó
Batyi

Árpád
Deb-

rei Zsuzsa, Foki Veronika
Hertelendy Attila

Farsang Lajos

Dr. Boros Imre hitet tett Csöde jövõje mellett.

Június 10-én került átadás-
ra a

, amit
, a szombathelyi

egyházmegye kormányzója ál-
dott meg.

Zalalövõ plébánosa,
kezdemé-

nyezésére, kizárólag magán-
személyek adományaiból épült
fel a ház. Több, mint hatezer
ember, körülbelül 60 millió
forintnyi összeggel támogatta
a plébános ötletét, így tudott
felépülni a ház.

Zalalövõn Szent Márton
evangelizációs ház Csá-
szár István

Hor-
váth István Sándor

Átadták a Szent Márton evangelizációs házat
A plébános elmondta, hogy

az épület elsõsorban nem a
templomhoz kapcsolódó prog-
ramokat fogja szolgálni. A
Szent Márton evangelizációs
ház zarándokszállásként is
szolgál majd, de díjmentesen
lehet kerékpárt kölcsönözni,
amivel körbe lehet járni a vidé-
ket és idén nyáron már nyári
táborokat is szerveznek.

Az épületben helyet kapott
egy 50 fõs konferencia terem,
valamint két kisebb, 20-25 fõ
befogadására képes elõadó te-

rem is. Ezen kívül két kü-
lönálló konyhával és fürdõ-
szobával ellátott, 4 fõs apart-
man található még az épü-
letben.

Az átadás után
szívsebész professzor

tartott elõadást a zarándoklás-
ról és a hit fontosságáról.

dr. Papp
Lajos

Molnár Fanni

Horváth István Sándor plébános köszöni meg az adományokat.Lapzártakor…
…rendezték meg a III. „szoci” autó-motor

találkozót, amelyrõl következõ számunkban részletesen be-
számolunk.

Zalacsében
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A
által szervezett Szent

Iván-éji programokra várták a
kicsiket és a nagyokat

.
A város fõterén felállított

színpadon egész este neves
elõadók léptek fel.

A legkisebbeknek a Jégva-
rázs mese két szereplõje,
és szervezett bulit, miköz-
ben közismert mesék fõcím-
dala segítségével közösen meg-
ismerkedtek a különbözõ hang-
szerekkel.

A tánccso-
port pedig a fiatalok kortárs
problémáit vitte színpadra mo-
dern táncmozdulatokkal.

A koncertek és elõadások
között a Salla Múzeumban játé-

Salla Mûvelõdési Köz-
pont

Zala-
lövõn

Anna
Elsa

Magic Ritmo

Az év legrövidebb napján…

kos kvíz várta a gyerekeket és a
felnõtteket egyaránt. A törté-
nelmi kérdések szinte minden
korszakot átfogtak, megoldá-
sukra csupán alapmûveltség
volt szükséges. Felnõtt kategó-
riában , a gyer-
mekeknél érte el
a legtöbb pontot, így õk ketten
vihették haza a legügyesebb-
nek járó díjat.

Az est zárásaként a Príma-
díjas zenekar lé-
pett fel. A profi zenészekbõl
összeállt banda külön érde-
kessége, hogy mind a négyen
testvérek, és számos hangsze-
ren játszanak, ezzel is színe-
sítve megjelenésüket, reper-
toárjukat.

Mile András
Boncz Dorka

Fourtissimo

M.F.

A Fourtissimo zenekar is fellépett.

Bagod Község Képviselõ-testületének 6/2009.(III.24.) szá-
mú rendelete alapján avar és kerti hulladékok égetésére az
alábbiak szerint van lehetõség:

Február, március, április, május, szeptember, október,
november hónapokban:

10.00 órától 18.00 óráig,
10.00 órától 12.00 óráig.

Avar és kerti hulladéknak minõsül a kert használata során
keletkezõ és további hasznosításra nem kerülõ növényi
maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi ma-
radvány).

Nagy mennyiségû füstöt termelõ (pl. nedves kerti hul-
ladék), egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot
égetni tilos.

Fentiek megszegõjével, mulasztójával szemben termé-
szetes személyek esetén százötvenezer forintig, jogi szemé-
lyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek ese-
tén egymillió forintig terjedõ közigazgatási bírság kisza-
básának van helye.

Kérjük a fentiek gondos betartását, egyúttal köszönjük
Lakóink együttmûködését.

– hétköznap
– szombaton
Ünnepnapokon és vasárnap, illetve január, június,

július, augusztus, valamint december hónapokban az
égetés szigorúan tilos.

Bagod Község Önkormányzata

Kedves Bagodi Lakók, Tisz-
telt Vendégeink!

Bagod

Ollár Gasztronóm
Bt.

Idén ünnepeljük közsé-
günk elsõ írásos említésének
770., illetve a , mint
településnév 40. évfordulóját,
programjainkat eme jeles ese-
mény fényében szervezzük.

Központi ünnepségünkre
június 17-én került sor, más
köntösbe bújtatva, a koráb-
biaktól eltérõ jelleggel, ám
alapvetõ tradícióit megõrizve.
Önkormányzatunk a szokásos-
nál is nagyobb várakozással
tekintett a rendezvényre, hi-
szen nem tudhattuk, milyen
fogadtatásban részesül e nap
az Önök részérõl. Merjünk-e
újítani a korábbi falunapokhoz
képest vagy maradjunk az elõ-
zõleg jól bevált „szólamoknál”?

Fõzõverseny helyett több,
mint 400 adag marhagulyással
vendégeltük meg a látogatóin-
kat, amit az

felajánlása által 50 kg hely-
színen sütött prósza egészített
ki. Az ebédet követõen süte-
ményt osztottunk szét a csak-
nem 300 fõ számára helyet
kínáló asztaloknál. Az egyik
vendég kérdésére válaszolva:
nem, nem az önkormányzat
süttette, lakóink ajándékoztak
meg minket, elõzetes felhívá-
sunkra ragadtak otthon tepsit.
Fáradozásukat vacsora- és ká-
vézójegyek kisorsolásával igye-
keztünk meghálálni. A 2016-

Bagod ünnepe…
ban elsõ alkalommal meghir-
detett, Bagoddal kapcsolatos
kérdõív immár nem maradha-
tott el, ügyes és nem utolsó
sorban szerencsés kitöltõink
szintén vacsora-, illetve kávé-
zójegyekkel terhelten térhet-
tek haza a bagodi

, valamint a zalaegerszegi
felajánlása

által.
A programokkal úgy vol-

tunk, mint a háziasszony egy
régi recepttel, változtassunk
rajta, hátha… A recept legfon-
tosabb alapanyagai viszont
nem hiányozhattak, nélkülük
bármit tehetünk bele, nem
lesz az igazi, sõt! Õk voltak a
helyi fellépõink!

Rajtuk kívül a fesztiválok
állandó résztvevõje, a

adott koncertet,
illetve felléptek a televízióból
is ismert

, a Savaria Karneválon
sokat látott

, továbbá a
, megfû-

szerezve a
.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden kedves
lakónknak, „külhoni” vendé-
günknek, akik jelenlétükkel
megtisztelték emlékévünk köz-
ponti ünnepségét: szervezõk-
nek, fellépõknek, sürgõknek,
forgóknak, kicsiknek, nagyok-
nak, papiknak, nagyiknak.

Vénusz Ven-
déglõ
Manhattan Kávézó

Magyar-
ucca Zenekar

Kutyakölykök Tánc-
együttes

AtaruTaiko Ütõ-
együttes Zalaeger-
szegi Kötélugró Klub

Senior KISZÖV
Táncegyüttessel

A hozzánk beérkezõ vissza-
jelzések alapján nem kizárt,
hogy az az érdekes helyzet áll
elõ, mely szerint: „legközelebb
hívjuk meg ugyanezen fellépõ-
ket”. Különös kérés ez, de ta-
lonban tartjuk, hiszen önkor-
mányzatunknak nem csak kor-
mányoznia kell a település ha-
jóját, hanem ki is kell szolgál-
nia a fedélzeten lévõket, hi-
szen együtt húzzuk fel a vitor-
lát, kötjük a tengerészcsomót,
ha jön a szél. Ha pedig szélcsend
van, ragadjunk együtt lapátot!

Jubileumi évünk további
információi: a július 2-i Szent
Pál napi búcsúi szentmisét
megelõzõen a

játszott a templom-
ban. Következõ eseményünk
pedig az augusztus 20-i ke-
nyérszelést követõ fúvósze-
nekari koncert lesz. Helyszín a
Szent István park.

Az eseményeken készült fo-
tók megtekinthetõek a www.
bagod.hu honlapon.

Botfai Citera-
zenekar

Bagod Község
Önkormányzata

az avar és kerti hulladékok égetésérõl

Bagod Község
Önkormányzatának felhívása
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Nagy lehetõségrõl értesül-
hettek és a tér-
ség polgárai, továbbá a jármû-
ipar szakemberei június else-
jén, a MOBIL 2017. Jármûipari
Szakkiállítás és Konferencia
megnyitóján. Az informatika-
világban is kiemelkedõen elõ-
re mutató 5G – az ötödik ge-
nerációs mobilhálózat – teszt-
környezete Magyarországon be-
lül Zalaegerszegen valósul
meg elsõként.

A megyeszékhely forradal-
mi fejlõdését elõre vetítõ be-
ruházás a már épülõ jármû-
ipari tesztpályához, valamint
az õsztõl épülõ, 170 milliárd
forintos beruházással megvaló-
suló, Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötõ R76-os,
kétszer kétsávos „okos” gyors-
forgalmi úthoz kapcsolódóan
jön létre. Ebbõl következik,
hogy Magyarország, ezen belül
pedig Zalaegerszeg a 21. szá-
zad, azaz a jövõ nyertese le-
hessen. Ahogy az ünnepségen
elhangzott, e projektek révén
Zalaegerszeg igazi smart city-
vé, okos, intelligens várossá
válhat.

Az ünnepségen
házigazdaként köszön-

tötte a rangos vendégeket,
mindenekelõtt
nemzetgazdasági minisztert,
az országos rendezvény fõvéd-
nökét, valamint a magyar mû-
szaki élet és oktatás számos
prominens képviselõjét.

– Külön öröm – fejtette ki
a város elsõ embere –, hogy
Zalaegerszeg elsõ, 1247-es írá-
sos említésének 770-ik évfor-
dulóján kerülhet sor erre az

Zalaegerszeg

Balaicz
Zoltán

Varga Mihály

Zalaegerszeget 5G-s okos út viszi a jövõbe
eseményre. Méltatta az épülõ
jármûipari tesztpálya jelentõ-
ségét és a tervezett R76-os
okos út fontosságát, amely a
sármelléki repteret is érinti,
bekapcsolva Zalaegerszeget az
európai közlekedési vérkerin-
gésbe. Balaicz Zoltán szólt a
következõ, Vasvár felé, 8-as fõ-
út irányában tervezett fejlesz-
tésrõl és további tervekrõl is.

országgyûlési
képviselõ a múltra visszate-
kintve a 70-es évek jármûvei-
vel összehasonlítva szemléltet-
te a hallgatóság számára a fo-
lyamatban levõ és tervezett
közlekedési fejlesztések jelen-
tõségét.

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter beszédében ki-
fejtette: „Az innováció, digitali-
záció, a jármûipar és a logisz-
tika összefüggésében keresve
sem tudnánk jobb helyszínt
találni Zalaegerszegnél”.

– A mai konferencia azt jel-
zi, hogy Magyarország valóban
beírja magát a magyar autó-
ipar történetébe, fejtette ki a
miniszter, utalva rá, hogy két
héttel korábban sikerült leten-
ni a zalaegerszegi tesztpálya
alapkövét, ezzel beruházás re-
kordidõ alatt jutott el a kor-
mánydöntéstõl a munka, a ki-
vitelezés érdemi megkezdéséig.

A miniszter köszönetet
mondott a kormány, a város és
a versenyszféra elkötelezettsé-
gébõl létrejött együttmûködés
részeseinek. Hangsúlyozta: A
magyar gazdaság növekedésé-
nek hatékony szolgálatába ál-
líthatjuk a Zalaegerszegen
megvalósuló fejlesztést.

Vigh László

Dr. Deutsch Tamás

Budapesten

minisz-
terelnöki biztos az országban
elsõként Zalaegerszegen létre-
jövõ 5G-s digitális fejlesztés
gyakorlati vonatkozásairól szólt,
amely forradalmi változásokat
hoz a jármûiparban.

A megnyitóünnepség zárá-
saként az 5. generációs mo-
bilkommunikációs rendszer
zalaegerszegi megvalósítása
érdekében létrejött együttmû-
ködési megállapodást szente-
sítették kézjegyükkel Magyar-
ország Kormánya, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a jármûipari tesztpálya, a
Magyar Telekom, és a T-Sys-
tems Magyarország jelenlevõ
képviselõi, illetõleg vezetõi.

Az egerszegi eseményhez
kapcsolódó hír, hogy június
19-én aláírták a magyarországi
5G koalíció alapító nyilatko-
zatát . A 46 kor-

mányzati és piaci szereplõ,
szakmai szervezet, ipari érdek-
képviselet és egyetem techno-
lógiai összefogása az ötödik
generációs mobiltechnológia
fejlesztését, valamint sikeres és
gyors magyarországi beveze-
tését tûzte ki célul.

A rendezvényen Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgár-
mestere kiemelte, hogy a város
számára az épülõ jármûipari
tesztpálya mellett az 5G tech-
nológia is új lehetõségeket
nyit meg többek között a
smart city fejlesztésekkel, az
agrár- és egészségügyi innová-
ciókban, illetve a várost az
autópályával összekötõ R-76-os
is okos gyorsforgalmi útként
épül meg. A polgármester sze-
rint a fejlesztéseknek köszön-
hetõen idén csaknem ezer új
munkahely jöhet létre Zala-
egerszegen.

A vendégek a megnyitó után megtekintették a kiállítást.

Zalacsében

Erdei
Csaba

május 28-án
sokszínû és mozgalmas prog-
ramot szerveztek a gyerekek-
nek a játszótér köré.

A szervezõk nevében
polgármester elmond-

ta, hogy a gyerekeknek igye-
keztek minél többféle játékot,
kreatív foglalkozást kitalálni. A
szervezésben a szülõk, önkor-
mányzati dolgozók, óvónõk,
tanárnõk, falubeliek egyaránt
kivették a részüket. A külön-
bözõ feladatok elvégzése után
a gyerekek palacsintát, gyü-
mölcsöket, üdítõt kaptak jutal-
mul. Nagy sikere volt a szal-
mabálák közé kiépített nyuszi
simogatónak és népszerûség-
nek örvendett délután a Ka-
tasztrófavédelem tûzoltókocsi-
ja is. A gyerekek felügyelet

Önfeledt játék a gyermeknapon
mellett kipróbálták milyen
akadálypályán fûnyíró traktort
vezetni és a tavaly készített go-
kartokat is tesztelték. A peda-
gógusok segítségével a kézmû-
ves sátorban bõrrel, papírral
és só gyurmával dolgozva ké-
szítettek tárgyakat a fiatalok.

Zalacsében már lassan ha-
gyománnyá válik, hogy július
elsõ vasárnapján, a település
búcsúnapján ismét megrende-
zik a Szoci Auto-Motor Találko-
zót. Idén július 2-án immáron
harmadszorra találkoztak a vas-
út mellett a retro jármûvek tu-
lajdonosai. Augusztus elsõ hét-
végéjén, tehát 4-6. között az el-
maradhatatlan Zalacsébi Falu-
napok programsorozat vár sok-
sok látnivalóval mindenkit.

Pataki Balázs Sokakat érdekelt tûzoltókocsi és felszerelései.

Fotó: zalacseb.huFotó: zalacseb.hu
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Kettõt az egyben ünnepel-
tek június 2-án pénteken

, a
Részint a Fe-

kete István Napok nyitó ün-
nepségén adott színvonalas
mûsor révén mutatkozott meg
a helyi és környékbeli iskolá-
sok tehetsége és szorgalma, s
egyúttal sor került a „Robotok
építésének és programozásá-
nak alapjai a Bagodi Fekete
István Általános Iskolában” cí-
mû projekt záró rendezvényé-
re. A jeles eseményt megtisz-
telték jelenlétükkel Bagod és a
környezõ települések polgár-
mesterei, valamint az Autó-
ipari Próbapálya Zala Kft.
képviselõi.

Az ünnepség bevezetése-
ként az iskola dolgozói és
diákjai egy perces néma felál-
lással emlékeztek

, az intézmény elhunyt
pedagógusára. A szülõi mun-
kaközösség jóvoltából sor ke-
rült az intézmény pedagógu-
sainak köszöntésére is: a diá-
kok egy-egy szál virággal ked-
veskedtek a tanáraiknak.

Az ünnepség alkalmat
adott rá, hogy

iskolaigazgató elismerését
fejezze ki test-
nevelõ tanárnak, aki sok év óta
magas szinten végzi a mun-
káját, és infor-
matikus tanárnak, aki az idén
elnyerte az év informatikus ta-
nára címet, amelybõl egyet
adnak ki évente.

Ba-
godban Fekete István Álta-
lános Iskolában.

Varga Kata-
linra

Péterné Fatér
Edit

Käsz Ferenc

Csókási Tibor

Projektzáró robot-ünnep és Fekete István Napok Bagodban
A tartalmas mûsorban fellé-

pett a tánccsoport – az aero-
bic mûfaj több korosztályban
is megmutatkozott – tisztán
csengtek az énekkar, a furulyá-
sok és a gitárszakkörösök dal-
lamai, a legnagyobb tapsot pe-
dig a matróztánc aratta.

A Próbapálya Kft. képvise-
letében mon-
dott elismerõ szavakat a robo-
tika szakkör munkájáról, s biz-
tosította a tanulókat, hogy a
szorgalmas, jó képességû gye-
rekeket várni fogja a cég, ám
ahhoz, hogy jármûipari mér-
nökké váljanak a diákok, bi-
zony fontos a matematika, fi-
zika és az idegen nyelvek
alapos ismerete.

A robotika oktatásáról,
amely tavaly szeptemberben,
az 5-7. osztályos tanulókkal
kezdõdött el, Péterné Fatér
Edit iskolaigazgató adott is-
mertetõt.

– Az elsõ robotok a német-
országi intézményi kapcsola-
tunk révén kerülhettek az isko-
lánkba, ezt követõen azonban
beadtunk egy pályázatot a
Nemzeti Tehetség Programba,
amelyen nyertünk s kiszé-
lesedtek a lehetõségeink. A
gyerekek nagy örömmel fogad-
ták a kezdeményezést, ezt tük-
rözi az eredményességük –
fogalmazta meg az iskola
igazgatója.

Csókási Tibor informatikus
tanár, a robotszakkör vezetõje
a gyakorlati munkát szemlél-

Rózsás Zoltán

tette a kezdetektõl fogva, ami-
kor a legegyszerûbb robotot
állították össze lego elemek-
bõl, az egyre bonyolultabb
programozáson át az azóta
fejlesztett robotok egész so-
ráig. Az öklömnyi robotokba
motorok, érzékelõk egész so-
rát építették be a gyerekek. Az
okos kis gépeket már a diákok
mutatták be. Az egyik robot
emelõdaruként mûködik, a
másik színek szerint válogat
alkatrészeket, a legkomolyabb
teljesítményre képes robot pe-
dig már arra is alkalmas, hogy
egy kijelölt útvonalon halad-
jon, elkerülje az akadályokat és
az úton levõ más jármûvekkel
való ütközést. A robotika szak-
kör munkája e ponton kapcso-
lódik legszorosabban a Zala-

egerszegen épülõ Autó Teszt-
pályához.

Csókási Tibor a tervekrõl
szólva elmondta, hogy máris
újabb pályázatot adtak be,
amely újabb szenzorok és más
automatika-elemek, s megúju-
ló energia készlet beszerzését
szolgálja. A robotika szakkör
pedig várhatóan színvonalában
tovább emelkedik és létszámá-
ban is tovább bõvül: kezdõ és
haladó csoportot indítanak.
Szeretnének robotversenyen
részt venni, sõt, a bagodi cso-
port maga is tervezi robot-
verseny szervezését.

Végezetül Péterné Fatér
Edit iskolaigazgató elismerõ
oklevelet adott át az ifjú al-
kotóknak.

Kép, szöveg: Farsang Lajos

A különféle robotok egész sorát készítették el a bagodi gye-
rekek.

Június 8-án agrárágazati té-
mában tartottak elõadást a za-
lalövõi Takarékszövetkezet jó-
voltából.

Új rendszert javasolnak

Fórián Zoltán, a Takarék
Agrár Központ vezetõ szakér-
tõje elmondta: a mezõgazda-
ságban és az agrár piacon ilyen

kedvezõ helyzetek még soha
nem voltak, és valószínû, hogy
nem is lesznek. Magyarország
helyzetérõl szólva látszik, hogy
azt termelünk, amire támoga-
tást ad a kormány vagy az EU.
De ha a támogatást nem vesz-
szük figyelembe, akkor 10-20 %-
os mínuszt termelnek a gaz-
dák. Enne oka rendkívül egy-
szerû. Amire támogatás van, az
elsõsorban a gabona, kukori-
ca… Magyarországnak hiába van
kedvezõ adottsága a mezõgaz-
dasághoz, a világpiaci versenyt
nem tudjuk felvenni kis terü-
letünk miatt. Más irányban kell

elindulnunk, mert a nálunk ter-
melt mennyiséggel nem tudunk
érvényesülni a hatalmas orszá-
gok mellett. Említhetjük például
Oroszországot, vagy Ukrajnát,
ahol nem 150, hanem 15.000
hektáros területen termelnek.

Egy friss hollandiai kutatás
szerint Magyarország adottsá-
gainak csak 40 %-át használja
ki. A Takarékszövetkezet annak
érdekében kínál segítséget a
gazdáknak, hogy egy teljesen
más rendszert, egy hosszú-
távon jól mûködõ agrárpiacot
hozzanak létre.

Molnár Fanni

Fórián Zoltán elõadása közben. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A nemrég meg-
alakult

május-
fa kitáncolásra invi-
tálta a zalalövõi lako-
sokat.

A jó hangulatot

és
alapozták meg,

akik
verseit zenésítették
meg. A színpadon
többek között fellé-
pett még

és a
is.

A rendezvényen a

Zalalövõi Táj-
ház Egyesület

Bischofné Hesinger
Katalin Bischof
András

Csider Sándor

Tuboly Vik-
tória, Fábián Ádám

Salla Néptánc-
csoport

Kitáncolták a májusfát

Komáromi István ismerteti a programot.

Az évi rendes baráti talál-
kozónak is beillõ versenyét tar-
totta a

június harmadikán, a szé-
pen karbantartott és üzemelte-
tett horgász-
tavon. Az madárcsicsergõs
nyáreleji idõjárás meghozta a
résztvevõk jókedvét, még ha a
horgász-szerencse ezúttal nem
is hozott szenzációt. Hal min-
den bizonnyal bõven akad a
tóban, hiszen a korábbi verse-
nyeken a száz kiló fölötti zsák-
mány sem volt ritkaság.

A 108 fõs tagságból – köz-
tük 18 gyermek és egy ifi tag –
mintegy hatvanan vettek részt
a hajnaltól délig tartó megmé-
rettetésen. elnök a
mérlegelés közben elmesélte,
hogy valóban sokat dolgoznak
a tó körül, hiszen minden tag
számára kötelezõ kétszer négy
óra közösségi munka.

– Valóban szép körülmé-
nyek közt ünnepelhetjük a
Hullám Horgászegyesület fenn-
állásának 26-ik évfordulóját, és
a jubileumi, 25-ik horgászver-
senyünket. Nagyon készültünk
rá, az idõjárást is sikerült kifog-
ni, de a halak ezúttal másként
gondolták, a horgász-szeren-
cse ezúttal nekik kedvezett. Pe-
dig rendszeresen fognak ki a

Hullám Horgászegye-
sület

zalaszentgyörgyi

Tóth István

Jubileumi verseny a Hullám Horgászegyesületnél
horgászok hét-nyolc kilós hala-
kat, például kapitális méretû
harcsáink vannak, ezért aztán
nagyon jó a napijegy-forgal-
munk, szívesen jönnek a hor-
gászok a zalaszentgyörgyi tóra.
Az elmúlt 25 évben összesen
több, mint 100 tonna ponty,
amur, keszeg és kárász jutott
a tóba, ezen túl több tízezer
csuka, süllõ és compó iva-
dék is került a vízbe. Rend-
szeresen telepítünk, pontyot,
keszeget, kárászt, és csukát,
süllõt is, az idén már két al-
kalommal érkeztek halak a tó-
ba, s a nyár végén még na-
gyobb mennyiséget szeret-
nénk telepíteni. A telepítési
tervünk szerint évente mint-
egy száz kilónyi süllõ vagy csu-
ka is kerül a tóba. Most a
minõségi haltelepítés irányába
szeretnénk elmenni, így pél-
dául nyurgapontyot vagy tõ-
pontyot szeretnénk telepíteni,
hisz' ezek a fajták várhatóan itt
a tóban is leívnak, szaporod-
nak, a horgászélmény pedig
nagyobb, küzdelmesebb velük,
mint a tenyésztett változataik-
kal, hiszen erõsen védekeznek
– nyilatkozott elégedetten
Tóth István elnök.

– A mai zsákmányról mit
tudhatunk?

– A legnagyobb hal egy
szép, 4,40 kilós, formás, pik-
kelyes ponty volt, amelyet Koz-
ma József fogott ki, ezzel az
elsõ díjat és a különdíjat is
elnyerte. A második díjat Belsõ
László, a harmadikat Török Ist-
ván nyerte. A gyerekek úszóval
szép számban fogtak küszt, vö-
rösszárnyút, egy kárászt és né-
hány bodorkát is. Közülük Var-

ga Renáta bizonyult a leg-
ügyesebbnek, Török Botond a
második, Hajdú Mirella pedig
a harmadik helyezést érde-
melte ki.

A vendégekkel együtt mint-
egy száz fõsre bõvült társaság
hangulatos bográcsozással zár-
ta az évi rendes zalaszent-
györgyi horgászünnepet.

Kép, szöveg: Farsang Lajos

A szerencsés nyertesek az eredményhirdetést követõen a
zalaszentgyörgyi tó partján.

A kultúr-
házban május 31-én tartottuk
óvodai évzáró ünnepélyünket
és a nagycsoportosok búcsúz-
tatását. Ez az esemény mindig
nagyszerû alkalom arra, hogy a
szülõk, hozzátartozók bepil-
lantást nyerjenek az óvodai
munkába. Megmutattuk, hogy
mennyi verset, éneket, táncot
tanultak a gyermekek az el-
múlt évben, mennyit fejlõdtek,
ügyesedtek.

E jeles alkalomra meghív-
tuk a Bagodi Fekete István Ál-
talános Iskola, a Salomvári tag-
intézménye, és a Zalaegerszegi

zalaszentgyörgyi

Évzáró ünnepség Zalaszentgyörgyön

Öveges Általános Iskola igaz-
gatóit, a következõ tanév elsõs
tanító néniit, akiket a ballagó
nagycsoportosok 1-1 szál vi-
rággal köszöntöttek. Ovisaink
gyermek lakodalmast adtak
elõ, ami nagy tetszést aratott
mind a szülõk, mind a ven-
dégek körében. Sikerült min-
denki szívébe vidámságot, jó-
kedvet csalogatni. (Egyébként
ezt a mûsort a zalaszentgyör-
gyiek is láthatják, hiszen ovi-
saink a falunapi díjátadódón
ezzel köszöntik az ünneplõket.)

óvodavezetõ
Czafitné Horváth Andrea

Nagy sikert arattak.

gyerekeket az Õrségi Nemzeti
Park munkatársai várták játé-
kokkal, ismeretterjesztõ fog-
lalkozásokkal.

A zenés, táncos elõadások
után a szervezõk étellel és
itallal kínálták a vendégeket.

M.F.
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Hagyárosböröndön

Farkas Ernõ

június
3-án, szombaton délután 3 órá-
tól gyermeknapot rendeztek a
kultúrháznál. Volt lufibohóc,
csillámtetoválás, körhinta és
népi fajátékok, trambulin, kéz-
mûves foglalkozás, a gyereke-
ket hot-dog és palacsinta várta.
Este tartották a májusfa kitán-
colást a játszótéren, ahol a he-
lyi polgárõrség nõtagjai ké-
szítették a vacsorát, néptánc-
mûsort is láthattak a jelen-
levõk, utána pedig a Gold
együttes szórakoztatta a ven-
dégsereget.

A községben június 17-én,
szombaton este 7 órai kezdet-
tel rendeztek éjszakai bagoly-
túrát a faluhoz közeli erdõ-
ben,11 csapat, azaz mintegy
170 fõ részvételével. A prog-
ram a kultúrháztól indult és
éjjel ott is végzõdött. A rende-
zõség, és stábja

Hagyárosböröndi vigasságok

már hetekkel azelõtt elkezdte a
szervezést, hogy minden „ösz-
szeálljon” a nagy napra. A csa-
patokat 20 percenként indí-
tották a rajthelyrõl, az útköz-
ben kijelölt állomásokon tré-
fás feladatokat kellett megol-
dani, többek között kötélmá-
szás, nótafelismerés, fûrésze-
lés, tobozgyûjtés, tojáslopás,
borászati alapismeretek, kép-
kirakó. Az elsõ helyet

és szerezte
meg, második lett

alakulata, harmadik pedig
és társai. A célba

befutó csapatokat a szervezõk
meleg étellel vendégelték meg.

Június 24-én este került sor
a lassan már hagyománnyá vá-
ló utcabálra a Kossuth-utcá-
ban, népies nevén a „Csicsa-
kertben”, ahol ugyancsak a
Gold együttes zenélt.

Egyed
Dániel csapata

Simon End-
re
Simon Lali

Ács László

Az éjszakai fûrészelés is feladat volt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi

férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-

gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Akollégiumiférõhely elnyeréséreaz a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi 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
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)

• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi 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

igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,

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

kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(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.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:

2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

§
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Az akció a megjelenéstõl július 20-ig érvényes!

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az összeesküvés elméle-
tek korát éljük, én is talál-
koztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag egy tit-
kos nõi szervezet már a
múlt század eleje óta pró-
bálja elérni, hogy a férfiak
vegyék át a nõk helyét a
konyhában. Így a nõknek
lenne idejük a világot jobbá
tenni, mert úgy tûnik, hogy
ez a férfiaknak megoldha-
tatlan feladat.

Elõször úgy gondolták, a
legegyszerûbb megoldás az
lenne, ha a férfiakat fizikai-
lag megpróbálják a konyhá-
ban tartani. (Láncoljuk oda
õket…, ez volt az eredeti
terv.)

A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások in-
dultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a fér-
fiakat tartós konyhai mun-
kára fogni. A konyhabú-
torok formáját, színét, mé-
retét, elrendezését változtat-
ták meg, hogy a férfiakat
rávegyék a konyhai mun-
kára. A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták,
hogy a férfiakat becsábítsák
a konyhába.

Majd kitalálták a moso-
gatógépet, ami hatására ért-
hetetlen módon megjelen-
tek a férfiak a konyhában.
Informátorom szerint ez a
titkos nõi szervezet a mai
napig mûködik. Bár számá-
ra érthetetlen, mért nem
jöttek rá hamarabb arra,
hogy miért nem akar fõzni
a férfi?

A válasz roppant egysze-
rû… Hogy kezdõdik minden
recept?

– Végy egy tiszta edényt!...
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Miért nem fõz a férfi?…

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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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

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

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

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

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

•

•

•

Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,

vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,

meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!

Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek

nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.

28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ

gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,

- mezõgazdasági, ipari biztosítások.

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük

meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben

:
Július 1. Operettslágerek

Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band

Július 22. Ataru Taiko ( , képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Zenés programok júliusban
(György-Rózsa Sándor és Kurkó József)

japán dobosok

www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

MINDEN HÉTVÉGÉN!MINDEN HÉTVÉGÉN!

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság

az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


