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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

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

Érvényes: 2017. október 02 - október 15-ig

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

CENTRUM 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: 30/432-5874VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

DISZNÓTOROS AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁRVirsli műbeles.......... 779 Ft/kg
Párizsi.......................799 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Kenőmájas............... 899 Ft/kg
Szafaládé..................999 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Körmendi Csípős...2139 Ft/kg
Körmendi Csemege.2139 Ft/kg

------------------------------------------
Füstölt Kolozsvári. 1699 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Főtt csécsi szalonna vcs...1249 Ft/kg
------------------------------------------
Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg

Véres-Májas hurka      699 Ft/kg......
Lecsókolbász              699 Ft/kg..............
Sajtos Párizsi              949 Ft/kg..............

999 Ft/kgDisznósajtgyomorbanvcs..
Sajtos virsli 999 Ft/kg..................
Tepertő krém
250 g/dob 399 Ft/db  1596 Ft/kg.

TOP ÁR
Füstölt kenyérszalonna  799 Ft/kg..

Sertés fehércsont           5 Ft/kg...........
Sertés láb hátsó          299 Ft/kg..........
Sertés máj                    299 Ft/kg....................
Sertés csülök hátsó    909 Ft/kg....
Tarja csontos             1079 Ft/kg.............
Karaj csont nélkül      1299 Ft/kg......

A 186 alkalmazottat foglal-
koztató Szalai Fafeldolgozó és
Kereskedelmi Kft. az utóbbi
hét évben 2,3 milliárd forint-
nyi fejlesztést hajtott végre,
amivel kiemelkedõnek számít
a térségi vállalkozások körében.

A kizárólag hazai, elsõsor-
ban állami erdõkbõl származó
tölgyfával foglalkozó családi
vállalkozás újonnan avatott
üzemcsarnokainak és faipari

Új üzemcsarnokot avattak Zalalövõn
technológiai gépi berendezé-
sének köszönhetõen a jövõben
már kevésbé nemes fafajtákkal
is tudnak majd dolgozni, mint
például a kõris vagy a bükkfa.

Dr. Bitay Márton Örs, a
Földmûvelésügyi Minisztérium
államtitkára is kiemelten hang-
súlyozta a cég példaértékû te-
vékenységét. Mint mondta, a
Szalai Kft. tökéletes példája
annak, hogy Magyarországon

igenis léteznek olyan kiváló cé-
gek, amelyek végterméket visz-
nek ki a nemzetközi piacra.

Vigh László országgyûlési
képviselõ beszédében a 25 éve

fennálló vállalkozás 93 eszten-
dõs alapítójának, Szalai József
munkaszeretetét, kitartását és
szakmai hozzáértését méltatta.

Balról: Pintér Antal, Zalalövő polgármestere, Bitay Márton Örs
államtitkár, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Seres Szabolcs,
a Szalai Kft. ügyvezetője, Vigh László országgyűlési képviselő,
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő.
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Mintegy 8,5 millió forintos
fejlesztés valósult meg az el-
múlt hónapokban saját és pá-
lyázati forrásból . AKáváson
részletekrõl pol-Eke László
gármestert kérdeztük.

– Tavaly már mintegy 150
méteren megújult a járda a
Kossuth utcában, idén folytat-
tuk a munkát 100 méteren.
Nem állunk meg, terveink sze-
rint jövõre újabb szakasz fel-
újítására kerül sor. A Kulcsos-
háznál a lépcsõ elõtti feljáróte-
ret köveztük újra. Ezek a mun-

kák, illetve a temetõkerítés
építészeti kivitelezése saját
erõbõl történt.

A polgármester elmondta,
hogy a Temetõ utcában is fel-
újították az utat, egészen a táj-
házakig. A temetõben a rava-
talozó elõtt elkészült az új ke-
rítés, s egy kovácsolt vaskapu
került beépítésre. Ezeket pá-
lyázati forrásból sikerült meg-
valósítani. Az összességében
8,5 millió forintos beruházás-
ból 5,5 millió a saját erõ, 3
millió a pályázati összeg.

Az új kerítés a kapuval. Igényes, szép munka…
Új üzemcsarnokot avattak Zalalövõn

Pintér Antal, Zalalövõ pol-
gármestere a kft. Zalalövõ vá-
rosára gyakorolt pozitív hatását
hangsúlyozta, illetve köszönte
meg. Mint mondta, a szám
szerint 186 munkahelyet adó
vállalkozás nem csak biztos
megélhetést nyújt a város
lakosai számára, hanem a

legnagyobb adófizetõ cég is,
így az elmúlt három évben 69
millió forintnyi iparûzési
adóval járult hozzá a Zalalövõ
gazdálkodásához. Továbbá a
kötelezõ adó mellett még leg-
alább 20 millió forintnyi tá-
mogatást adtak kulturális, ok-
tatási és sportolási célokra.

Kép és szöveg: Molnár Fanni

Polgárõrök erõpróbája Zalaháshágyon

A Zala Megyei Polgárõr
Szövetség tartott sportnapot
szeptember 23.-án Zalahás-
hágyon.

Az esemény a kora délelõtti
órákban vette kezdetét az ün-
nepélyes zászlófelvonással. Ezt
követõen a Zalaháshágyi
Ezüsthárs Kórus három dallal
köszöntötte a jelenlévõ polgár-
õröket, , a Pol-Gazdag Zétény
gárõr az apukám címû verssel
tisztelgett az esemény elõtt,
Varga Árpádné, a kórus tagja
pedig Simon István Nem elég
címû versével toldotta meg
közös produkciót.

Büki József polgármester
beszédében köszöntötte a pol-
gárõröket, akik idejüket, erejü-
ket nem sajnálva igyekeznek
megóvni a környék biztonsá-
gát. Hangsúlyozta: tisztelet jár
a polgárõrök családjainak is,
akik szintén áldozatot hoznak
amikor napokon, estéken és
éjszakákon át nélkülözik a pol-
gárõr családtag társaságát. Kö-

szönetét fejezte ki továbbá
mindazoknak, akik segítették
az esemény létrejöttét.

Lapunknak elmondta to-
vábbá, hogy egy olyan csapat
alkotja a helyi polgárõrséget,
melyre mindig minden körül-
mények között lehet számíta-
ni. Legyen az rendvédelmi
szolgálat, helyi rendezvényen
való segítségnyújtás vagy akár
a lakosság tájékoztatása, rájuk
mindig számíthatott a közösség.

Horváth Róbert, a Zala Me-
gyei Polgárõr Szövetség elnöke
beszédében hangsúlyozta a
sport fontosságát úgy a fizikai,
mint a mentális egészség meg-
õrzésében. Kiemelte továbbá,
hogy a polgárõri szolgálat so-
rán szükség van a jó fizikai
állapotra, mely része a határo-
zott megjelenésnek.

Mikolás Attila plébános is
kifejezte köszönetét a polgár-
õrség által végzett munkáért,
melyet egyházi eseményeken
is tapasztal. Kitért arra is, hogy

mennyire jellemzõen kereszté-
nyi viselkedés az, amivel a
polgárõrök másokról gondos-
kodnak nap mint nap.

Németh Károly, a Zalahás-
hágyi Régió vezetõje oklevéllel
díjazta a néhány helyi fellépõt,
akik a rövid, ám annál színvo-
nalasabb mûsorról gondos-
kodtak. Köszönetét fejezte ki
továbbá mindazoknak, akik az
immár negyedik alkalommal
megrendezett sportnapra idén
is eljöttek.

A régió vezetõje lapunknak
arról is beszámolt, hogy a pol-
gárõri jelenlétnek köszönhe-
tõen bûncselekmény az idei
évben még nem volt Zalahás-
hágyon. Mint mondta, a lakos-
ság részérõl egyértelmûen po-

zitív megítélésnek örvend a
szervezet.

A sportoláshoz szükséges
kalóriákról több fogással is
gondoskodtak a csapatok kuk-
tái a fõzõverseny keretein
belül.

Ami pedig a sportot illeti,
kötélhúzás, zsákban futás, bi-
cikliverseny, vízhordás, asz-
szonycipelés, asztalitenisz, 11-
es rúgó verseny várta többek
között a mozogni és persze
szórakozni vágyókat.

A gyõztesek:
Fõzõverseny: Zalalövõ, ke-

rékpárverseny: Zalaháshágy,
vízhordás: Zalaháshágy, 11-es
rúgó verseny: Zalalövõ, sörivó
verseny: Zalalövõ.

Gellén Szilárd

Németh Károly a Zalaháshágyi Régió vezetője.
Járda- és útfelújítás, temetõkerítés…
Fejlesztések Káváson

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Mikortól ajánlott a téli gumi?

Sokan még mindig csak ak-
kor rohanják meg a gumiszer-
vizeket, amikor leesik az elsõ
hó. Ez hiba, hiszen a téli ab-
roncsokat nemcsak hóra fej-
lesztik, hanem a télen elõfor-
duló összes csapadékforma
mellett alacsony hõmérsék-
letre is.

Az aszfalt télen lehûl, a nyá-
ri gumi pedig nem tapad úgy,
mintha 20-30°C lenne oda-
kint. Ez nem kevés különbség,
pontosan emiatt ajánlott cse-
rélni nyáriról téli gumira, ha a
levegõ hõmérséklete tartósan
7 Celsius-fok alá süllyed.

A jelenlegi szabályok sze-
rint minimum 4 milliméteres
mélységûnek kell lennie a bor-
dázatnak a téli abroncsoknál.

Potom összegekért már a
raktározás is megoldható, így
nem okoz gondot a kerekek
otthoni, fedett helyen való tá-
rolása.

Sokan az „idei” abroncsot
keresik, pedig a gumiabroncs
nem gyorsan romló áru, hasz-
nos tulajdonságait éveken ke-
resztül, változatlan formában és
minõségben képes megõrizni!

A Magyar Gumiabroncs
Szövetség közleménye szerint
az abroncsok élettartama 10
év, de az elõírt körülmények
között tárolt és még fel nem
szerelt gumiabroncsok 5 éven
keresztül teljes mértékben meg-
õrzik azokat a tulajdonságai-
kat, amelyek a gyártás idõpont-
jában is fennálltak. Vagyis, egy
nem használt 5 éves gumi-
abroncs felszerelése és érté-
kesítése semminemû mûszaki
veszéllyel nem jár.

Azért számít újnak egy öt-
esztendõs abroncs, mert a
gyártás során speciális adalék-
anyagokat, úgynevezett örege-
désgátlókat vegyítenek a gu-
mikeverékbe, amelyek meggá-
tolják az abroncs teljesítmé-
nyét csökkentõ kémiai reak-
ciókat. Így több évig sem
veszít felhasználhatóságából,
képességei pedig megegyez-
nek a gyárból frissen kikerült
társaiéval.

Ha további információra
van szüksége látogasson el az
Ostrom Gumiszervizbe vagy
egyeztessen telefonon idõpon-
tot egy gumicserére.

Ismét aktuális a gumicsere.

A 92zalalövõi óvodában
gyermekkel kezdõdött meg az
új év. A létszám még nem tel-
jes, hiszen egy gyakorlott pél-
dát követve, a beszoktatási
(szeptember) hónapban heten-
ként érkezik 2-3 új kiscso-
portos.

Ennek fontosságáról Ko-
vács Imréné, az óvoda vezetõje
beszélt:

– A szeptember a legnehe-
zebb hónap, a gyerekeknek és
az óvónõknek is. A beszoktatás
alatt a szülõk is itt lehetnek és
bizony van, amikor az anyuka
és a kisgyerek együtt sír az
elválás miatt. Egy síró, bánatos
gyerek felkavarja a többieket,
ezért jó, ha a legkisebbek kö-

Újra hangos az óvoda és az iskola Zalalövõn
zül hetenként csak ketten-hár-
man jönnek, mert így jobban
tudunk foglalkozni minden-
kivel.

A zalalövõi óvodába érve
viszont a megszokott felhõtlen
kacagás és jókedv áradt a gye-
rekekbõl, akik a gondos óvó-
nõk körében játszva tanulnak
meg mindent.

Szeptember elsején meg-
kezdõdött az új tanév az álta-
lános iskolás diákoknak is. A
gyerekek számára rövidnek
tûnt nyári szünet alatt az iskola
udvarán elkészült a mûfüves
focipálya, amit már birtokba is
vehettek.

Gyarmati Antal igazgató
beszédében elmondta, hogy

ebben a tanévben szeretnének
egy 60 m-es futópályát kiala-
kítani, és valószínûleg az udvar
aszfaltozására is sor kerül
majd.

Az iskola épületében is ör-
vendetes változás történt: a
szülõk segítségével a 2. osztály
felújított tanteremben kezd-
hette meg a tanévet.

A tanári kar új pedagógu-
sokkal bõvült: Jakosáné Hor-
váth Gyöngyi tanárral magyar

órákon és napköziben, Jáger-
né Simon Marianna tanítóval
a délutáni foglalkozásokon, dr.
Kanyó Jánosné óraadó tanár-
nõvel a napköziben, valamint
Szommer Mónika tanárnõvel
a mûvészeti iskola néptáncosai
tölthetik el hasznosan az
óráikat. Újdonság lesz még az
idei évtõl bevezetett elekt-
ronikus napló is.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Tanévnyitó ünnepély a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában.
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Az elkövetkezendõ hetek
programjaiból érkezett aján-
lat .Salomvárról

Október 20-án este indul
a bagolytúra, ami csak jó idõ
esetén kerül megrendezésre.

Október 21-én fõzõver-
sennyel kezdõdik a program,
17 órakor az ételek zsûri-
zésére kerül sor, ezt követik a
kulturális programok, majd
bál zárja a napot. A fõzõ-
verseny meghívott vendégei

Salomvári programajánló
a környezõ települések pol-
gármesterei, illetve a közös
hivatalhoz tartozó települé-
sek csapatai. Díszvendég lesz
Vigh László országgyûlési
képviselõ, aki a szervezõk
reményei szerint a zsûrizés-
ben is részt vesz majd.

Mindenkit szeretettel vá-
runk, jó szórakozást és jó
étvágyat kívánunk!

Salomvár Község
Önkormányzata

Támogatást nyert Bagod Község Önkormányzatának a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ke-
retén belül, az „Egészségügyi alapellátás infrast-
rukturális fejlesztése” (TOP-4.1.1-15-ZA1) című pályázati
felhívás keretében megvalósuló „Korszerű egészség-
ügyi alapellátás feltételeinek biztosítása Bagodban és
vonzáskörzetében” című, TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00017
azonosító számú pályázata.

A fejlesztés átfogó célja a bagodi egészségügyi alapellátó-
rendszer infrastrukturális fejlesztése, az egészségház szol-
gáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése
(eszközfejlesztés és épületmegújítás), a hozzáférés egyen-
lőtlenségeinek mérséklése a kistelepüléseken. A projekt
konkrét célja a településen lévő egészségház felújítása,
energiaracionalizálása és projektarányos akadálymentesí-
tése (2 rendelő, 1 védőnői szolgálat, 2 szolgálati lakás) esz-
közbeszerzéssel, amely biztosítja az alapvető szűrővizs-
gálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket a lakosság
közvetlen környezetében (lakóhelyén). Kiemelt cél a házior-
vos és védőnő által végezhető szűrések, előszűrések fel-
tételeinek megteremtése. A beruházás elősegíti az egész-
ségügyi szolgáltatások költség-hatékonyságának és minősé-
gének javítását, eredményeképp népegészségügyi szol-
gáltatások jelenhetnek meg a településen.
A projekt közvetlen célcsoportja az egészségügyi körzetben
élő lakosság (Bagod, Hagyárosbörönd, Ozmánbük, Vaspör,
Salomvár, Zalaboldogfa - közel 3000 ember).
Konkrét tevékenység: 8992 Bagod, Kossuth u. 4.alatti, terü-
leti ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi (vegyes-
praxis) rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és szol-
gálati lakások felújítása, átalakítása összesen 592,53 m -n.2

Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP
finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzésé-
hez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához
elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz
beszerzése a háziorvos, a fogorvos és a védőnő számára.
A beruházás hatására korszerűbb rendelők (energia-
hatékonyabb működtetés) várják az ügyfeleket, kialakításra
kerül az akadálymentes mosdó, a fedett babakocsi tároló, a
fogorvosi rendelői mosdó. Az eszközbeszerzés biztosítja az
alapvető szűrővizsgálatok helyi elérhetőségét. A beruházás
elősegíti az egészségügyi szolgáltatások költség-hatékony-
ságának és minőségének javítását.
A projekt teljes költségvetése: 32 194 728 Ft. Ebből tá-
mogatás: 31 428 620 Ft és sajátforrás: 766 108 Ft.
A pályázat azonosítószáma: TOP 4.1.1.-15-ZA1-2016-00017
A megítélt támogatás: 31 428 620 Ft.
Várható fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁT!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁMOGATÁST NYERT BAGOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A TOP 4.1.1.-15-ZA1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KONSTRUKCIÓBAN
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA

ÁLLÁSHIRDETÉS

Bagod Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

karbantartó munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Bagod község közigazgatási területe.
Munkaidő: főállású munkaviszony, napi 8 óra munkaidő.
Foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű jogviszony.
Munkaviszony fajtája: Munka törvénykönyve szerinti foglal-
koztatás.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: karbantartói,
településrendezési feladatok ellátása Bagod község közigazga-
tási területén, beleértve az önkormányzat által fenntartott, illetve
működtetett intézményeket, épületeket.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- minimum 8 általános iskolai végzettség,
- büntetlen előélet,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság,
- általános karbantartói gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
- önállóság, kreativitás, pontosság, megbízhatóság,
- gépkezelői gyakorlat,
- műszaki érzék.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- szakmunkás végzettség vagy érettségi,
- gépkezelői jogosítvány,
- bagodi lakóhely.

A munkakör betölthetőségének időpontja: megegyezés
szerint, de legkésőbb 2018. január 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.
(hétfő).

A jelentkezést az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük
megküldeni bérigény megjelölésével:

- írásban: Bagod Község Önkormányzata, 8992 Bagod,
Kossuth utca 13.,
vagy

- e-mail-ben: bagod@bagod.hu vagy
polgarmester@bagod.hu.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz,
- végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentu-

mok másolata.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan felvilágosítás kérhető mun-
kaidőben Sipos Ferenc polgármestertől a 92/560-008 / 9-es
melléken.

Bagod Község Önkormányzata
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Itt az ideje a konyhát fel-
újítani – mondta Erika. Ti-
bor fejben végig is gondolta
a teendõket, melyik szak-
emberrel kell majd egyez-
tetni. Mint a terasz felújí-
tásnál, ez sem lesz bonyo-
lultabb. A színeket, meg az
anyagokat majd a felesége,
Erika eldönti.

Tibor cselekvési terve
abban az esetben mûködött
is volna, ha Erika másnap
nem azzal az érzéssel ébred,
hogy ha már felújítjuk a
konyhát, nem ártana pár
dolgon javítani. A sütõ ne
legyen ott lent, hanem ma-
gasabbra kellene beépíteni,
így jobban lehetne látni,
hogy áll az étel, kell-e még
tovább sütni, és takarítani is
sokkal könnyebb lenne. A
fõzõlap mellett több helyre
lenne szükség.

A mosogató akkora le-
gyen, hogy nagyobb edé-
nyeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne, mert most nem
esik kézre pakoláskor. Több
fiókra lenne szükség. A hû-
tõt is át kellene rakni más-
hova, mert most a lehetõ
legrosszabb helyen van.

Tibor Erikát hallgatva rá-
jött, ez így bonyolultabb
lesz, mint gondolta, mert
sem a villanyszerelõ, sem a
gépész, sem a burkoló, de
még a festõ sem fogja tudni
megmondani, ezt hogyan
lehet összehozni. Ide egy
olyan szakember kell, aki-
nek vannak ötletei, és tud
konyhát tervezni. Meg tudja
mondani, kinek, mit kell
tennie ahhoz, hogy a kony-
ha olyan legyen, amilyen-
nek Erika szeretné.

Tibor szerencsére olvas-
ta ezt az újságot és felhívott
bennünket…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A zalalövõi Kerecsen Ha-
gyományõrzõ és Kulturális
Egyesület adománygyûjtéssel
egybekötött jótékonysági bált
szervezett a általBöjte Csaba
vezetett Szent Ferenc Alapít-
vány otthonaiban élõ gyer-
mekek számára.

A Szent Ferenc alapítvány-
nak célja, hogy a legkiseb-
beket, az elesetteket, a bajban
lévõ gyermekeket oktatni sze-
retné, nevelni, szakmai kép-
zéssel felemelni oda, hogy ne
koldusként, hanem megbe-
csült adófizetõ állampolgár-
ként családot alapítva, gyer-
meket vállalva boldogan élje-
nek a szeretteik körében.

Ennek a nemes tevékeny-
ségnek a segítését vállalta a
Kerecsen Hagyományõrzõ és
Kulturális Egyesület, akiknek
vezetõjét, Csonka Ferencet
kérdeztük az összegyûjtött
adományokról.

„Segíts, hogy segíthessünk!”
Mint mondta, körülbelül

500-600 ezer forintnyi összegû
adományt, fele-fele arányban
tisztítószert és tartós élel-
miszert sikerült összegyûjteni,
hála a jólelkû, zalalövõi, és
Zalalövõt környezõ település
lakosainak. A Dévai Központ
tájékoztatása alapján oda szál-
lítják el, ahol a legnagyobb
szükség van rá, így ebben az
évben a és amedgyesi seges-
vári gyermekotthonba kerül-
nek az adományok, amit már 8
éve, saját kezûleg juttatnak el
Csonka Ferencék Székely-
földre.

M.F.
Csonka Ferenc az adományok
egy kis részével.

Szeptember 16-án, boron-
gós szombat délután kez-
dõdött aZalaszentgyörgyön
szüreti felvonulás. Az esõs
idõ ellenére sokan részesei,
résztvevõi lettek a mulat-
ságnak.

A Testvértelelpülési Park-
ban kezdõdött az esemény a
becsvölgyei Cserta Tánccso-
port produkciójával, majd az
elsõ szónoklatok után elindult
a színes, díszes menet gyalo-
gosan, traktoron, lovon, bicik-
livel… A felvonulók a Kossuth
út - Petõfi utca - Ady utca út-
vonalon parádéztak, a megál-
ló-, szónoki- (kidoboló), kíná-
lóhelyek a park után a tájház-
nál, Ady utcában és a Tölgyfa
Presszónál voltak. A presszó
mögötti placcon, a Zala-
szentgyörgyi Napköziotthonos
Óvoda növendékinek mosoly-
ra derítõ elõadásának örven-
dezhettünk.

Nagyon kegyes volt hoz-
zánk a természet, hiszen a
menet közben rövid idõre volt
szükség az esernyõkre. A
presszónál, a biciklis pihenõ-
helyen tartott esketést köve-
tõen megeredt az esõ, igaz a
menyasszonyi táncot elmosta,
de torok bizton nem maradt

Az esõ sem számított
Hangulatos szüreti felvonulás Zalaszentgyörgyön

szárazon a „Sárkány könnye”
fehér- és „Sárkány vére” vö-
rösbornak köszönhetõen, ami-
nek a hatását finomabbnál fi-
nomabb házi pogácsával és
lilahagymás zsíros kenyérrel
lehetett tompítani.

Este a mulatós, táncos lá-
búaknak, a kultúrházban szü-
reti bálban húzták a talp-
alávalót éjszakába nyúlóan.
Köszönet a résztvevõknek, a
szereplõknek, a beöltözõknek,
a lopótök és talicskadíszítõ

versenyre jelentkezõknek, min-
denkinek, aki felvonult, aki
segített az elõkészületekben, a
megvalósításban, a szövegírás-
ban, a díszítésben, a zsíros ke-
nyér készítésben, a megálló-
helyeket biztosítóknak, a kí-
nálóknak, a traktorosoknak, a
lovasoknak, a fellépõknek, az
érdeklõdõknek! Mindnyájunk-
nak köszönhetõ a jól sikerült,
remek baráti hangulatban telt
szüreti felvonulás!

Zsirka Erika

Ki mondja meg…
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Az elmúlt években a helyi
gazdaság fejlõdése, a piacké-
pes kereslet növekedése, és a
különbözõ támogató konstruk-
ciók következtében jelentõsen
emelkedett azZalaegerszegen
új társasházak és családi házak
építésére vonatkozó megkere-
sések száma. Ezekrõl adott
tájékoztatást Balaicz Zoltán
polgármester:

A társasházak építésére in-
dított beruházások 2016-2017
években:

2016. év: Mártírok út 6 la-
kás - megépült, illetve haszná-
latba vett; Bocskai utca 4 lakás
+ iroda - kivitelezés folyamat-
ban; Kinizsi utca 4 lakás+iroda
- kivitelezés alatt; Dózsa György

Jelentõsen nõtt a társas- és családi házak építése
438 új otthon Zalaegerszegen

utca 4 lakás - építés alatt; Color
I. ütem 16 lakás (volt iroda-
épület átépítés, bõvítés) - el-
készült, illetve használatba
vett; Color II. ütem 32 lakás -
építése 2017-ben megkezdõdött.

A Bíró Márton utcai 18
lakás, illetve a Mikes Kelemen
utcai 4 lakás vonatkozásában
építési engedély került kiadás-
ra, azonban ezek építése csak
2017-ben kezdõdött meg.

A 2016-os évben 88 lakás
volt betervezve, ebbõl elkészült
22, kivitelezés alatt áll 44 la-
kás, 22 építése esetében pedig
új építéshatósági eljárás indult.

2017. év: a volt „Kerámia”
területén Favorit Lakópark I.
ütem 32 lakás - építés alatt;

Jókai út I. ütem 15 lakás -
meglévõ épületek, óvoda, lakó-
ház bontása folyamatban; Ne-
szele lakópark I. ütem 14 lakás
- kivitelezés építési naplóban
megkezdve; Jókai út 4 lakás +
iroda - építés alatt; Mikes K. u.
4. lakás + iroda - építés alatt;
Bíró Márton u. 16 lakás + iroda
- kivitelezés folyamatban; Tán-
csics u. „Kisherceg” 21 lakás -
meglévõ épületek bontása
folyamatban; Bíró Márton út
19 lakás - építési engedély
kiadva, de még nem jogerõs.

Építési engedély kiadása
elõtt áll a Hunyadi - Koszto-
lányi utca sarkán létesülõ 6
lakást és üzletet tartalmazó
társasház, a Jákum utcában
két ütemben megépülõ 18 la-
kásos társasházra elvi építési
engedély került kiadásra, vala-
mint az I. ütemnél 9 lakás
építési engedélyezése folya-
matban van.

Az engedélyezett lakások
száma 2017-ben 125, ebbõl 85
lakás építése, valamint terület-
elõkészítése folyamatban van,
illetve 40 lakás építése a kö-
zeljövõben kezdõdik el.

Egyeztetések folynak, vala-
mint tervezési szakaszban van-
nak az alábbi társasházak: Fa-
vorit lakópark II. és III. üteme
56 vagy 64 lakás; Mártírok
útján egy 14 és egy 25 lakásos
társasház; Jákum utca II. ütem
9 lakásos társasház; Neszele
városrészben további két 14

lakásos társasház; Dózsa György
út és sarok 16 lakásos társas-
ház; Batthyány- Kölcsey sarok
6 lakásos társasház; Jókai utca
II. ütem 8 lakás; Virág Benedek
- Pintér Máté utca sarok két
telek, 2 x 4 lakás.

Balaicz Zoltán a családi
házak építésérõl is részletes
képet vázolt fel:

2016. év: magánszemélyek
42 új családi ház építését
kezdeményezték; családi ház
bõvítésére, felújítására szintén
42 esetben került sor.

2017. év: új családi házra
35 esetben tettek egyszerû be-
jelentést, vagy kértek építési
engedélyt; 25 esetben lakóház-
bõvítést jelentettek be, 4 eset-
ben gazdasági épületet bõví-
tettek lakóépületté, további 4
gazdasági épület pedig rendel-
tetés-módosítással válhatott la-
kóházzá. A lakóházépítés egy-
szerû bejelentése okán az ada-
tok hétrõl hétre változnak.

Összegezve elmondható,
hogy hamarosan 196 új társas-
házi lakás biztosan szolgálja
majd a lakáskeresõket, továbbá
77 új családi házzal bõvült a
város. Ha a tervezett – építési
engedéllyel még nem rendel-
kezõ – lakásberuházásokat is
figyelembe vesszük, további 7
társasházban 166 lakással –
összességében 438 otthonnal
tovább növekedhet az új, kor-
szerû és energiatakarékos la-
kásállomány.

Építkezés a Kerámia-parkban…

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

2017. szeptember 16-án a
szüreti mulatság keretein belül
köszöntötte fel Keménfa Köz-
ség Önkormányzata a falu
legifjabb lakosát.

Újszülött köszöntése Keménfán

Egy ilyen kis településen
nagy kincs egy baba érkezése,
mivel a lakosok többsége idõs,
ezért hatványozottabban fon-
tos a családokhoz beköszöntõ

gyermekáldás. Ezért a testület
úgy gondolta, hogy egy nagy
rendezvény keretein belül kö-
szönti fel az apróságot és
édesanyját.

A kulturális mûsor elõtt
Cser Gábor polgármester öröm-
mel tett eleget feladatának,
Hajdú Valéria alpolgármester-
rel és kép-Hajdú Mihályné
viselõ-testületi taggal együtt,
hogy átadja az önkormány-
zat ajándékcsomagját Németh
Marcell Balázsnak, illetve vi-

Keménfa új polgára édesanyjával.

rágcsokorral köszöntse az
anyukát.

A polgármester köszöntõjé-
ben elmondta: nagy boldogság
egy családban egy baba érke-
zése, Õ maga 3 gyermekes
apuka lévén tapasztalatból be-
szélt. A családhoz intézett sza-
vaiban jókívánságai mellett el-
mondta azt is: bízik abban,
hogy még sokszor lesz ilyen
örömteli feladatban része.

Jó egészséget és sok bol-
dogságot kívánunk a családnak!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az komplexI. Salla Trail
sportnapon a szervezõk a
sportolás megszerettetésére
fektették a hangsúlyt, így a ki-
csik és nagyok egyaránt ki-
próbálhatták magukat külön-
bözõ egyéni sportágakban Za-
lalövõn.

A sportnap fõ versenyszá-
ma a Borostyán-tó körüli több,
mint 5 km-es futás volt, ahol a
férfi kategória gyõztese Né-
meth Norbert lett, második he-
lyen , a harma-Tóth Árpád
dikon pedig Dömök Balázs
végzett. A nõi kategóriában
Boronyák Katalin futott be
elsõként, majd Balogh Noémi
másodikként és Lahocsinszky
Péterné harmadikként.

I. Salla Trail sportnap

Gyermekkategóriában Sza-
bó Kornél futott be elsõként,
aki összesítésben negyedik he-
lyen végzett.

A fõ szervezõ, Németh Gá-
bor hangsúlyozta, hogy nem a
verseny és az idõeredményeké
a fõszerep, hanem a sport sze-
retete a lényeg. Magyarország
nagyon le volt maradva a sport
terén. 5-6 éve kezdõdött el pezs-
dülés e téren, és azóta egyre
többen futnak és bicikliznek.

A futás és az akadályfutás
mellett közösségépítõ céllal be
lehetett kapcsolódni a jóga és
pilates órákba, valamint vér-
cukor, vérnyomás és testzsír
mérésére is volt lehetõség.

M.F.

Balról jobbra: Tóth Árpád, Németh Norbert és Dömök Balázs.

2017 szeptember 16-án Ke-
ménfán az önkormányzat szer-
vezésében ismét megrendezés-
re került az õsszel szokásos
szüreti mulatság. A szervezõk
már napokkal elõbb szorgosan
készültek a programra, hogy
minden rendben haladjon
ezen a napon.

Délre várták a fõzõver-
senyre jelentkezõ csapatokat,
szép számmal érkeztek is, an-
nak ellenére, hogy az idõ elég
szeszélyesnek bizonyult. A ver-
senyhez az önkormányzat biz-
tosította a húst, a kenyeret, a
mûanyag tálat és az evõ-
eszközt.

Míg a versenyzõk serény-
kedtek addig a felvonuláshoz
már gyülekeztek az emberek
és a feldíszített traktorok.
Amikor már minden részvevõ
a vajdával, a vajdánéval és a
kisbíróval az élen megérkezett,
harmonikaszó kíséretével el-
indult a vidám menet.

Szüreti mulatság Keménfán
Voltak, akik a traktoron,

voltak, akik lóháton, illetve
gyalogosan vonultak, szõlõt,
pogácsát és bort kínálva az
érdeklõdõknek. A hallgatóság
nagyokat kacaghatott a kisbíró
vidám rímekkel tarkított be-
szédén.

Ez idõ alatt és után a fut-
ballpályán felállított sátor mel-
lett trambulin, vattacukor, pat-
togatott kukorica, büfé és a
Zalamenti és Õrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény
Család-és Gyermekjóléti Szol-
gálat várta az érdeklõdõket. A
felvonulást követõen lovaglás-
ra is volt lehetõségük a bát-
rabbaknak.

16 óra után vette kezdetét a
kulturális mûsor, ahol többek
között megle-Tuboly Viktória
petés vendégével, Nyári Mar-
cellel Salomvári Tánccso-, a
port Salla Néptánccsoport, a ,
és elõadásátKelemen Gábor
élvezhette a nagyérdemû.

A jó hangulatnak az esõ
sem vetett véget. Éder Gabee
mûsora elõtt a fõzõverseny
eredményhirdetésére került
sor. A zsûrinek nehéz dolga
volt a finomabbnál finomabb
ételek közül kiválasztani a leg-
jobb hármat. Ezt tükrözi az is,
hogy holtversenyben két elsõ
helyet osztottak ki. A Lovasok
csapata Orsós Györgyés nyer-
te el a dicsõ helyet, mind-
ketten vadpörköltet készítet-
tek. A 2. hely Farkas-Péte-
ri csapatáé lett, akik pacalt
készítettek, a 3. helyezést a
Kerecsen csapata vehette át,
akik szintén vadpörköltet
fõztek.

Ezt követte a várva várt
Éder Gabee, Herczeg Zsófi

produkció, ami nagy sikert
aratott a vendégek körében. A
lankadatlan jókedv érdekében
azonnal kezdetét vette az esti
táncos mulatság, a talpalávalót
Németh Csaba biztosította. A
bál a résztvevõk kitartásának
köszönhetõen hajnalig tartott.
Közben a tombolasorsolásra is
sor került rengeteg értékes
nyereménnyel.

A szervezõk szeretnének
hagyományt teremteni a ren-
dezvénynek és tervezik a foly-
tatást jövõre is.

Keménfa Község Önkor-
mányzata ezúton szeretné
megköszönni mindenkinek a
támogatást, aki valamilyen for-
mában hozzájárult a program
sikeréhez!

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!

A sportpályán alakították ki a szüreti „főhadiszállást”.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Szeptember 24-én került
megrendezésre az I. Borostyán
Feeder Horgászverseny Zala-
lövõn Borostyán-tavon, a . A
versenyre 24-en neveztek, akik
három szektorra osztva mér-
hették össze tudásukat az egy-
fordulós horgászaton. A szek-
torokban elsõ helyet elért ver-
senyzõk összfogásuk alapján
kerültek díjazásra.

A díjakat , Za-Szabó Balázs
lalövõ alpolgármestere adta át,

Horgászverseny a Borostyán-tavon

aki megköszönte a Borostyán
Horgászegyesület szervezõ mun-
káját, gratulált a helyezetteknek
és további sikereket kívánt.

Elsõ helyen Latyák Gábor
(A szektor) 7,37 kg, a másodi-
kon (C szektor)Tamás Attila
3,87 kg, a harmadikon pedig
Horváth Milán végzett (B
szektor) 2,7 kg összefogással.
A legnagyobb hal díját Latyák
Gábor kapta, aki egy 6,15 kg-os
ponty kifogásával nyert.

Első alkalommal rendezték meg a Borostyán Feeder Horgász-
versenyt.

A minisztériumi dicsérettel
rendelkezõ Novák Istvánné-
val, a zalalövõi bölcsõde egy-
kori vezetõjével, a város egyik
meghatározó személyével be-
szélgettünk. Megyei szinten is
híres, precíz és gondoskodás-
sal teli bölcsõdei légkört ho-
zott létre kitartásával és oda-
adó munkájával.

– Mikor kezdett el dolgoz-
ni Zalalövõn?

– 1957-ben, akkor 20 fõs
volt a bölcsõde. Körülbelül két
évig gondozónõként dolgoz-
tam, és utána lettem vezetõ.
Óvónõ szerettem volna lenni,
de az édesapám disszidált. Azt
az észrevételt kaptam felvé-
telikor, hogy „miképpen aka-
rom én a jövõ generációját ne-
velni, amikor az apám külföld-
re távozott?” Mindenképpen
gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni, így lettem gondo-
zónõ, majd aztán vezetõ.

– Hány dolgozó volt a böl-
csõdében?

– 4 szakképzett gondozó-
nõ, egy szakácsnõ, egy takarí-
tónõ és egy mosónõ.

A gyerekek szeretete és kitartás…
– Hogyan telt akkor egy

nap, mikor vihették a szülõk
a gyerekeket a bölcsõdébe?

– Fél hétkor nyitottunk.
Reggeli után következett a bi-
liztetés, tisztába rakás, és ez-
után a foglalkozások. Ebéd
elõtt volt a séta, vagy kint az
udvaron játszottak a gyerekek.
Ebéd után, fél háromkor lettek
felébresztve a gyerekek, addig
a dolgozók vagy kézimunkáz-
tak vagy udvart takarítottak.

– Hány hónapos kortól
vihették a szülõk a gyerekeket
a bölcsõdébe?

– Sokan kénytelenek voltak
3 hónapos kortól hozni, ennyi
volt akkor a gyes. Két csoport
volt, egy csecsemõ és egy
tipegõ.

– Hogyan oldották meg az
étkeztetést?

– Helyben fõztünk min-
dent. Szerencsére szakképzett
szakácsnõnk volt, így a gyere-
kek étkezésére vonatkozó sza-
bályokat betartva sokféle ételt
tudtunk készíteni. Csemege-
ként, általában ebéd elõtt,
mézzel összegyúrt reszelt sár-

garépát kaptak, vagy nyers ka-
ralábét. A legkisebbeknek táp-
szert, fõzelékeket készítettünk,
de amelyik szülõ tudott, bejárt
szoptatni is.

– Egy régi fotón, mintha
egyenruhában lettek volna a
bölcsõdések Zalalövõn…

– Igen, sõt külön volt nekik
benti, illetve utcai ruhájuk is.
Ezeket szép lassan gyûjtöget-
tem össze. Például a kis in-
geket a Zala Villamosipari
Ktsz-tõl „könyörögtem ki”, de
volt, hogy tudtam szerezni
anyagot és akkor azt már csak
varratni kellett.

– A zalalövõi bölcsõdének
nagyon jó híre volt a me-
gyében is.

– Mindig igyekeztem vala-
mivel szépíteni a bölcsõdét.
Központi fûtésünk is volt. Jár-
tam végig a falut és úgy gyûj-
töttem össze kis adományok-
ból a pénzt a fûtés kiépítésére.
Ha kellett önkéntes munkára
mentünk, cserébe téglát kap-
tunk és így új kerítést is tud-
tunk építeni a bölcsõde köré.
Szép udvarunk volt, csinál-
tattam egy kerékpárutat a gye-

rekeknek, ahol biciklizhettek,
játszhattak.

– Volt értékelés a gyere-
kekrõl?

– Minden gyereknek volt
törzslapja, amit a gondozónõk
havonta kiértékeltek. Ezen kí-
vül volt egy üzenõfüzet is, ami-
be naponta leírtuk, hogy az-
nap mi történt vele, hogyan
viselkedett például a foglal-
kozáson.

– Volt kedvence?
– Nekem mindig azok a

gyerekek voltak a kedvenceim,
akik olyan kis elesettek voltak,
akiket lehetett dajkálni és több
szeretetre volt szükségük.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Novák Istvánné
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A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Szeptember 23-án, szomba-
ton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deák-
termét megtöltõ ünneplõ kö-
zönséget. Mint mondta, Zala
megye fejlõdése összhangban
van az ország jól látható gaz-
dasági növekedésével. Noha a
beruházások zöme a városok-
hoz köthetõ, a fejlõdés a me-
gye minden települését ked-
vezõen érinti.

A közgyûlés ünnepi szóno-
ka , a Kúriadr. Darák Péter
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai szár-
mazású és a Zala Megyei Bí-
róságról került Budapestre)
idõrendben sorolta azokat a
zalai vagy a megyéhez kötõdõ
hírességeket, akik nem csak e
térség kiválóságai voltak, ha-
nem nemzetközi téren is letet-
ték névjegyüket.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke az el-
múlt év eredményeit ismer-
tette a hallgatósággal:

– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesz-
tési forrás egyszerre rendel-
kezésre álljon, nagyon ritka
egy térség életében. De to-
vábbra sem szabad elfelejteni a
sok-sok kis település kérését,
azaz szükség van a megye mel-
lékút és kerékpárút hálózatá-
nak folyamatos felújítására, fi-
gyelembe véve a GDP adta le-
hetõségeket. A megyék rang-
sorát nézve, folyamatos kihí-
vást jelent Zalának a havi nettó

Amit Zala ad a hazának…

átlagkeresetek növelése. A fej-
lõdés, a siker, az emberek te-
hetségében, szorgalmában és
teljesítményében rejlik. Zala
megye sikeres, ezt az mutatja,
hogy kiemelkedõ tehetségei
vannak. Szorgalmasak az itt élõ
emberek és kiváló teljesít-
ményre képesek. Olyan, a
megyéhez kötõdõ polgárok
lakják, akik büszkék arra, hogy
õk zalaiak – mondta többek
között.

Ezt követõen került sor a
díjak átadására, amiket dr. Da-
rák Péter és dr. Pál Attila
nyújtott át.

Zala megye díszpolgára lett
a zalaegerszegi születésû Feke-
te György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, a díjat sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és
közéleti munkásságáért, Zala-
egerszeg és Zala megye kultú-
rájának példaértékû támoga-
tásáért kapta.

Zala Megye Közigazgatásá-
ért díjat vehetett át Becze Fe-
rencné, nyugalmazott igazga-
tási ügyintézõ, aki a pákai he-
lyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelke-
dõen magas színvonalú mun-
kát. Zala megye Egészségügyé-
ért díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, ma-
gas fokú szakmai felkészültsé-
gért, több évtizedes kiváló se-
bészi munkájáért. Szociális
Gondoskodásért díjat érde-
melt ki lentiGróf Ferencné
nyugalmazott intézményveze-
tõ a kisgyermekek napközbeni
ellátása területén 40 éven át
kifejtett kimagasló és példaér-

tékû munkájának elismeré-
séül. Zalai Pedagógus díjat
nyújtottak át Csordásné Fülöp
Editnek, a tevékenységéért, a
megyei és országos versenye-
ken kimagasló eredményeket
elért diákjai felkészítéséért. Za-
la Megye Sportjáért díjat ka-
pott , nagykani-Szatmári Zsolt
zsai birkózó vezetõedzõ, ki-
emelkedõ sportolói, edzõi és
sportszervezõi munkássága el-
ismeréseként. Ezt a díjat vette
át hosszútáv-Mányoki Attila
úszó több mint két évtizedes

kiemelkedõ sportolói pályafu-
tásáért. Zalai Civil Társadalo-
mért és Nemzetiségekért díjat
kapott , a ZalaKonczér Katalin
megyei kulturális egyesületek,
civil szervezetek és a horvát
nemzetiség, a horvát-magyar
kapcsolatok érdekében vég-
zett áldozatos tevékenységé-
ért. Zala Megyei Fejlesztéséért
díjat érdemelt ki Szabadics
Zoltán, a Szabadics Zrt. elnö-
ke, Zala megye gazdaságának
fejlesztésében és közösségi
életében több évtizede megha-
tározó szerepvállalásáért. (A
díjat távollétében felesége, Sza-
badosné Rádi Éva vette át.) Ezt
a kitüntetést kapta Pikó Gábor
mûszaki referens, Vonyarcvas-
hegy fejlõdését segítõ, magas
színvonalú településmérnöki
munkájáért. A közgyûlés Zala
György díjat adományozott Ta-
kács-Szencz Lívia festõmû-
vésznek kiemelkedõ, egyedi és
sokoldalú képzõmûvészeti mun-
kájáért.

Fekete György, Zala megye
újdonsült díszpolgára a kitün-
tetettek nevében mondott kö-
szönetet az elismerésért. Dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott pohárköszöntõjében gra-
tulált a kitüntetetteknek.

E.E.
(Részletesebb anyagunk

megtalálható: www.zalataj
kiado.hu, 2017.09.25.)

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.
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Szeptemberben a Bagodi
Napsugár Óvoda Micimackó
csoportja több változatos prog-
ramon vett részt. Többek kö-
zött ellátogattak a hagyárosi
Tájházhoz. Hamar birtokba vet-
ték az udvart, kukoricát zúz-
tak, falovon lovagoltak. Nagy
élmény volt számukra, hogy
testközelbõl figyelhették meg
egy régi, hagyományos parasz-
ti udvar állatait. A tehenek bé-
késen pihentek a tágas karám-
jukban. A színes baromfi ud-
varban kakas kukorékolt, mi-
közben a tyúkok kapirgáltak,
szaladgáltak, vagy éppen a to-
jóládában ültek. A kisgyerekek
közül sokan örömmel simo-
gatták a gyerekzsivajt érdek-
lõdve figyelõ lovat, és tanulgat-
ták, hogy mi a ló sörénye, pa-
tája. A délelõtt sztárjai azon-
ban a kecskék voltak. Méretük
és kíváncsiságuk révén minden
gyermeknek örömet okoztak.
Rutinosan eszegették a kis mar-
kokban feléjük kínált zabot.

Késõbb a csoport leszaladt
a közeli öreg tölgyfákhoz, me-
lyek alatt a fûben feküdtek a
még harmatos makkok. A gye-
rekek több kosárba is gyûj-
töttek belõlük, hogy a hûvö-
sebb napokon az emléket fel-
idézve vidám állatfigurákat ké-
szíthessenek belõlük.

Varga Katalin

Micimackó csoport kirándulása

Az elmúlt hónapok szélsõsé-
ges idõjárása, az orkánerejû szél
a temetõ ravata-zalaboldogfai
lozóját sem kímélte. Megron-
gálta a tetõszerkezetet, felszakí-
totta a héjazatot, a palákat tartó
lécek, szalufák is megrogytak.
A vihar után pedig nagy esõ-
zések jöttek, a szél által meg-
rongált tetõ átengedte az esõ-
vizet, beáztak a helyiségek.

Felújítás elõtt zalaboldogfai temetõ ravatalozója
– Még a tél beállta elõtt sze-

retnénk a helyreállítást, felújí-
tást elvégezni, hogy a további
csapadék, havazás ne okozhas-
son nagyobb kárt az épület-
ben. Régóta terveztük, hogy a
temetõben is legyen illemhely,
mert legközelebb csak 300 mé-
terre, a sportöltözõ épületé-
ben lehet igénybe venni a WC-t
és a mosdót. Mivel a tetõfel-

újítás bontással jár, a beázott fa-
lak vakolatát is le kell verni, nem
csak tetõfedõre, hanem kõmû-
ves munkára is szükség lesz, ezért
úgy gondoltuk, hogy a felújítás
keretében mosdót is kialakí-
tunk az épületben. A szerszám-
tároló nagysága lehetõvé teszi,
hogy kialakítható egy mellékhe-
lyiség is, ami nyitva lesz a teme-
tõbe látogatók számára – mond-
ta polgármester.Luter Péter

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete Zalaboldogfaiés a

Sportegyesület ezúton is meg-
hívja a falu lakosságát (apraját-
nagyját) az október 14-én (szom-
baton) 14 órakor induló szüre-
ti menetre, majd a faluköz-
pontban 15 órakor kezdõdõ
szüreti bolondozásra. A menet-
hez mindenki csatlakozhat, kü-
lön díjazzák a legjobb alakítá-
sokat és jelmezeket. A felvonu-
lás után pedig mulatság kezdõ-
dik a . A bál bevé-Laza Duóval
tele a sportegyesület támogatá-
sát szolgálja.

Még a tél beállta előtt szeretnék elvégezni a felújítást.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Tóth Ágnessel Mozgás-, a
sérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélget-
tünk tervekrõl és munkájukról.

– Mit lehet tudni az egye-
sület munkájáról?

– A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagy-
páli székhellyel. Az új, több-
féle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért érez-
tük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern kezdeményezések,
programok megvalósítására.

A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozá-
sokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri kö-
zösségi rendezvényeken mu-
tatjuk be érzékenyítõ foglalko-
zásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõ-
labda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcso-
lódó esélypartinkat hagyo-
mányteremtõ szándékkal hív-
tuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munká-
juk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igye-
keztünk színes tartalommal
megtölteni.

Rendszeresen támogatjuk
a Gondoskodás Egyesített Szo-
ciális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfo-
gyatékosok Zalaegerszegi Kis-
térségi Egyesületének tagjai-
val. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyü-
mölcsfákat ültettünk, a gyerek-
napi palacsintasütésbe eger-
vári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Ha-
gyományõrzõ, hagyományo-
kat felelevenítõ programun-
kat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kény-
szerülõ” sorstársainknak szer-
vezzük.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja al-
kalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekö-
tött élményfotózást rendez-
tünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy él-
ménynapot – Együtt a szivár-
vány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ szemé-
lyeket tömörítõ intézményei-
nek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban
a Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmû-
ködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös prog-
ramjainkra.

Esélykupa címû sportna-
punk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõ-
höz, egészségeshez, aki spor-
tolni, játszani, csak egysze-
rûen kimozdulni szeretett vol-
na a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált ma-
gának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolítá-
sában vettünk részt érzé-
kenyítõ standunkkal.

– Van segítség ebben a ki-
emelkedõ munkában?

– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak há-
zigazdáink rendezvényeink-
nek. Gyerkó Gábor polgár-
mester minden segítséget
megadott és további együtt-

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropó-
ból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiak-
ban folytatni, s számos továb-
bi rendezvény megvalósítását
tervezzük együtt-közösen.
Programjaink megvalósításá-
hoz folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támoga-
tásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési tevékenysé-
günket.

A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalko-
zások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Ni-
koletta RF Consulting Kft., az
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl biztosí-
tott, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szak-
mai programok megrendezé-
sével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesü-
letünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült em-
bertársainkra való odafigyelés
ezen módja.

Minden rendezvényünk-
nek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen tár-
sadalmi rétegnek a nyilvános-
ságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeret-
nénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogya-
tékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzéke-
nyíteni szakmai programok-
kal, hisz esélyügy terén bõven
van mit tennie a társada-
lomnak.

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

Október 27.: Zalaegerszegi Griff Bábszínház: Jancsi és
Juliska

09:30 és 11:30 óra. Rendezõ: „Salla” Mûvelõdési Központ
és Könyvtár.

November 1.: Mindszenti búcsú. Rendezõ: Mindszenti
városrész.

November 3.: Õszi játszóház. Rendezõ: „Salla” Mûve-
lõdési Központ és Könyvtár.

November 4.: Megemlékezés a kopjafánál. Rendezõ:
Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület.

November 11.: Márton napi lámpás felvonulás és
vacsora. Rendezõ: Zalalövõi Borbarát Kör Egyesület és „Salla”
Mûvelõdési Központ és Könyvtár.

A programokkal kapcsolatban bõvebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat vagy érdeklõdjön a szer-
vezõnél.

Zalalövõi programajánló

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

A jól gazdálkodó, adósság-
konszolídációban részt nem
vett önkormányzatok részére
kiírt pályázat második ütemé-
ben sikeresen szerepelt a za-
lacsébi önkormányzat, ezért
10 millió forintos fejlesztési
forráshoz jutott.

– Ezt saját erõbõl kiegészí-
tettük 13,6 millió forintra, s
ebbõl sikerült több mint 500
méteres szakaszon a Kossuth

A jó gazdálkodás jutalma
Útfelújítás Zalacsében

utca északi részét felújítani –
tájékoztatta lapunkat Erdei
Csaba polgármester. – Az út-
padka mészköves borítást ka-
pott, a csapadékvíz elveze-
tésének rekonstrukciójára is
sor került, sõt megoldottuk
a hegyrõl lejövõ víz meder-
be terelését is. Mindemellett
lehetõség nyílott a temp-
lomnál lévõ parkoló szélesí-
tésére.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

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

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

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

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

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Zalalövő, Kossuth L. u. 18.Zalalövő, Kossuth L. u. 18.

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

Molnár OptikaMolnár Optika

Vizsgálati időpontok:

Október 5 (csütörtök) 9-12-ig

Október 12 (csütörtök) 13-17-ig

Október 19 (csütörtök) 9-12-ig

Október 26 (csütörtök) 13-17-ig

A látás hónapja alkalmából

a szemvizsgálat ingyenes.
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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

AKCIÓ!AKCIÓ!

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Ingatlan hirdetésfelvétel 92 ingatlanos weblapra!

első negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!első negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!

Újonnan, nálunk kötött

lakásbiztosításának

Újonnan, nálunk kötött

lakásbiztosításának

• Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértől,

vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés,

meglevő hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!

Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek•

nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.

28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelező•

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

- mezőgazdasági, ipari biztosítások.

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét

a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,

nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs

NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

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

A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!


