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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: 2018. március 05 - március 18-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:

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

TOP ÁR EXTRATOP ÁR
Sertés fehércsont                       5 Ft/kg.......................
Sertés láb hátsó                        99 Ft/kg........................
Sertés máj                               319 Ft/kg...............................
Tarja csont nélkül                 1279 Ft/kg.................
Hosszú Karaj csontos         1099 Ft/kg.........

Zsír 1 kg                                699 Ft/kg................................
Véres-Májas hurka lédig 899 Ft/kg......
Disznósajt gyomorban vcs 999 Ft/kg.
Tepertő krém
250 g/dob 429,-/db       1716 Ft/kg........ .......

TOP ÁR

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK
03.05-04.02

----------------------------------------
Füstölt csülök......................................1149 Ft/kg
Füstölt sódér........................................1399 Ft/kg
Füstölt angolszalonna.........................1499 Ft/kg
Főtt angolszalonna vcs.......................1499 Ft/kg
Füst.Tarja-Főtt tarja vcs......................1599 Ft/kg
Füst. Kolozsvári...................................1599 Ft/kg
Főtt császárszalonna vcs...................1599 Ft/kg
Füst. comb-Főtt comb vcs.................1699 Ft/kg
Füst. hagyományos parasztsonka.....1699 Ft/kg
Füst. Hagyományos parasztlapocka..1659 Ft/kg

Parasztmájas....................1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs......1049 Ft/kg
Sajtos virsli.....................1199 Ft/kg
Parasztkolbász.................1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka......1799 Ft/kg
------------------------------------------
Csirke farhát......................209 Ft/kg
Csirke szárny.....................529 Ft/kg
Csirke egészben................619 Ft/kg
Csirke comb.......................619 Ft/kg

A szennyvíztisztító telep és
szennyvízelvezető hálózat fej-
lesztésének ünnepélyes alap-
csőletételére került sor február
8-án Zalalövőn. A Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonpro-
fit Kft. Zalalövő Város Ön-és
kormányzata a konzorciumi
megállapodás alapján a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium-
hoz benyújtott „Zalalövő Város
szennyvíztisztító telepének és

Közel egymilliárdos beruházás Zalalövőn
szennyvízelvezető hálózatá-
nak fejlesztése” című projekt
917.000.000 Ft vissza nem té-
rítendő forrásból valósul meg.

Pintér Antal polgármester
beszédében elmondta: A város
vezetősége az elmúlt években
folyamatosan kereste a szenny-
víztisztító fejlesztésének lehe-
tőségét, saját költségen több
vízjogi létesítési engedélyes

Balról: Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
vezérigazgatója, Vigh László országgyűlési képviselő, Pintér
Antal polgármester, Arnhoffer András, a Zalavíz-Zrt. elnök-
vezérigazgatója.
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A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület Kovácsszervezésében
Ottó borász szakember tartott
előadást.

Az amatőr borászokból álló
egyesület előadásán kivételesen
most nem a legjobban sikerült
bor került az asztalra. Mint
minden alázatos szakember,
úgy ők is tudják, hogy nem

A must- és borkezelés fortélyai
mindig csak a legjobban sike-
rült bort kell megkóstolni, hi-
szen azon nincs mit javítani,
abból nem lehet tanulni.

Kovács Ottó számos ta-
náccsal látta el a tagokat, amit
még az előző, sikeres évjárat
kezeléséhez is fel tudnak hasz-
nálni.

M.F.

Balról Galambos László az egyesület elnöke, Vertetics László
egyesületi tag és Kovács Ottó szakmai előadó.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont irodalmi szalon nevű ren-
dezvénye filmvetítéssel egybe-
kötött beszélgetésre invitálta a
helyieket. A zalai páros, Tenki
Zoltán Kása Gáborés A ká-
lomisták útja című 47 perces
amatőr kisfilmje a IV. Savaria
Filmszemle második helyén
végzett, amely az ellenreformá-
ció időszakát, az úgynevezett
árvaság korát mutatja be.

A dokumentumfilm ötlete
Tenki Zoltán fejében született
meg pár évvel ezelőtt, aki
Török Zoltántól, a zalaegersze-
gi református gyülekezet ak-
kori, ma már nyugállományban
lévő lelkészétől hallott arról a
kálomisták kútjának is nevezett
forrásról, amely tér-Keménfa
ségében, a reformátusok által
járt út mellett található.

Az őrségi egyházmegye tör-
ténete című könyvben részletes
leírást kapunk erről a törté-
netről, miszerint háromszáz év-
vel ezelőtt a református és
evangélikus gyülekezeteknek
vissza kellett szolgáltatniuk a
katolikus egyháznak azokat a

Kálomisták útján

templomokat, amelyeket még a
reformáció idején szereztek
meg tőlük. Ezáltal számos gyü-
lekezet maradt templom és lel-
kipásztor nélkül, ezért számuk-
ra úgynevezett artikuláris he-
lyeket jelöltek ki, ahol gyako-
rolhatták hitüket. Ezek a helyek
sokszor 60-70 km-re voltak,
így például az Őrségből Kus-
tánszegre jártak a hívek. A
nagy távolság miatt csak es-
ketésekre, keresztelőkre, na-
gyobb ünnepekre tudtak el-
menni, s ezt Keménfa érin-
tésével tették. A falu erdeiben
volt egy forrás, a hívek gyakran
megaludtak ott, bevárták a töb-
bieket, és reggel folytatták út-
jukat. Hosszas kutatói munka
után sikerült csak a forrást
újból fellelni Tenki Zoltánnak a
keménfaiak segítségével, s ez-
után találtak rá a pályázati fel-
hívásra.

Az elsősorban elméknek
szánt anyag és a határidő szű-
kössége miatt sem számítottak
helyezésre, így a második hely
igencsak nagy öröm volt szá-
mukra.

A vetítés után Bischofné Hesinger Katalin beszélgetett Tenki
Zoltánnal.

terv is készült. Ezek a tervek
engedélyt kaptak, de a pályáza-
tok a fejlesztés mértékének nagy-
sága miatt elutasításra kerültek.
A KEHOP-2.-2.2-15 pályázati
kiírásra benyújtott projektet vi-
szont kedvező elbírálásban ré-
szesítették, így 2018 júliusában

Közel egymilliárdos beruházás Zalalövőn
a kivitelezésre kiírt közbeszer-
zési eljárás nyertes pályázója, a
Szabadics Közmű és Mélyépítő
Zrt. megkezdheti a munkálatokat.

Pintér Antal köszöntetét fe-
jezte ki az üzemeltető Zalavíz
Zrt. munkatársainak a pályázat
elkészítéséért, Magyarország
Kormányának, Vigh László or-

szággyűlési képviselőnek a tá-
mogatásért, Gáspárné Tóth
Zsuzsanna volt jegyzőnek, akik
elősegítették a beruházás meg-
valósítását.

Az 1997-ben felújított, napi
600 m /d névleges kapacitású,3

60 km hálózattal rendelkező te-
lep Zalalövő, és a VasCsöde
megyei és ,Szőce Felsőjánosfa
valamint Zalalövő külső város-
részei közül Kisfernekág, Nagy-
fernekág, Sötétmajor, Újmajor
szennyvizeit gyűjti össze.

A Szabadics Közmű és
Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója,
Kovács Tamás kitért a fejlesz-
tés környezetvédelmi szem-
pontjainak ismertetésére is.

Mint mondta, a jelenleg 2%-os
szennyvíziszap 18%-ra emelke-
dik az adott mennyiségű víz-
ben, így jelentősen csökken a
Zalalövőről elszállítandó meny-
nyiség. A fejlesztés által az elő-
írt minőségű tisztított szenny-
vizet tudják majd kibocsátani,
ami nem mellékesen a Zalába,
onnan pedig a Balatonba kerül.

Vigh László országgyűlési
képviselő az elmúlt évek beru-
házásait felsorolva megjegyez-
te, hogy Zalalövő nagyon tö-
rekvő város. Ezt mutatja az is,
hogy a zalai települések közül
itt a legmagasabb az egy főre
jutó fejlesztések értéke.

Molnár Fanni

Fotó: dr. Molnárné Skriba JuditFotó: dr. Molnárné Skriba Judit

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Családoknak kedvezményes belépõk!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,

gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken
szauna

szeánszok!

Zalalövő, Kossuth L. U. 18. • Telefonszám: 92/953-782Zalalövő, Kossuth L. U. 18. • Telefonszám: 92/953-782

Molnár OptikaMolnár Optika

Szemvizsgálati időpontok:
Március

15.(csütörtök): 13-17-ig
22.(csütörtök): 9-12-ig
29.(csütörtök): 13-17-ig

Április
5.(csütörtök): 9-12-ig

12.(csütörtök): 13-17-ig
19.(csütörtök): 9-12-ig

Mint minden zalai kistele-
pülésen, így isZalacsében

számtalan fejlesztési tervet dé-
delgetünk, amelyekhez az anya-
gi források előteremtése a leg-
nagyobb probléma. Korlátozott
önerőnk mellett csak a pá-
lyázati forrásokra támaszkod-
hat önkormányzatunk.

Nehezen jutottunk el a kö-
vetkező projekt első lépcsőfo-
káig, de megérte a fáradozás.
Zalacséb Község Önkormány-

Fejlesztési tervek Zalacsében
zata a Vidékfejlesztési Program
keretében támogatási kérelmet
nyújtott be 2016.05.04-én „Te-
lepülésképet meghatározó épü-
letek energetikai korszerűsíté-
se, közösségi tér létrehozása”
címen. A döntés lassan született
meg, de a lényeg, hogy 2018.
januárjában megkaptuk a tá-
mogatói okiratot, miszerint Za-
lacséb Község Önkormányzata
41.47 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban része-

sül a projekt megvalósításához.
A beadás időpontjában ez a
megvalósítás 75%-át fedezi,
amely természetesen aktuali-
zálásra szorul.

Konkrétan a kultúrház és a
sportöltöző komplex felújítását
tudjuk ennek segítségével meg-
oldani. A közbeszerzés lebo-
nyolításával együtt 24 hónap
áll rendelkezésünkre a meg-
valósításig, amire szükség
is lesz.

Ezáltal két olyan épület tud
megújulni Zalacsében, amelyek
valóban a zalacsébi emberek
kétkezi munkája révén jött létre
és a megvalósulásuk óta szol-
gálja a közösség érdekeit. Ha ez
a projekt megvalósul, gyerekeink
és unokáink közösségi színterei-
ként élhetnek tovább, ha ők mi-
nél tovább élnek Zalacsében, ak-
kor már biztosan megérte a munka.

Erdei Csaba

polgármester

Megújul a kultúrház.

A sportöltözőre is komplex felújítás vár.
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Világjárók Klubja címmel
indította el új programsorozatát
a .„Salla” Művelődési Központ
A helyieket felkérve, zalalövői
lakosok fognak tartani képes
beszámolót egy-egy hosszabb,
illetve izgalmasabb utazásukról,
személyes tapasztalataikról.

A klub szellemi megalko-
tója , a „Salla”Lukács Andrea
Művelődési Központ igazgató-
ja elmondta, hogy terveik sze-
rint a havi jelleggel megren-
dezésre kerülő rendezvényre
már nagyon sokan jelentkeztek
előadónak, így bíznak benne,
hogy a hallgatóság részéről is
ekkora érdeklődésre számít-
hatnak.

Az első előadást Herman
Eszter Viva Italia címmel tar-
totta meg, aki különböző szem-
pontokat mérlegelve dönti el,
hogy hova utazzanak el. Ezek
közé tartozik a sokakat meg-
osztó kérdés, hogy külföldi,
vagy belföldi kirándulást ter-

Viva Italia!
Kodály Zoltán szerint az út

a boldogabb élethez a művelt-
ségen keresztül vezet. Ennek a
mottónak hatására kezdtem
összejöveteleket szervezni Ba-
godban úgy, hogy előtte két
héttel érkeztem, és nem ismer-
tem senkit a faluban.

Anno 2014 őszén fogalma-
zodott meg a gondolat, hogy
egy teadélután keretében verse-
ket olvassunk fel magunk és
egymás szórakoztatására. Az
első meghívó a Bagodért Egye-
sület nevében készült ezzel a
szöveggel: „Jöjjön el, és hozza
magával kedvenc versét és mi
várjuk egy pohár teára”.

Az első alkalommal 7-en
voltunk. Mint tudjuk a hetes
szerencseszám, ami be is bizo-
nyosodott, hisz mára az átlag-
létszám 17 fő lett. Szerencsére
a résztvevők között volt Po-
gácsás István, aki elhozta az
azóta „elhíresült” sárga füzetét,
amelybe gyerekkora óta írta
verseit. A község vezetőjének
támogatását is élvezhettük, hisz
Bagod polgármestere is fon-
tosnak tartotta, hogy eljöjjön és
hozzon egy verset. Takács And-
reára Szőke Tamásraés is ala-
pító tagként gondolunk. Ezen
az első esten olvastunk verset
Arany Jánostól, Radnóti Mik-
lóstól, Karinthy Frigyestől, Pe-
tőfi Sándortól. Pogácsás István,

Jubileumi irodalmi est Bagodban

akit szinte az irodalmi estek
motorjának tekinthetünk Ba-
godban, felolvasott saját versei-
ből, amelyek a tartalmas mély
érzésektől egészen az eszperete
versig, mindenféle témát fel-
ölelnek. Különösen sikeresek
szóviccekkel játszó rímei, me-
lyek mindig nagy derültséget
okoznak a hallgatóság körében,
ezért is minden estet az ő vi-
dám verseivel fejezünk be.

Második alkalommal az I.
világháború 100 éves évfordu-
lójára emlékezve, katonadalo-
kat is hallhattunk a hösök em-
lékére. Erre az összejövetelre a
bagodi énekkart is meghívtam,
így a létszám az érdeklődökkel
együtt 32 fő volt, alig fértünk
be a terembe. Talán itt éreztük
meg, hogy ezeknek az estéknek
milyen közösségformáló ereje
van.

A 2015-ös évben a Költé-
szet Napját ünnepeltük, amely
József Attila születésének 110.
évfordulójára esett. Volt Anyák
napja – szép és megható ver-
sekkel. Ebben az évben volt
Vörösmarty Mihály születésé-
nek 215. évfordulója. A rendez-
vényeken hangszeres előadások
is szerepeltek, így a furulyától
a gitáron át egészen a citeráig
élvezhettünk gyönyörű előadá-
sokat. A 2016-os évben az Iro-
dalmi estek 10. alkalmát ültük

és Janikovszky Éva születésé-
nek 90. évfordulója is alkalmat
adott a megemlékezésre. A
2017-es évben volt születésük
200. évfordulója Tompa Mi-
hálynak és Arany Jánosnak is.
2018-as évben immáron az
Irodalmi estek 25., jubileumi
alkalmát ünnepelhettük. Ezen
az estén a Magyar Kultúra nap-
jának alkalmából elhangzott
Kölcsey Ferenc Himnusz című
verse, majd a 25. alkalom okán
rövid visszatekintés követke-
zett, amit Pogácsás István erre
az alkalomra írt versével ün-
nepeltünk.

„Megismertük költőinknek
sok szép és jó versét,

eltöltöttünk barátságban
több kellemes estét.

Ne engedjünk soha közénk
gyűlöletet, ármányt,

szálljunk tovább verseinkkel
a szeretet szárnyán.”

A több, mint 3 év alatt kö-
zel 500 verset olvastunk fel,
erre 17 ember vállalkozott, fel-
fedeztünk két költőt a faluban,
Pogácsás Istvánt és Csuka
Magdolnát – aki arany nívó
díjjal rendelkező költő. Az évek
folyamán kedvet kapott a vers-
íráshoz Csányiné Darnai Piros-
ka is. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy az időskorúak sok-
szor a rossz idő ellenére is el-
jönnek, de a fiatal korosztály és
a még iskoláskorúak is lelkesen
részt vesznek ezeken az esté-
ken. Köszönet érte.

Havas Tiborné

Az első estek egyike még 2014-ben.

Herman Eszter előadása közben.

Fotó: Hozbor LászlóFotó: Hozbor László

vezzenek-e, egyedül, avagy tár-
sasággal induljanak-e el egy
izgalmas utazásra. Az előadás
során személyes tapasztalatait
osztotta meg Eszter, aki aktív
idegenvezetőként is már szá-
mos helyen járt, így az esetle-
ges vízumkérelemről, az euró-
pai egészségbiztosítási kártyá-
ról, és a védőoltásokról is tájé-
koztatást tudott adni a kö-
zönségnek.

A dél-olaszországi körútján
készült fényképeit és videóit
felhasználva repítette el lélek-
ben közönségét a mediterrán
országba, ahová ugyan vízumra
nincs szükségünk, de egy „min-
denes kistáskába” kincset érő
dolgokat rejthetünk. Nem is
gondolnánk, hogy mennyire
hasznosak tudnak lenni hét-
köznapi tárgyaink, például a
pillanatragasztó, tű, cérna, eső-
kabát, vagy egy pet-palack,
amit újra tudunk tölteni az
ivókutaknál.
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Rekordmennyiségű, 62 pár-
latminta gyűlt össze e nemes
versengésre! Háromtagú szak-
értő zsűri érkezett elbírálni a
pálinkákat: (a bí-Gazdag Attila
rálóbizottság elnöke) Tóth Ist-
ván Völgyi Zoltánés .

Délután 13:00 órakor vette
kezdetét a zártkörű bírálat és
egészen 16:00 óráig tartott, majd
ezután még a szintén három-
tagú közönség zsűri követke-
zett, amelynek a legmagasabb
pontszámot elért, helyi pár-
latokból kellett kiválasztani
az általuk legjobbnak tartott
mintát.

Az idei Pálinkamustra az
érdeklődés tekintetében is re-
kordot döntött, hisz a díjátadó-
val egybekötött délutánra mint-
egy 40 fő érkezett Zalaszent-
györgyről és a környező telepü-
lésekről, például Kustánszeg-
ről, Petrikeresztúrról. Még Orom-
hegyesről, a Vajdaságból is ér-
keztek vendégek – párlatmin-
tával!

A díjátadó után kötetlen be-
szélgetés vette kezdetét, ahol a
gazdák kérdéseket tehettek fel

a szakmai zsűrinek, megtudhat-
ták, mire kell a jövőben jobban
figyelniük, melyek a legfon-
tosabb szempontok, szabályok,
amelyeknek betartása elenged-
hetetlen a jó pálinka előállításá-
hoz. Hasznos útmutatást, tippe-
ket, mesterfogásokat is elárul-
tak a kíváncsi füleknek.

A klasszikus körte, szilva
mellett az idén érkeztek nagyon
különleges nedűk is, mint pél-
dául pirosribizli, irsai olivér
vagy akár az Őrségből érkezett
sütőtök pálinka!

Érmek: 5 arany, 8 ezüst, 11
bronz, a többi „Oklevél” mi-
nősítést kapott.

A mustra legjobb pálinkája
címet a Kustánszegből érkezett
korminszőlő kapta, a legjobb
helyi pálinka Szilágyi József
meggypálinkája lett (ő vihette
haza az értékes ajándékutalvá-
nyokat az Elastic Kft. és az
Apátfa Kő és Kertcentrum fel-
ajánlásával), a közönségdíjat
pedig piros-ifj. Dóczi Károly
bogyós párlata nyerte.

Nagyon jó hangulatban telt
a délután, egészen estig beszél-

Pálinkamustra Zalaszentgyörgyön

62 mintát értékelt a zsűri.

gettek egymással a gazdák és a
bírók. Köszönjük minden részt-
vevőnek a nevezést, a segítők-
nek pedig a zökkenőmentes lebo-
nyolítást, a lányoknak-asszonyok-
nak pedig a sok finom pogácsát.

Jövőre mindenképpen sze-
retnénk folytatni ezt a há-

rom éve hagyományterem-
tő szándékkal meghirdetett ne-
mes versengést, hiszen a
visszajelzésekből, látogatott-
ságból egyértelműen látszik,
hogy nagy érdeklődésre tart
számot.

Ifj. Dóczi Károly

Második alkalommal került
sor farsang utolsó szombatján a
Bagodi Napsugár Óvoda támo-
gatására rendezett jótékonysági
bálra a Vénusz étteremben.

Fergeteges, piros-fekete és
arany színben pompázó, karne-
váli hangulatú dekoráció fogad-
ta a bálozókat, melyet a zala-
egerszegi White Dream Dekor
Stúdió ajánlott fel.

A rendezvény különleges mű-
sorral kezdődött a Botfai Cite-
razenekar előadásában, majd
Nárai Dominik, a Bagodi Feke-
te István Általános Iskola 8.
osztályos tanulójának, a „Zega-
sztár” díjazottjának egy ízes hu-

Jótékonyság karneváli hangulatban

morú népi anekdota előadásá-
val folytatódott.

Ezt követően táncos műsor-
számok következtek, melyek so-
rán a zalaegerszegi Royal Show
és Látványtánc csoport növen-
dékeinek lendületes, hangulatos
előadásában gyönyörködhetett
a közönség. Végezetül salsa be-
mutató alapozta meg a báli
hangulatot.

A rendezvény célja az óvo-
da számára udvari játékok vá-
sárlásának támogatása volt. Nem
utolsó sorban azonban szem-
pontként kell megemlíteni azt a
szándékot, hogy a gyermekek
szülei és valamennyi résztvevő

kulturált szórakozási körül-
mények között, a Vénusz ét-
teremnek köszönhetően ízletes
vacsora elfogyasztásával ismer-
kedhessenek egymással. A mű-
sorszámok kiválasztása során
érvényesült az a némileg pat-
rióta szemlélet, hogy a köze-
lünkben működő, már komoly
eredményeket elért Botfai Cite-
razenekar mellett lehetőséget
biztosítsunk elsősorban a gyer-
meki tehetségek megismerte-
tésére, illetve a lelkes amatőr
táncosok bemutatására.

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik
a – minden előzetes várakozást
felülmúlóan sikeres – jótékony-
sági bált bármilyen módon tá-
mogatták, hozzájárultak a kitű-
zött célok minden szempontból
eredményes megvalósulásához.
Külön köszönetünket fejezzük
ki a fáradhatatlan szervezőknek!

a Bagodi Napsugár Óvoda
nevelőtestülete,

Szülői Szervezete
és

Bagod Község Önkormányzata

Salsa bemutató, majd közös tánc a vendégekkel.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
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
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A hagyomány szerint ha
egy faluban karácsony és ham-
vazószerda között senki sem
házasodott meg, akkor farsang

Farsangi rönkhúzás Keménfán

vasárnap büntetésből egy sze-
kérre tett farönköt kell elhúz-
niuk a nőtlen fiataloknak. A
szekér tetejére egy menyasszony-

nak és vőlegénynek öltöztetett
párt ültetnek, a menetet farsan-
gi maskarások kísérik.

Ezt az őrségi hagyományt
elevenítették fel február 10-én
Keménfán Ló-, összeboronálva
gatós Lajoskát Lepcses Lujzátés .

A falubeli lányok, asszo-
nyok már déltől sürögtek-fo-
rogtak a konyhában, készült a
töki pompos és a farsangi fánk,
hogy a díszes lakodalmi sereg
éhes ne maradjon.

Mire eljött a várva várt
programkezdés, érdeklődők és
beöltözött résztvevők sokasága
lepte el a faluház előtt az utcát.
Sokan eljöttek a környező tele-
pülésekről is, hogy szem- és
fültanúi legyenek eme ékes pár
egybekelésének.

Bolondos népségből nem
volt hiány, koszorúslányok, ci-
gányasszonyok, boszorkányok,

bohócok és mindenféle fura
szerzet kísérte a vőlegényt
menyasszonyához, harmonika
szó mellett.

Lujza már izgatottan to-
porgott a kapuban, akit a szülők
annak rendje módja szerint a
vőfély kérésére át is adtak La-
joskának, aki felültette őt a
rönkre, hogy az esketésre mi-
hamarabb sor kerüljön. Vigyá-
zott leendő arájára, aki meg-
próbálta őt ellopni, azzal bátran
szembeszállt.

A faluházhoz visszaérve a
farsangi lehetetlen egyház utol-
só papja komoly kérdéseivel
tűzdelve megáldotta frigyüket.

Ezt követően hajnalig tar-
tott a lakodalom, amihez a
talpalávalót Pungor Gábor húzta.

Keménfa Község Önkor-
mányzata köszönetét fejezi ki a
résztvevőknek és a segítőknek!

A farsangi „szertartás” pillanata.

Vidám farsangi mulatság-
ra invitálta a gyerekeket a
„Salla” Művelődési Központ
február 3-án.

Délután álarckészítés, jel-
mezverseny, a Zalalövői Álta-
lános Iskola és AMI Kis Tán-
coló Talpak csoportjának mű-
sora, valamint a Salla Nép-
tánccsoport közreműködésével
táncház várta a gyerekeket.

A jelmezverseny győztese
Takács Júlia lett (mosógép

jelmezével), a második testvé-
re, (páva), a har-Takács Dóra
madik pedig Bucsics-Tóth
Amarilla (katicabogár).

A jelmezverseny győztese
elfoglalhatta a neki járó trónt, s
kezébe vehette a fánkjogart,
aminek legfinomabb részét a
Zalalövői Tájház Egyesület női
tagjai sütötték (természetesen a
többi jó pár adaggal egye-
temben).

M.F.

Farsangoló Zalalövőn

A felső sorban Takács Júlia, mint mosógép, jobbról Takács
Dóra, mint páva, balról pedig Bucsics-Tóth Amarilla (a képen
már jelmez nélkül).

Fotó: a szerzőFotó: a szerző

Idén Európa és Magyar-
ország a 19. században téma-
körrel hirdette meg az általános
iskolai megyei történelmi le-
velezős versenyét a „Salla”
Művelődési Központ és Könyv-
tára. A megye 14 iskolájából
44 diák jelentkezett a 3 for-
dulós versenyre, ahonnan a
legjobb 10 jutott a döntőbe.

A feladatlapok összeállítá-
sánál a szakmai hátteret
Herczeg Imre történelem tanár
biztosította. A szervezők a via-
dal tematikájának megválasz-
tásakor mindig figyelembe ve-
szik az országos tanulmányi
verseny által meghirdetett té-
makört, ami plusz segítség a
diákok számára.

Az idei erőpróba széleskörű
tudást igényelt a diákoktól, de a
verseny főszervezője, dr. Mol-
nárné Skriba Judit szerint a

Zalalövői siker
gyerekek nagyon jól teljesí-
tettek.

A döntőben a versenyzők a
feladatlap kitöltése után az elő-
re megadott témakörből készült
kiselőadással álltak a kéttagú
szakmai zsűri elé. Horváth Jó-
zsef, a Pankaszi Általános Is-
kola igazgatója és Pátiné Hor-
váth Ilona, az Őriszentpéteri
Általános Iskola történelem ta-
nárnője értékelte az elhangzot-
takat.

Az első helyen Boncz Esz-
ter, a Zalalövői Általános Is-
kola és AMI, a másodikon Mo-
csári Sebestyén, az alsópáhoki
dr. Szántó Imre Általános Is-
kola, a harmadikon Puklics Dó-
ra, a Zalaszentgróti Deák Fe-
renc Általános Iskola-Gimná-
zium és AMI diákja végzett.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Balról: Puklics Dóra, Boncz Eszter, Mocsári Sebestyén.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gábor barátommal rég-
óta ismerjük egymást. A fo-
gyókúrát sokáig csak hírből
ismerte. Aztán az évek elő-
rehaladtával nála is vége lett
a bablevest eszek lekváros
buktával korszaknak. Abba-
hagyta a dohányzást. Pár hó-
nap múlva felállt a mérlegre,
majd döbbenten fakadt ki:

– Ilyen gyorsan még
autóval sem tudok 100-ra
gyorsulni.

A döbbenet után jött az
érzés:

– Ez így nem mehet
tovább!

Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tabletták,
mozgás. A tartós eredmény
elmaradt. Fogyott, majd még
többet visszahízott. A hely-
zet egyre aggasztóbb lett. Az
orvosa szigorú diétát írt elő.
Az első hónap után nyűgö-
sen ment vissza kontrollra. –
Az rendben van, hogy fogy-
tam, de én nem vagyok nyúl,
hogy az életem hátralévő ré-
szében sárgarépát rágcsál-
jak! – fakadt ki.

Lehet főzni, fűszerezni –
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Gábor elkezdett főzni.
Fogyott tovább. Boldog volt.
De rengeteg idejét emész-
tette fel a főzés. A konyhája
kicsi és rosszul felszerelt
volt. Ezért nem volt ideje
mindig főzni. Néha kényte-
len volt ételt rendelni, ami
miatt nem fogyott tovább.

Ettől viszont nem lett
boldog. Elgondolkodott, fel-
hívott.

– Nekem egy jó konyhá-
ra van szükségem! Amiben
fél óra alatt végzek a főzés-
sel, a rendrakással. Tudtok ne-
kem ilyet tervezni és gyártani?

– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

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

Zalaboldogfa képviselő-tes-
tülete 2018. február 14-én nyil-
vános ülés keretében tárgyalta
éves költségvetését. A kiadási
és bevételi összegek ismere-
tében már megállapítható, hogy
2018-ban sem lesz könnyebb
az önkormányzatok helyzete Lu-
ter Péter polgármester szerint:

– Az elmúlt években a köz-
ponti támogatás, normatíva
csökkenéssel (helyi adók/súly-
adó, személyi jövedelemadó)
kellett szembe nézni. Az önren-
delkezés csorbításával csökkent
a mozgásterük a helyi hiva-
taloknak. Az átgondolt és taka-
rékos gazdálkodás ellenére le
kell mondanunk nagyobb be-
ruházásokról, hogy a település
működtetése biztosítva legyen.

A 2018-as költségvetés el-
fogadásánál a képviselő-testü-
let figyelembe vette a kialakult

Átgondoltan, takarékosan

helyzetet, ezért a működés sta-
bilitása mellett csak a legfon-
tosabb feladatok elvégzését
tűzte ki célul. Kiemelt szerepet
kapott a bel- és külterületi utak
felújítása. Zalaboldogfán mér-
tanilag kialakított, pókháló-
szerű több km-es belterületi ut-
cák vannak. Szépségének hát-
ránya, hogy ezeknek az utcák-
nak a kezelése, karbantartása,
felújítása hatalmas költségek-
kel jár, ami nagy terhet ró az
önkormányzat költségvetésére.
Állami normatívában ezekre a
területekre olyan kevés támo-
gatás van, hogy még az útpad-
kák, vizes árkok karbantartá-
sára, kaszálására sem elég.

A nehézségek ellenére az
önkormányzat hosszú évek óta
nem szorult hitelre, és ezután
sem szándékozik! Természete-
sen ez csak úgy történhetett,
hogy felelősen gazdálkodott a
közpénzzel. Régi mondás sze-

rint „addig nyújtózkodj amíg a
takaród ér”!

Ennek a felfogásnak köszön-
hetően az előző évek megtaka-
rításából pénzmaradvánnyal
számolhatunk, aminek nagyobb
részét az utak állapotának javí-
tására, felújítására fordítjuk.

Zalaboldogfa költségvetésé-
ben kiemelt szerepet kapott a
meglévő értékek, műemlékek, a
falu történelmét megőrző épít-
mények megmentése, megóvá-
sa, a környezet védelme. Az
idei évben az utakra tervezett
nagyobb összeg mellett a hábo-
rús emlékmű felújítása és a
játszótéri eszközök beszerzésé-
re, építésére lett elkülönítve ke-
ret a költségvetésben.

A közösségek, civil szerve-
zetek életben tartása is nagyon
fontos az önkormányzat és a
falu számára, ezért továbbra is
segítjük és támogatjuk őket. Ha-
gyományőrző rendezvényein-
ket az idén is megtartjuk (má-
jusfa állítás, falunappal egy-
bekötött elszármazottak talál-
kozója, szüreti felvonulás, Mi-
kulás-várás, fenyőünnep, nyug-
díjas nap).

Luter Péter a tervek ismer-
tetése után a következő felhí-
vással fordult a zalaboldog-
faiakhoz:

Tisztelt zalaboldogfai pol-
gárok! Akinek hozzátartozója,
vagy ismerőse falunk szülötte,
de az ország, vagy a világ más
pontján él, kérjük adják meg
nevüket, elérhetésüket 2018.
április 30-ig!

a Művelődési Központban, Zalalövőn tartja összejövetelét,
melyen

a Mozgalmas Időskorért Közhasznú Egyesület képviselője
ad tájékoztatást a mozgássérültek részére nyújtható

elektromos kerekesszék és moped támogatási
lehetőségekről.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Nem csak klubtagokat!

A Mozgássérültek Egyesületének zalalövői csoportja

2018. március 9-én 14 órakor

Én nem vagyok nyúl…

Felújítják Zalaboldogfán a háborús emlékművet.
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Idén is megrendezésre ke-
rült a mostHagyárosböröndön
már hagyományosnak mond-
ható farsangi maszkabál a gyer-
mekek részére. Sajnos az „inf-
luenza szezon” rányomta bé-
lyegét a rendezvényre, az eddig
megszokottnál jóval kevesebb
gyerkőc tudott beöltözni.

Farsang Hagyárosböröndön
A csoportkép elkészítése

után a kisebbek színezéssel,
álarckészítéssel, társasjátékok-
kal, míg a nagyobbak az asz-
talitenisz és a csocsóasztal se-
gítségével múlatták az időt. A
megjelentek sok finomságot fo-
gyaszthattak, köszönet érte
minden szülőnek.

Elkészült a csoportkép.

2018. február 9-én egy han-
gulatos vacsora keretében a
kultúrházban köszöntöttük a
zalaszentgyörgyi nyugdíjaso-
kat, szépkorúakat. Az ünnepé-
lyen műsort adtak a Zala-
szentgyörgyi Napköziotthonos
Óvoda kicsinyei, köszöntőt
mondott polgár-Kovács Dezső
mester, majd a község házior-
vosa, az egész-dr. Barabás Enikő
ségmegőrzésről tartott előadást.

Idősek köszöntése Zalaszentgyörgyön

Ezt követően a polgár-
mester egy csokor virággal kö-
szöntötte a rendezvényen meg-
jelent legidősebbeket: Hári Já-
nosnét Hári Jánostés , majd
minden vendéget egy szál vi-
rággal üdvözölt.

A jó hangulat jegyében, va-
csora után Takáts Veronika
operett slágereket énekelt, majd
Csordás István harmonikája
adta a talpalávalót.

Jó hangulatban telt az este.

A Zsuzsanna bált hagyo-
mányosan a Zalalövői Napkö-
ziotthonos Óvoda és annak szü-
lői munkaközössége szervezte,
amire idén rekord gyorsasággal
kelt el az összes jegy. Szabó
Balázs alpolgármester beszédé-
ben köszönetét fejezte ki az
alázatos munkáért, mind a pe-
dagógusok, mind a szülők szá-
mára, akik együtt, összefogva,
nagyon jó közösséget alkotnak.

A jótékonysági bál elma-
radhatatlan eleme az óvónénik
és dadusok parádés előadása,

Az óvónénik aztán tudják, hogy mi az élet!

aminek forgatókönyvét az idén
nyugdíjba vonuló 3 óvónéni
köré építették fel: Baki Jó-
zsefné, Tóth Klára Tóthnéés
Járfás Györgyi az odaadó mun-
kával teli, 40 évnyi „rabságot”
hátrahagyva epekedve várják a
nyugdíjazást. A vágyakozással
teli időt ábrándozva töltik, de
Németh Éva, a már nyugalma-
zott óvónéni próbálja kiábrán-
dítani őket. Nem a szabadság
és felhőtlen időtöltés követke-
zik, hanem az orvosról orvosra
járás, a hosszú magányos téli

esték teszik majd ki a napjukat.
De az örök optimista óvónénik
nem hagyják magukat, ők ige-
nis, hogy megérdemlik az utaz-
gatást, a boldog, programokkal
teli szabadságot.

Kovács Imréné, a Zalalövői
Napköziotthonos Óvoda veze-
tője korábbi nyilatkozatában
mondta el nekünk, hogy milyen
széleskörű ismeretekkel tudják
fogadni az ovisokat:

– Nevelőtestületünk szakmai-
lag felkészült, megújulásra kész
pedagógusok közössége, akik
képesek az együttműködésre.
Szívesen vesznek részt külön-
böző továbbképzéseken, fon-

tosnak tartják, hogy a megszer-
zett szakmai ismereteiket elmé-
lyítsék, kiegészítsék. Az óvoda-
pedagógusok mindegyike ren-
delkezik néprajzi ismeretekkel,
közel állnak a hagyományok-
hoz. Végzettségük szerint van
közöttük gyermektánc oktató,
zeneóvoda vezető, fejlesztő pe-
dagógus, közoktatás vezető, né-
pi játék és kismesterségek ok-
tatója – mondta Kovács Imréné.

Az áldozatokkal teli, 40
évnyi kitartó munka után mi is
kívánunk nekik legalább 40
évnyi boldog, gondtalan és jó
kedélyű éveket.

M.F.

Balról Tóthné Járfás Györgyi, Tóth Klára és Baki Józsefné ba-
kancslistájukat nézegetve várják a nyugdíjas éveiket.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában Bitbúvár Alapítványműködő
számlájára befolyt összeg 2017 évben 400.960 Ft, melyet
ezúton is megköszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák ala-
pítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek felújítá-
sára kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!

A rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkező nyilatkozat az iskola titkárságán

kapható!)
Köszönettel:

Herman Eszter,
a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Felhívás!

Zalaszentgyörgyön, a kul-
túrházban is sor került a far-
sangi mulatságra! 2018. február
6-án megtelt a ház kicsik és
nagyok zsivajával. „Farsangi
álom” címmel, Szépligeti-Csá-
vás Dóri zenés gyerekműsora
indította a parádét. A jó han-
gulatú, családias rendezvényen
ötletes volt a jelmezfelhozatal:
cica, boszorkány, indiánlány,
Ugri - a szöcskelány, méhecs-
ke, pásztorlány, hóbagoly, cow-
girl, bohóc. Közben fánkok,
lekvárok, málnaszörpök kínál-
ták magukat a tálaló asztalon.
Köszönjük szépen az ízletes,
szépséges, fenséges fánkokat,
melyeket készítették: Horváth
Jánosné, Takács Gyuláné, Ta-
kács Miklósné, Vaski Jánosné.

A gyerekek a műsor után
önfeledten játszottak, futkároz-
tak pom-pommal és lufikkal
felszerelkezve, miközben a fel-
nőttek kellemesen elbeszél-
gettek.

Fánklakoma és macskurázás
Farsang Zalaszentgyörgyön

A tartalmas együttlét köz-
ben a fánklakoma mindenki
elégedettségére szolgált.

Rá egy hétre, húshagyóked-
den folytattuk a farsangolást,
macskurások űzték a telet Za-
laszentgyörgyön. Hatásos volt,
hiszen a hagyomány felele-
venítése tavaly kezdődött, ezért
meglepetésként érte az otthon
levőket a látogatás, no meg a

hol csodálkozó, hol megille-
tődött gyerekeket. A lényeg,
hogy az idei évben jobban
sikerült a népszokás felidézése,
és külön kiemelendő, hogy a
télűzők a tradícióhoz híven
viselkedtek és öltöztek fel.
Jövőre is számítunk rájuk és
ezúton gratulálunk a hagyo-
mányhű macskurásoknak.

Zsirka Erika

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Káváson 4 éve indult a
hímzőszakkör, az Újra öltünk,
örökítünk című pályázatnak
köszönhetően, Domján Zsu-

zsanna népi iparművész szak-
mai irányítása mellett. Jelenleg
nyolc ügyes kezű asszony is-
merkedik a zalahalápi motí-
vum-kinccsel, az eddigi mező-
ségi, komádi, erdélyi szász,
trencsényi (Szlovákia), rábakö-
zi, mezőkövesdi gránátalmás-
főkötős és nem utolsó sorban a
zalai szőlős szín- és formavilág
után. A „szakkörök” minden
második hétfő késő délután
kapnak helyet a közösségi tér-
ben. Itt nagyon gyorsan elrepül
az a pár óra és a következő
találkozásig sem unatkoznak a
résztvevők, hiszen „házi fel-
adatokkal” ellátva térnek haza.

3 éve indítottunk kosárfonó
tanfolyamot ,Dulics Margit

Gránátalma-díjas kosárfonó ve-
zetésével. A tanfolyam annyira
közkedvelt volt, hogy az elmúlt
három évben 2-2, egyenként 5
alkalomból álló tanfolyamot is
kellett szervezni, egyiket az
őszi, másikat a téli időszakban,
legkevesebb 12 fős létszámmal.
Ebben az évben már csak a
„haladók” folytatják a tanulást,
ők is nyolcan maradtak. Idei

Népi kismesterségek „alkotóháza” Káváson
cél: a munka önálló kezdése és
befejezése, az időközben min-
denkinek elkészülő saját mun-
kapaddal.

Mindkét tanfolyamon részt-
vevők anyagi részt is vállalnak:
az anyagköltséget maguk fe-

dezik, az önkormányzat az ok-
tatást téríti. Az alkotók munkái-
ból minden évben ízelítőt kap-
hatunk a júliusi falunapon ki-
állítás formájában. Idén sem
lesz ez másként.

B.M.
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A Zalaszentgyörgyi Néptánc-
együttes Marosszent-és a
györgyi Táltos Néptánccsoport
között 6 éve áll fenn kapcsolat.
Azóta közös néptánctáborokat
szervezünk, hol itt, hol ott. Az
idén hármadszor került meg-
rendezésre Zalaszentgyörgyön.

Ezúttal tizennégyen érkez-
tek a vendégek február 2-án.
Kiss-Molnár István néptáncpe-
dagógus vezetésével zalai tán-
cokat tanultunk.

Pénteken a reggeli után
egész napos tánctanulás, este
zenés mulatság volt, ahol
Schreiner Jenő zenélt. Szomba-

Közös tánctanulás

ton délelőtt pincelátogatásra
került sor a kávási hegyen (sza-
lonnasütéssel), majd délután
folytatódott a tánctanulás.

Este a vendégekkel együtt
részt vettünk a Zalaszent-
györgyi Sportegyesület farsan-
gi bálján, ahol a Táltos Nép-
táncegyüttes adta a műsort.
Hajnalig mulattunk, másnap
délelőtt pedig hazautaztak a
vendégek.

A most tanult koreográfi-
ával fogunk fellépni közösen
áprilisban a marosszentgyörgyi
Szent György napokon.

Polster Marietta

Reneszánszát éli a kosárfo-
nás napjainkban. Február elején
Zalaháshágyon is tanfolyam in-
dult a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatása jó-
voltából, a helyi Nyugdíjas Ba-
ráti Kör szervezésében.

Büki József polgármester
örömmel újságolta, hogy az el-
ső foglalkozáson közel harmin-
can voltak a „tanulók”, több-
nyire helybeliek, de Ozmán-
bükről is volt egy résztvevő.

A négy foglalkozásból álló
tanfolyamot a hegyhátszentmár-

toni vezeti, akitSahin-Tóth Péter
többen is segítenek az oktatásban.

Ugyancsak a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár tá-
mogatásával rendezték meg a
farsangi mulatságot Zalaháshá-
gyon. A jelmezekbe öltözött gye-
rekeket a felvonulás előtt és
után játszóház, csillámtetoválás
várta, majd a Harisnyás Pippik
léptek fel.

A finom fánkokról Sipos
Győzőné, Hegyi Mihály Árpád-
né Pásztorné Ádám Edithés gon-
doskodott.

Kosárfonás Zalaháshágyon
Farsangoltak a gyerekek

Ismerkedés az alapokkal.

A zalaháshágyi farsangolók.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook

Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2018. február
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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

Letették a 170 milliárd fo-
rintból épülő M76-os autóút
alapkövét február 23-án a Zala
megyei határá-Alsónemesapáti
ban; az autóút –Zalaegerszeget
a sármelléki repülőtér érintésé-
vel – az M7-es autópályával
kapcsolja össze.

Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közle-
kedésért felelős helyettes ál-
lamtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:
2020-ig elkészül a Zalaeger-
szeg és Alsónemesapáti között
még hiányzó, mintegy másfél
kilométeres szakasz négysávos-
sá alakítása, illetve az M7-es
holládi Fenék-csomópontjától
pusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése
is elindul, itt az építkezés be-
fejezését 2022 végére tervezik.

A politikus kifejtette: Ma-
gyarország gazdasága lendüle-
tesen fejlődik, ezt az iramot
tartani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztésére. Az er-
re szolgáló kormányzati prog-
ram két alappillére, hogy az
autópályák a programozási cik-

Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul

lus végére érjék el az ország-
határokat, illetve minden me-
gyei jogú városnak legyen két-
szer kétsávos gyorsforgalmiút-
csatlakozása. Ez utóbbi érde-
kében Békéscsaba, Eger, Ka-
posvár, Salgótarján, Sopron és
Szolnok mellett kiépül Zala-
egerszeg irányába is az össze-
köttetés.

A teljes program 2500 mil-
liárd forintot meghaladó ösz-
szegből valósul meg, ennek
több mint felét a hazai költ-
ségvetés állja, a kisebbik há-
nyadot európai uniós forrá-
sokból biztosítják. A beruházá-
sok több mint 70 százaléka már
legalább a szerződéskötésig el-
jutott.

A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és
kiemelt főút megépítésével „el-
érjük Ausztria autópálya-sű-
rűségét, Magyarország közút-
hálózata tehát európai szintű
lesz” – fogalmazott a helyettes
államtitkár.

Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170
milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén

Keszthely is kétszer kétsávos
bekötést kap, a 17 települést
érintő autóút 110 kilométeres
sebességű haladást tesz majd
lehetővé. Különlegessége, hogy
a zalaegerszegi járműipari teszt-
pályához kapcsolódva az önve-
zető és elektromos járművek
közúti tesztelését is lehetővé
teszi majd.

Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének ko-
ordinációjáért felelős államtit-
kár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja ke-
retében a gyorsforgalmiút-há-
lózatba kapcsolódó megyei jo-
gú városoknak további lehető-
sége nyílik a helyi gazdaság
bővítésére, új munkahelyek lét-
rehozására, illetve a már mű-
ködő vállalkozások versenyké-
pességének növelésére. Az
érintett városokban és az agg-
lomerációjukban élők számára
biztonságosabb, komfortosabb
közlekedési lehetőséget bizto-
sítanak.

Zalaegerszegen vagy a vá-
roshoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pe-
dig elkezdődik a Zalaegerszeg
és közötti gyorsforgalmiVasvár
út tervezése is. A zalai me-
gyeszékhely beruházásainak
összegéből 201 milliárd hazai
forrás – beleértve az M76-os
teljes költségét –, 11,5 milliárd
pedig uniós forrás.

Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési kép-
viselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egye-

dülálló módon a leendő za-
laegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlako-
zik. A leendő gyorsforgalmi
úton például az úttestbe in-
tegrált napelemek lesznek, ame-
lyek az összes lámpát és jelző-
táblát üzemeltetik, de felsőve-
zetékkel is szeretnék ellátni az
utat, hogy az elektromos meg-
hajtású kamionok áramszedő-
vel haladhassanak rajta.

Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képvise-
lője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út ja-
vítja és Keszthely köz-Hévíz
lekedési lehetőségeit, de Pacsa
környékére is gazdaságfejlesztő
hatása lesz, hiszen ez a térség
kissé messze van a nagyobb
városoktól.

Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó –
már legalább húsz éve tervezett
– észak-déli M9-es gyorsfor-
galmi út megépítésére is.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői
döntéseknél. A megépítése te-
hát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi jármű-
ipari tesztpálya, a leendő lo-
gisztikai központ és kamionter-
minál, illetve a sármelléki
nemzetközi repülőtér fejlődé-
séhez.

Forrás: MTI

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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A településen élő Tornyos
Sándor 2018. február 19.-én töl-
tötte be a 95. életévét, e jeles
alkalomból köszöntötte fel az
önkormányzat nevében Cser
Gábor Vigh-polgármester és
Tardi Valéria jegyző, aki az
Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt oklevelet adta át.

A rendezvényre a faluház-
ban került sor, természetesen
Sanyi bácsi népes családja
körében. Öt unokája, és eddig
négy dédunokája mellett lánya,
menye és családjuk is eljött,
hogy együtt ünnepeljék meg
ezt a tisztes kort.

Keménfa legidősebb lakosát köszöntötték
1923. február 19.-én szüle-

tett és itt is élt ésKeménfán
dolgozott egész életében. Me-
zőgazdaságban, tehenészetben
és fatelepen kereste meg a
családnak a kenyérre valót.
1950-ben nősült, házasságából
három gyermek született. Saj-
nos felesége a közelmúltban
elhunyt, a 68. házassági évfor-
dulójuk előtt nem sokkal.

A szép kort megért idős
ember meghatódva fogadta a
köszöntő szavakat.

Kívánunk Sanyi bácsinak
még jó pár egészségben eltöl-
tött, tevékeny, boldog évet!

Az ünnepelt Teréz leányával (hátul középen), a polgármesterrel
és a jegyzővel.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12
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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

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

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.•
Szabad felhasználású jelzáloghitelek•
Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra•
Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)•
Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány•
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.•
Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,•
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,•
napelem rendszerek…)

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,•
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 14 000 Ft/év díjért.•

• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.

felszolgáló•

konyhai kisegítõ•

az alábbi

pozíciókba munkatársakat keres:

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:

hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

A Thermal Hotel Balance**** Lenti

• éttermi kisegítõ

szakács•

• szobalány

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


