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Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
Zalalövői templomZalalövői templom

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. május 02 - május 13-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

Csirke farhát......................259 Ft/kg
Csirke szárny.....................569 Ft/kg
Csirke egészben................669 Ft/kg
Csirke comb.......................669 Ft/kg

Sertés fehércsont           5 Ft/kg...........
Sertés láb hátsó           99 Ft/kg...........
Sertés máj                   319 Ft/kg...................
Zsírszalonna               599 Ft/kg...............
Dagadó                        999 Ft/kg........................
Tarja csont nélkül    1279 Ft/kg....
Karaj csont nélkül   1399 Ft/kg... Zsír 1 kg                                      599 Ft/kg......................................

Lecsókolbász 599 Ft/kg.............................
Véres-Májas hurka lédig 899 Ft/kg..........
Nyári turista 999 Ft/kg..............................
Füstölt csülök turista 999 Ft/kg..............
Disznósajt gyomorban vcs. 999 Ft/kg....
Tepertő krém  250 g/dob   429,-/db  1716 Ft/kg  TOP ÁR.. ... .. ..

Parasztkolbász                         1599 Ft/kg.........................
Tepertő 1999 Ft/kg......................................

Cserkészkolbász...........................949 Ft/kg
Virsli műbeles................................999 Ft/kg
Parasztmájas................................1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs...................1049 Ft/kg
Sajtos virsli...................................1199 Ft/kg
Vadász karikás.............................1399 Ft/kg
Vasi kolbász.................................1399 Ft/kg
Körmendi extra Sonka................1799 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna.......1769 Ft/kg

A 2018-as magyarországi
országgyűlési választáson két-
harmados többséggel újra a
Fidesz-KDNP győzött. Az idei
választás nagy részvételi ará-
nyokat mutatott, így volt ez
Zalalövőn is, ahol szinte min-
den körzetben 70% feletti volt
a szavazók száma.

A szavazási eredményekkel
kapcsolatban kérdeztük Pintér

Zalalövő (is) választott
Antal polgármestert, aki biza-
kodóan tekint a jövő felé:

– Örültem annak, hogy a
választáson Zalalövő város la-
kossága is szép számmal el-
ment szavazni, és véleményt
nyilvánított. Az eredményekből
lehet látni, hogy a döntő több-
ség, a lakosság olyan 70%-a, a
Fidesz-Keresztény Demokrata
Néppárt koalícióra szavazott.

Külön öröm volt látni, hogy
Vigh László országgyűlési kép-
viselő ilyen nagy számú szava-
zatot kapott, és a megindult
fejlődés, valamint fejlesztések
tovább folytatódhatnak Zalalö-
vőn is.

Zalalövő körzeteiben a kö-
vetkezőképpen alakultak a rész-
vételi arányok: 01-es körzet:
75,34%, 02-es körzet: 73,27%,
03-as körzet: 67,19%, 04-es
körzet: 68,88%, 05-ös körzet:
71,65%, 06-os körzet: 76,39%.

Vigh László (középen) pártszimpátiától függetlenül mindenkit
szeretne képviselni. Balról: Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere, dr. Kovács Orsolya, a választási bizottság elnöke,
a régi-új képviselő, dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke és Bali
Zoltán kampányfőnök.
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2018. augusztus 11-én (szom-
baton) Zalalövő Város Önkor-
mányzata Zalalövő ésés a
Környéke Közéletérért, Kultú-
rájáért, Környezetéért Alapít-
vány hagyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal ren-
dezi meg a vá-zalamindszenti
rosrészről elszármazottak ta-
lálkozóját.

A rendezvényre a város ve-
zetősége tisztelettel és szere-
tettel meghívja, és várja a te-
lepülésről elköltözött egykori
lakosokat, akik szívesen be-
szélgetnének az elmúlt évek

történéseiről, kíváncsiak egy-
kori lakóhelyük fejlődésére.

A rendezvényen való részvé-
teli szándékot a Zalalövői Kö-
zös Önkormányzati Hivatal felé,
illetve Sütheő Jánosné (Gabi)
tanyagondnok felé lehet jelezni
2018. június 25-ig az alábbi el-
érhetőségeken: tel.: 92/571-032,
email: pmhivatal@zalalovo.hu.

A város vezetősége köszö-
nettel fogadja az információt
mindazokról, akikről tudják,
hogy a zalamindszenti telepü-
lésrész lakosa volt, és szívesen
részt venne a baráti találkozón.

Zalamindszenti elszármazottak napja

A temetők méltó állapotáért való igyekezet nem lehet ver-
sengés tárgya, így az éppen folyamatban lévő más településrész
hasonló kezdeményezését is tiszteletben tartva és támogatva,
szeretnénk ráirányítani a figyelmet egy régebbi és méltatlanul
háttérbe szorult, a Zalamindszent kegyeleti helyét érintő, azt
megújítani kívánó szervezésre.

Évekkel ezelőtt néhány lelkes lokálpatrióta, felismerve a he-
lyiek jogos igényét, gyűjtést kezdeményezett. El kell ismerni,
hogy ehhez a buzgósághoz akkor nem társult kellő önkor-
mányzati támogatás, lévén, hogy egy kisváros hét temetőjének
színvonalas gondozása és az alapvető szükségletek kielégítése
rangsorolásra kényszeríti az éppen regnáló vezetést. Így történt,
hogy a Budafa településrész düledező és beázott födémű rava-
talozóját sürgősebb volt felújítani. Idei terveink között azonban
hangsúlyosan szerepel a zalamindszenti ravatalozó méltó szín-
vonalú felújítása is.

Önkormányzatunk anyagi forrásai viszont végesek, így biza-
lommal fordulunk mindazokhoz, akik ennek a nemes ügynek a
támogatását, anyagi hozzájárulással való segítését fontosnak
érzik.

Adományaikat az alábbi számlaszámra utalhatják, illetve
csekken fizethetik be:

Zalalövő Város Önkormányzata
11749008 - 15432405 - 10150003
Ha személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával kívánja

támogatni elképzelésünk megvalósítását akkor

Tisztelt zalalövőiek, Zalamindszentért felelősen érzők!
Kedves elszármazottak, jószándékú segítők!

a rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő adatok:
Zalalövő és környéke K.K.K. Alapítvány
18958252-2-20
Előre is köszönjük felajánlásaikat, melynek révén remélhe-

tőleg még ebben az évben – terveink szerint Mindenszentek
ünnepére – megújult formájában csodálhatjuk majd a ravatalo-
zót, mindannyiunk örömére, annak bizonyságául, hogy az össze-
fogás ereje valóban csodákra képes!

Tisztelettel:
Pintér Antal

polgármester

A Bagodi Napsugár Óvoda
nevelési értékrendjében fontos
terület a tehetséggondozás, il-
letve a tehetség kibontakoztatá-
sa. Mint már hírül adtuk, a
2014, /15. nevelési évtől folya-
matosan rangos helyezéseket
értek el óvodásaink rajzpályá-
zatokon, a Gyenesdiási Óvoda
és Bölcsőde „Pacsirta” Gyer-
mekdal fesztiválján, akárcsak a
„Salla” Művelődési Ház és
Könyvtár által szervezett Vers-
mondó versenyeken.

2018-ban Osbáth Hanna
első helyezést ért el a Zalavíz
Zrt. rajzpályázatán, valamint
bronz minősítést kapott a Gyer-
mekdal fesztiválon és a Zala-
lövői Versmondó verseny kü-
löndíjasa.

Pati Panni a Salomvári Ál-
talános Iskola rajzpályázatán a
díjazottak között volt, valamint
a „Pacsirta” Gyermekdal fesz-
tiválon ezüst minősítést szerzett.

A Bagodi Napsugár Óvoda büszkeségei
A „Pacsirta” Gyermekdal

fesztiválon még Vida Veca Jan-
ka Oláh Bianka Farkasarany, ,
Dóra, Kiss Aliz, Cserkuti Bella
és bronz mi-Kalányos Milán
nősítést kapott.

A 2017/18-as nevelési év-
ben több rajzot is küldtünk
olyan felhívásra, hogy a Bo-
hócdoktorok munkáját segít-
sük. A Bohócdoktorok azok,
akik kórházakban fekvő, sú-
lyosan beteg gyerekek minden-
napjait próbálják megtölteni
vidámsággal, játékkal, mesével.

Majd egy év után kaptuk az
értesítést, hogy a Bagodi Nap-
sugár Óvodából küldött raj-
zokat beválasztották az 500
legjobb alkotás közé, melyek
eljutnak a kórházakba, hogy a
kis betegek környezete kor-
társaik munkái által váljon
„gyermekibbé”.

Így lettek a bagodi óvo-
dások tiszteletbeli Bohóc-

doktorok. Az intézményünk-
ben folyó tehetséggondo-
zás pedig ilyen egyszerűen
vált a toleranciára, segítség-

nyújtásra nevelésünk eszkö-
zévé.

Kungli Józsefné
óvodavezető óvodapedagógus

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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

Molnár OptikaMolnár Optika

Szemvizsgálati időpontok:

Ingyenes látásvizsgálat szemüvegrendelés esetén

Május

03.(csütörtök): 13-17-ig

10.(csütörtök): 9-12-ig

17.(csütörtök): 13-17-ig

24.(csütörtök): 9-12-ig

31.(csütörtök): 13-17-ig

Június

07.(csütörtök): 9-12-ig

14.(csütörtök): 13-17-ig

Testvértelepülési találkozó-
ra került sor Marosszentgyör-
gyön a kapcsolat 20 éves ju-
bileuma alkalmából. Zalaszent-
györgyöt képviselő-testületa
küldöttsége, a néptáncegyüttes
és festőművészBuday Mihály
képviselte, aki nem csak tes-
tületi tagként, hanem kiállí-
tóként is jelen volt. A helyi
kultúrházban ugyanis ekkor
nyílt történelmi tárgyú alko-
tásaiból kiállítás. Természete-
sen fellépett a zalaszentgyörgyi
néptáncegyüttes is, egy zalai
összeállítást bemutatva, amit
Kiss Molnár István tanított be.
Érdekesség volt, hogy a szent-
györgyiek együtt léptek szín-
padra a vendéglátókkal, hi-
szen ezt a táncot a kö-

Két évtized testvértelepülésként

zös tánctáborban együtt ta-
nulták be.

– Ez volt a két évtizedes test-
vértelepülési kapcsolat jubileu-
mi rendezvénye. A találkozón
megemlékeztünk a néhai Csá-
szár József zalaszentgyörgyi
polgármester vezette testület és
az ugyancsak néhai Vízi József
irányította marosszentgyörgyi
testület egymásra találásáról,
aminek köszönhető a 20 éve
tartó gyümölcsöző és baráti kap-
csolat – mondta ,Kovács Dezső
a zalai település első embere.

A zalaszentgyörgyi küldött-
ségben helyet kapott a helyi
nyugdíjas klub két tagja és a
szomszédos polgármes-Kávás
tere, és ,Eke László felesége
akik a néptáncegyüttes tagjai.

Buday Mihály (balról) kiállításának megnyitója. Középen Mure-
san-Kilyén Emma pedagógus és Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere.

Május 12.: Ügyességi örömíjász verseny. Rendező:
Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.

Május 18-19.: Pünkösdi rendezvény. Rendező: Kerecsen
Hagyományőrző Egyesület.

Május 18.: Mese és mondaíró pályázat eredményhirdetése.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ.

Május 19.: Színház az egész világ. Rendező: „Salla”
Művelődési Központ.

Május 26.: Kombinált fogathajtó verseny. Zalalövő és
Környéke Lovassport Egyesület.

Május 27.: Szivárvány Gyermeknap. Rendező: „Salla”
Művelődési Központ.

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a ren-
dezőknél.

Zalalövői programajánló

Verebes István Vigyázat, csa-
lók! című abszurd jelenetsorát
mutatták be a zala-Zalacsében
egerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház művészei (képünkön).

A színdarab a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács támogatásá-
val és a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság közreműködésé-
vel készült.

A közönség főleg az idő-
seket veszélyeztető élethelyze-

Vigyázat, csalók!
Zalacsében is bemutatták

teket (trükkös lopás, besurra-
nás, házaló árusok stb.) látha-
tott humorral, iróniával fűsze-
rezve, mindezt figyelemfelkeltő
célzattal, hogy senki se vál-
hasson áldozattá.

Zalacsében a polgárőrök
aktív munkájának is nagyban
köszönhető, hogy a fenti je-
lenetek a mindennapokban
csak nagyon ritkán fordul-
nak elő.
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Április 7., szombat, a kö-
zösségi élet jegyében telt
Káváson.

Reggel 7-kor már gyüle-
keztek a szorgos faluszépítők,
akiknek keze nyomán a temető
úti emelkedő és temető bejá-
ratával szembeni domboldal
nyert szebb külsőt. A fakivá-
gások, a fák elszállítása, a
gallyak égetése feszített tempót
igényelt, nemkülönben a több
száz talajtakaró növény elül-
tetése, de sikerült! Sajnos, a
szemétszedésre alig érkeztek
anyukák gyermekekkel, így a
tervezett Boronaút menti tisz-
togatásnak csak a fele való-
sulhatott meg. Akinek most
nem sikerült részt vennie a
közös munkában, az tavasz fo-
lyamán még többször is csat-
lakozhat majd közös rendra-
kásunkhoz, hiszen a Kulcsos
Ház és a felújítás alatt álló Táj-
házak környékének rendezése
is terv ebben az időszakban.

Köszönjük a megjelent 24
lakos részvételét, valamint a

Egy hosszú nap margójára

Vali néni - Zsuzsa néni össze-
szokott főzőpárosnak az ízletes
ebédet, amely mellett beszél-
getéssel pihenhettük ki a fára-
dalmakat!

Este 7 órától a hagyomá-
nyos éves borversennyel foly-
tatódott a nap. A közel 20 éve
tartó rendezvényre idén 30
szőlősgazda hozta el megmé-
rettetésre a borait. A 3 tagú
zsűri ( bo-dr. Kántor Mónika
rász, zalaszent-Kovács Dezső
györgyi polgármester és Herczeg
Sándor gazdálkodó) fehérbor
kategóriában arany minősítés-
sel jutalmazta ,Tuloki Lászlót
ugyanakkor vörösbor kategó-
riában arany minősítés nem
született. A közönségdíjat idén
fehérborával ,ifj. Dóczi Károly
vörösborával pedig Horváth
Lajosné nyerte el. Termelt bo-
raival Tuloki László érdemelte
ki a „2017 év Kávás Vincel-
lére” kitüntető címet. Gratu-
lálunk a nyerteseknek és a
résztvevőknek!

B.M.

Megszépült a falu.

Az előző ciklusok minden-
kori képviselő-testület elhatá-
rozta, hogy a faluközpont és
környékét mind a helyiek és a
vidékről érkezők számára is
környezetbarát köztéri bútorok-
kal, építményekkel pihenésre,
kikapcsolódása alkalmassá ala-
kítja.

Elmúlt években ezekből sok
meg is valósult. Új, fából ké-
szült buszmegálló, szeméttáro-
ló, pihenésre alkalmas padok,
fa utcatáblák, tájékoztató tábla,

Folytatódik a faluközpont rehabilitációja Zalaboldogfán
műemlék jellegű tűzoltókocsit
védő, tájba illő pavilon.

A szoborkert is újabb és
újabb alkotásokkal és emlék-
művekkel gazdagodott, tavaly
Trianon emlékművet avattunk,
az idén pályázatot adtunk be az
első világháborús emlékmű
renoválására. Erre jó esély van,
így hosszú időre fennmaradhat
az utókor számára. Folyama-
tosan szépítjük a zöldterülete-
ket, fákat ültetünk, virágokkal
látjuk el a hidakat, köztereket. A

faluközpontba terveztük a játszó-
teret is, mivel innen indulnak a
gyerekek iskolába, itt találkoz-
nak a falubeliek egymással.

A játszótér kialakításával
egy olyan komplexummá ala-
kul a faluközpont, ahol kel-
lemesen el lehet tölteni az időt
beszélgetéssel, pihenéssel, köz-
ben betekintést nyerhetnek a
falu történelmébe, és a gye-
rekeket is szemmel tarthatják.

Sajnos játszótéri eszközökre
nem írtak ki pályázatot, ezért
tovább nem várhattunk, mivel
közben gyönyörűen kialakult,
befüvesedett a terület, dísz-
cserjékkel, tujákkal lett körbe
kertelve. Nagy lombozatú fákat
ültetünk, amik biztosítják majd
az árnyékot a látogatóknak.
Nagy segítség az önkormány-
zatnak, hogy ezeket a munká-
kat helyi közmunkások végez-
ték el, és folyamatosan kar-
bantartják a területet!

Jó hír a kicsiknek és a szü-
lőknek, hogy az önkormányzat
pályázati támogatás hiányában
is különített el összeget a
játszótéri eszközök beszerzésé-
re. Legyártásukat megrendel-
tük, ha minden jól megy, akkor
rövid időn belül igénybe is
vehetik a gyerekek!

Szándékunkban áll a játszó-
tér utca melletti szakaszát a
tujaösvényen kívül egy tájba
illő fakerítéssel védeni. Ezen
kívül a játszótéri eszközök és a
gyerekek védelmében térfigye-
lő kamerát helyezünk el, ami
természetesen a többi értékes
műtárgy védelmét is szolgálja.

Tovább folytatjuk a bel-
területi utak felújítását, sajnos
forrás hiányában a teljes út-
burkolat aszfaltozását nem tud-
juk elvégezni, de a rosszabb
állapotú utcák kijavításra ke-
rülnek.

L.P.

Fákat is ültettek…

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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„Az idő múlhat, a szépség
és a jóság, a szeretet és az igaz-
ság nem múlik el az évszáza-
dokkal, nem múlik el az embe-
rekkel, hanem örökös!” – Feke-
te István e gondolatának jegyé-
ben rendezték meg idén április
14-én, szombaton délután a ha-
gyárosböröndi kultúrházban az
Idősek napját, melyen ezúttal is
szép számmal voltak jelen a
község korosabb lakói. Nárai
Dominik verssel köszöntötte a
megjelenteket, Török Zoltán
polgármester pedig az idősek
iránti tiszteletről, megbecsülé-
sük fontosságáról beszélt.

A helybeli gyermekek és
szüleik műsorát most is Tompa
Ágnes rendezte, aki egyúttal a
műsorközlő feladatát is vál-
lalta. A színpadon a Macskák
c. musical egyik részletét je-
lenítették meg, ezután énekel-
tek, szavaltak, aztán a gyerme-

Az idő múlhat...

kek egy furcsa, de nagyon ha-
tásos „bábjáték utánzatot” mu-
tattak be a paraván mögött, szü-
leik segítségével, végül virággal
kedveskedtek az időseknek.

Ezt követte a Lőrincz Kál-
mán - Böcskei István - Herbai
Géza - Simon Ferenc - Sántha
Viktória felállásban fellépő al-
kalmi együttes műsora, mely-
nek során ismert slágerek, ope-
rettdalok és kuplék hangzottak
el, nagy sikerrel. A jelenlévő
idősek nevében Hadászi Sán-
dorné mondott köszönetet a
szereplőknek és a szervezők-
nek, majd  vacsorára került sor.

Közben megszólalt a Har-
monikÁcs Együttes is, amely
szokásához híven magyarnóta
műsorral szórakoztatta a nagy-
érdeműt, estefelé a légkör már
egyre emelkedettebb lett, jó han-
gulatban zárult a rendezvény.

Ács László

Szép számban megjelentek a falu szépkorú lakói.

CSÖDE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA és az

„EGYÜTT CSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY”
tisztelettel meghívja

Önt és kedves Családját

2018. május 19-20-án
(szombat, vasárnap)

XIX. alkalommal tartandó

F A L U N A P R A

Program:
Május 19-én (szombat):
21,00 órától bál a közösségi tér épületében
Játszik: Éder Gábor és Zsófi
Május 20-án (vasárnap):
14,00 óra A II. világháborús emlékmű koszorúzása.
Beszédet mond: Vigh László országgyűlési képviselő
Közreműködik: Herczeg Zsófia
14,30 óra Salla Néptánc Együttes műsora
15,00 óra Töltsön egy órát a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház művészeivel.
16,00 óra Reason együttes műsora
16,30 óra Éder Gábor és Herczeg Zsófia műsora
20,00 órától András bál!

Nemrég tartotta a jogsza-
bályban előírt évenkénti 1 al-
kalommal kötelező közmeg-
hallgatását a Zalalövői Közös
Önkormányzati Hivatal.

Két napon, két külön hely-
színen, a „Salla” Művelődési
Központban irsapusztaiés az
városrész klubhelyiségében
szólalhattak fel a helyiek.
Utóbbi helyszínen az aktivitás
és az észrevételek száma is
nagyobb volt, amik között a
visszatérő problémát jelentő
orvosi ügyelet hiánya is fel-
merült. szerintMiszori Csaba
egy ekkora településnek, mint
Zalalövő, illene orvosi ügye-

Felújítják az irsapusztai közösségi épületet
letet fenntartania. Nehezmé-
nyezésére önkor-Szabó Sándor
mányzati képviselő adott vá-
laszt: „Sajnos a város lakos-
ságszáma korántsem elegendő
az önálló ügyelethez.”

Ezenkívül napirendi pontra
került a téli rezsicsökkentés is,
ami szerint a megígért 12 ezer
forintos támogatást mégsem
kapják meg azok, akik fával
fűtenek. az országosGál Gyula
közmédiában olvasottak alap-
ján pontos információkkal tá-
masztotta alá sérelmét. Vigh-
Tardi Valéria Pintérjegyző és
Antal polgármester igazat adott
a férfi felháborodásának, de

tájékoztatták, hogy ez nem
helyi rendelet miatt alakult így,
erről magasabb szintű jog-
szabály rendelkezett.

A közmeghallgatáson szó
esett még a régi 86-os útsza-
kasz felújításának szükségessé-
géről, illetve a volt tsz épü-
letének rendberakásáról is.

Pozitív észrevételként a
megfelelő téli hóeltakarítást,
Sütheő Jánosné falugondnoki
tevékenységét, valamint a ha-
marosan elkezdődő irsapusztai
közösségi épület felújítását em-
lítették a lakosok.

Szöveg és kép:
Molnár Fanni

Bal oldalt Sütheő Jánosné falugondnok tartja éves beszámoló-
ját a közmeghallgatáson.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az elmúlt hónapokban négy
cég is fejlesztést jelentett be
Zalaegerszegen, ennek részle-
teiről számolt be Balaicz Zol-
tán polgármester.

– Az nyomdaipa-Edelmann
ri konszern 2018-ban 3,2 mil-
liárd forint értékű fejlesztést
hajt végre, ami egyben 100 új
munkahelyet is jelent, a kor-
mány 787 millió forint állami
támogatással segíti a projektet.

– Az bútoripari cégADA
2,5 milliárd forint értékű pro-
jekt keretében újabb, 10 ezer
négyzetméteres iparcsarnokot
épít, ami egyben 50 új mun-
kahely létrejöttét is eredménye-
zi. A beruházást a kormány 500
millió forint állami támoga-
tással segíti.

– A 4 milliárd forintZalaco
értékű fejlesztést hajt végre Za-
laegerszegen. A cég új, 1500
négyzetméteres raktárat, vala-
mint két zalaegerszegi telep-
helyén, összesen 2500 négy-
zetméteres termelőcsarnokot
épít, egyben 150 új munkahe-
lyet teremtve. A beruházást
az állam 836 millió forinttal
támogatja egyedi kormány-
döntésen (EKD) alapuló for-
mában.

– A 3 milliárd forintFlex
értékű beruházást hajt végre,
melynek keretében lassan el is
készül a Zrínyi utcában az új,
2100 négyzetméteres iparcsar-
noka, 100 új munkahelyet lét-
rehozva. A beruházást az állam
769 forint állami támogatással
segíti.

A négy vállalat együttesen
12,7 milliárd forintos ipari be-
ruházást hajt végre Zalaeger-
szegen, 400 új munkahelyet te-
remtve. Mindezt a kormány 2,9

Beruházások Zalaegerszegen
4 EKD támogatás, 400 új munkahely

milliárd forint állami támoga-
tással segíti.

A négy állami támogatást is
elnyert nagyberuházás mellett
további csarnokok is épülnek a
városban, így fejlesztést hajt
végre az , aODBE Kft. Mould-
Tech Kft. Fundament Kft., a , a
Timbertech Kft., stb. is.

Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejleszté-
si és munkahely-teremtési
program hatására folyamatosan
fejlődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növeke-
dése és a kiszámítható, stabil
környezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalkozá-
sokat is. Ez több ezer új mun-
kahelyet jelent:

– 2015: 1800 új állás jött
létre

– 2016: 1200-al bővült a
munkahelyek száma (2015-ben
és 2016-ban, 2 év alatt össze-
sen: 3000 új állást kínáltak a
vállalatok)

– 2017-ben és 2018-ban a
cégek 800 munkahely létreho-
zását indították el (vagyis az új
álláshelyek száma megközelíti
a 4000-et)

A regisztrált álláskeresők
száma a városban évről évre
csökken. Mára ez az arány
rekord alacsony szintre csök-
kent. Regisztrált álláskeresők
aránya Zalaegerszegen:

– 2014. december: 4,7 %
– 2015. december: 3,3 %
– 2016. december: 3,0 %
– 2017. december: 2,7 %
Zalaegerszeg folyamatos

fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló program-
csomagot fogadott el a köz-
gyűlés. A megoldások között

szerepel munkásszálló létesíté-
se (a volt ZÁÉV munkásszálló
felújítására és újbóli megnyi-
tására 2018-ban 600 millió fo-
rintot fordítunk), duális képző-
központ kialakítása ugyancsak
600 millió forintos projekt ke-
retében, lakásépítési program,
szakemberlakás koncepció, la-
kásvásárláshoz nyújtott kamat-
támogatás, építési telkek ked-
vezményes biztosítása.

Talán ezen intézkedések is
szerepet játszottak abban, hogy
2015-ben az országban első-
ként nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park minősítést a
város északi ipari parkja, 2016-
ban a város elnyerte a „Be-
fektetőbarát Település” címet,
2018-ban pedig Zalaegerszeg
vehette át „Az év ipari parkja”
kitüntetést.

Sor került a 170 milliárd
forintos beruházással megvaló-

suló, Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötő, a sár-
melléki nemzetközi repülőteret
is érintő M76-os kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út alap-
kőletételére, ezzel elindult az
útépítés. Zajlik a Zalaegersze-
get az osztrák határhoz vezető
M8-as úttal összekötő kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út ter-
vezése. Kormányhatározat szü-
letett a zalaegerszegi logisztikai
központ és konténerterminál
létrehozásáról, továbbá 42 mil-
liárd forintos ráfordítással épül
az északi ipari parkban, 265
hektáros területen az elektro-
mos és az önvezető autók ku-
tatás-fejlesztésének és innová-
ciójának Európában is egyedül-
álló bázisa, a járműipari teszt-
pálya. Ehhez kapcsolódva Ma-
gyarországon belül Zalaeger-
szeg lesz az ötödik generációs
mobilhálózat, az 5G tesztvárosa.

2018. április 6-án jelentették be Zalaegerszegen a Flex beruhá-
zását. Balról Lang János, a cég európai és amerikai vállalatai-
nak alelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgár-
mester.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

H
ungarikum
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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

Zalalöv és Környékeő
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Dávid még fiatal mér-
nökként egy kis garzonla-
kásban lakott. A lakás mé-
retei miatt olyan megoldá-
sokra volt szüksége, amivel
nagyobbnak érezhette a la-
kását. Ezért találkoztunk.
Nem volt egyszerű megol-
dást találni ezekre a prob-
lémákra, de a végeredmény
Dávid várakozásait is felül-
múlta. Teltek múltak az
évek. Dávid már igazgató
egy jól menő cégnél. Fel-
hívott, emlékeztek rám? Ne-
kem volt az a kis garzon-
lakásom, amit berendezte-
tek. Most vettem egy házat,
mikor tudod megnézni?

A helyszíni egyeztetés-
kor kiderült, hogy a ház le-
hetőségei és Dávid igényei
olyan messze vannak egy-
mástól, mint Makó Jeruzsá-
lemtől.

Ismét egy lehetetlennek
tűnő feladat – gondoltam.
De egyből eszembe jutott,
nem azért foglalkozunk any-
nyi éve tervezéssel és gyár-
tással, hogy ne találjuk meg
a megoldást. A tervezés to-
vább tartott, mint Dávid sze-
rette volna, de a tervek
egyeztetése után elégedetten
állapította meg:

– Erre érdemes volt vár-
nom. Sokkal jobb lesz, mint
képzeltem.

A kivitelezés során meg-
adtunk minden olyan mére-
tet, amire az elektromos és
gépészeti munkálatok elvég-
zéséhez szükség volt. Így
minden oda került, ahol
szükség lesz rá. A gyártás és
beszerelés után hívtam Dá-
vidot. Elégedett vagy?

– Igen, ilyet akartam! A
barátaim szerint a ház olyan
messze van az eredetitől,
mint Makó Jeruzsálemtől…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A zalalövői napköziottho-
nos óvodában a mindennapi
oktatás és nevelés mellett a
vezetőség és az óvodapedagó-
gusok nagy hangsúlyt fektetnek
az egészséges életmód meg-
ismertetésére is.

Ennek fényében rendezik
meg a minden évben nagy si-
kerű, programokkal teli egész-
séghetet. A többnyire gyere-
keknek szóló programok mel-

Fontos az egészséges életmód

lett a felnőttek számára az Ol-
talom Alapítvány munkatársai
tartottak kóstolóval egybekötött
előadást a megfelelő táplálko-
zás fontosságáról:

– A mostani előadás során
arra szeretnék kitérni, hogy
miért növényi alapú ételetek
hoztunk, és hogy mi az amit
eszünk és miért fontos, hogy
reggel együnk, s megfelelő mi-
nőségű táplálékot fogyasszunk

– kezdte előadását Kiss Judit
előadó.

A gyerekek a helyi zöld-
ségboltba tett látogatás után az
egészséges életmód alapjait
játékos formában, finom fala-
tok és gyümölcssaláták készí-
tésével sajátíthatták el. Testi-
lelki egyensúlyra figyelve, fel-
váltva követték egymást a
programok, zenés torna, fog-
ápolási előadás és a Szegedi
Látványszínház előadására is
sor került a héten.

A helyi, OMSZ Zalalövői
Mentőállomáson tett látogatá-
suk során a gyerekek belülről is
megismerkedhettek a mentő-
autó felszerelésével, és tanul-
hattak a 104-es hívószám fon-
tosságról is. A szolgálatban lé-
vő mentőápolók közül Vajai
Richárdot, mentőgépkocsiveze-
tőt és mentőápolót kérdeztük az
elsősegélynyújtás fontosságáról:

– Egy jól működő fúzió van
itt gyakorlatilag az óvodával.
2015 óta létezik a Zalalövői
Mentőállomás, az indulástól
kezdve tartunk az óvodások és
az óvónőknek egyaránt előadá-
sokat, fontosnak tartjuk, hogy
az elsősegélynyújtás terén se-
gítsenek az óvónők is, ha netán
baj lenne.

M.F.

Zalalövői ovisok a helyi mentőállomáson.

A Zalalövői Általános Is-
kola és AMI 7. évfolyamos
diákjaiként a Határtalanul pá-
lyázati program keretében há-
romnapos kiránduláson vehet-
tünk részt magyar-Szlovákia
lakta területein április 11. és
13. között.

Először Szklabonyán Mik-
száth Kálmán szülőházát te-
kintettük meg. Ezután Alsószt-
regovára utaztunk, ahol meg-
néztük a -,Madách Patakalján
pedig a , végülBalassa-kastélyt
Gácson a várkastélyba is be-
tekintettünk. Innen Losoncra
vitt az útunk, majd a füleki
várba.

A második nap reggel a
rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnáziumba lá-
togattunk, ahol kedvesen fo-
gadtak bennünket. Ezután meg-
álltunk szob-Tompa Mihály
ránál, majd szob-Petőfi Sándor
ránál tiszteletünk jeléül ko-
szorút helyeztünk el. Feleden
De La Motte francia ezredes
sírhelyét, Sajógömörön Mátyás
király Cinka Pannaés szobrát,
Pelsőcön pedig a gótikus re-
formátus templomot, valamint
a várromot tekintettük meg.
Domicán a cseppkőbarlang
gyönyörű képződményeit cso-
dálhattuk meg, és csónakázhat-

„Határtalanul” kirándultak a zalalövői hetedikesek

tunk is a barlangban. Csetneken
az evangélikus templomot és a
vízivárat néztük meg. Ezt kö-
vették nevezetességeiRozsnyó
a tűztoronnyal és a város-
házával. Majd felsétáltunk
Krasznahorka várához.

A harmadik napon Kassán
ellátogattunk a Szent Erzsébet-
dómba II. Rákóczi Ferenc, ahol

márványkoporsója is megte-
kinthető. Megálltunk a fejede-
lem rodostói házának felépített
mása előtt. Megnéztük az And-
rássy-palotát, és meghallgattuk
a kassai harangokat.

A Kelet-Felvidékről renge-
teg emlékkel gazdagodva tér-
tünk haza.

Szakály Hanna 7. oszt. tanuló

Kassán, a Rákóczi Emlékház előtt a csoport.

Mint Makó Jeruzsálemtől
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Jelentős az igény a Zala megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A Zalai Innovatív fog-

lalkoztatási paktum meg-
valósítása elnevezésű pro-
jekt a foglalkoztatás zalai
helyzetének javítása érde-
kében közel 963 millió forint
támogatási összeget hasz-
nálhat fel 2021. június vé-
géig.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerő tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerő
kínálatot. A megyében je-
lentős inaktív réteg nem je-
lenik meg a munkaerő-pia-
con. A foglalkoztatási pak-
tum feladata, hogy ezen
inaktív réteg távolmaradá-
sának okait megkísérelje
felszámolni, vonzóvá tegye
a munkaerő-piacot az addig
passzív csoportok számára is.

A projekt segítséget nyújt
a 25 év alatti fiataloknak, a
30 év alatti pályakezdők-
nek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, a
GYES-ről, GYED-ről, ápolá-
si díjról visszatérőknek, va-
lamint a foglalkoztatást he-

lyettesítő támogatásban ré-
szesülőknek. Továbbá vár-
ják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott mun-
kaképességűek, inaktívak,
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztettek, valamint a
közfoglalkoztatottak jelent-
kezését is.

A paktum konzorciumi
partnereiként a Zala Megyei
Kormányhivatal Társada-
lombiztosítási és Foglalkoz-
tatási Főosztálya, valamint
a Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány szoro-
san együttműködve biztosít-
ják a munkaerőpiaci szol-
gáltatásokat, folyamatos kap-
csolatot tartanak az ügy-
felekkel, illetve tanácsadá-
sokat (munka, -pálya, -ál-
láskeresési), mentori szol-
gáltatásokat nyújtanak ré-
szükre.

A célcsoport támogatá-
sához kapcsolódó program-
rész 2017. június 20-án
kezdődött meg az első kép-
zésbe vonással, augusztus-
tól pedig foglalkoztatási tá-
mogatásokat is tudtak igény-

be venni a munkáltatók, vál-
lalkozók és az ügyfelek.

Mind munkavállalói, mind
munkáltatói oldalról jelentős
igény van a foglalkoztatási
paktum által nyújtott támo-
gatásokra.

2018. február 23-ig 228
fő részesült munkaerőpia-
ci szolgáltatásban, akik kö-
zül 8-an vállalkozóvá váltak,
109 fő elhelyezkedett támo-
gatással, 69 fő pedig csak
szolgáltatásban részesült.
51 ügyfél került képzésbe,
mindannyian sikeres vizs-
gával zárták a tanfolyamot.

A közeljövőben új kép-
zések is indulnak, a tá-
mogatott foglalkoztatásokra
pedig folyamatosan pályáz-
hatnak a munkaadók.
-------------------------------------

ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió
forint

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-

00001

www.zalapaktum.hu

Fotó: Zala megyei foglalkoz-
tatási paktum kiadványa
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Az akció a megjelenéstől május 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

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

Legutóbb 2017. májusában
írtunk község és né-Bagod
metországi testvértelepülése
kapcsolatáról. Ugyanis több,
mint 2 évtizede minden évben
ilyenkor útra kel a bagodi ál-
talános iskola tíz tanulója kí-
sérőikkel, hogy 1000 kilomé-
tert utazva egy egész hetet tölt-

Testvértelepülési (diákcsere)program, Bagod

hessenek el a Németország szí-
vében fekvő Heilbad Heili-
genstadt város vendégszeretetét
élvezve. A nebulók a nyaralást
követően már a német cse-
rediákokkal kiegészülve térnek
haza, akik az önkormányzat
apartmanjait veszik birtokba,
ugyancsak egy hétre.

Felsorolni nem is lehetne,
hány helyre mentek el, mennyi
közös programon vettek részt
együtt odakint és idehaza. Csak
az utóbbi 2 alkalmat említve:
volt szerencséjük testközelből
megnézni egy helikoptergyá-
rat(!), sétálni a 25 hektáron
elterülő Wolfsburg-i autóváros-
ban, utazni a német szuper-
vonaton – melynek egyik sze-
relvénye 1988-as próbajáratán
elérte a több, mint 400 km/órás
sebességet. Már szinte kihagy-
hatatlan a közös grillezés,
amiben a németek verhetetle-
nek, nem beszélve vendégsze-
retetükről.

Ám nem a programok so-
kasága a fontos, hanem az a
baráti kötelék, mely igazán
különlegessé, egyedülállóvá
teszi e két települést. Például –
időközben nyugdíjba vonult –
polgármesterük ma is motorja a
kapcsolatnak, eddig csaknem
80 alkalommal járt Bagodban.

Ez megközelítőleg négyszer
akkora út, mint az egyenlítő
hossza. Vagy amikor Bagodban
nyaralnak a német diákok,
Thomas Spielmann jelenlegi
polgármester az utolsó napra
mindig elutazik hozzánk (egyik
alkalommal nosztalgiából tö-
megközlekedési eszközökkel),
hogy együtt tölthessünk egy
délelőttöt és egy délutánt,
mind-mind kapocs közöttünk!

Büszkén mondjuk el, 2018-
ban 8(!) alkalommal jönnek el
Bagodba, amire bármely tele-
pülés az országban méltán
„húzhatná ki magát”.

Bagod Község
Önkormányzata

A fotó egy korábbi látogatás alkalmával készült.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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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 ez-
úton is megköszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek fel-
újítására 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

Április 13-án , aZalalövőn
„Salla” Művelődési Központ-
ban Költészet Napja keretében
mutatta be Bíbor-Fekete Blues
c. új kötetét Bischofné He-
singer Katalin, Biheka.

Az alkotó 2006-ban jelentke-
zett első kötetével, melynek cí-
me: Álmok-Táncok-Tövisek. Ezt
követte 2015-ben a Biheka me-
séje című gyermekregény. 2016-
ban : Álomútdr. Csider Sándor
c. verseskötetét illusztrálta, majd
2017-ben a Vasi költők anto-
lógiájában kaptak helyet versei.

Bíbor-Fekete Blues
A költői est közreműködő-

jeként a CzupiCzupi Gyula,
Kiadó, valamint a Nagykani-
zsai Halis István Városi Könyv-
tár igazgatója méltatta a kötetet:

– Ez a verseskönyv egysé-
ges és szép írás, lényegét hozza
a bluesnak. Egy kis ide illő
példát hoztam: Az életünk tele
lehet kalandokkal, úgyis, hogy
magunk választjuk és úgyis,
hogy hozza a sors. Ha végig
akarnák élni egy ilyen lelki ka-
landokban bővelkedő a köny-
vet, akkor olvassák el, mert egy
igazi szép emberi, irodalmi és
más értékeket felvonultató mű,
amit csak jó szívvel tudok aján-
lani. Nem tudom milyen mű-
fajjal fog még Biheka megjelen-
ni nálam, de nagy várakozással
tekintek az újabb könyv felé.

A kötet bemutatása során a
szerző, valamint dr. Csider
Sándor, a szombathelyi Savaria
Egyetemi Központ nyugalma-
zott docense és Bischof András
közreműködésével szólaltak
meg szóban és dalban a versek.

M.F.

Bischofné Hesinger Katalin
dedikálja verseskötetét Tóthné
Szigeti Erikának.

Az idei tavasz is nagyon
mozgalmasan telt, telik óvo-
dánkban.

A tavasz első nagy rendez-
vénye a Március 15-i tiszte-
letadás volt, ahol óvodásaink
dalokkal, versekkel emlékeztek
a hősökre. Az ünnepélyen rész-
vevőkkel elsétáltunk a Test-
vértelepülési Parkba, ahol a
közös koszorúzás után az ovi-
sok elhelyezték a saját maguk
festette nemzeti színű zászló-
kat. Nagyon fontosnak tartjuk a
falu népével a közös ünneplést,
hisz így próbáljuk megalapozni
a szülőföld, a haza iránti sze-
retet, az összetartozás érzését.

Szinte még alig ünnepeltük
meg a márciusi ifjakat, máris
húsvéti készülődés lázában ég-
tünk, de előtte nem feled-
keztünk meg a Víz világnap-
járól sem. A Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár által
szervezett foglalkozás kereté-
ben játékos formában beszél-
gettünk a víz fontosságáról, a
víz éltető erejéről.

A tavaszvárás jegyében
nagyon sokat barkácsoltunk,
amivel nem csak az ovit dí-
szítettük, hanem a gyerekek kis
csomagokban haza is vihették
az általuk készített munkákat.

Már szokássá vált, hogy a
Zalaszentgyörgyi Porta Tájház-
nál tavasszal „Húsvéti kavalká-
dot” tartunk. A tájházhoz érve
meglepetés várta az ovisokat,
hiszen már ott járt a nyuszi, és
kedves kis csomagokat rejtett
el az udvaron, amit a gyerekek
hangos zsibongással meg is
találtak. Természetesen min-
denkinek jutott ajándék! Ezt
követően a gyerekek, az óvó-
nénik segítségével, finom kalá-
csot sütöttek a kemencében,
melyet együtt el is fogyasz-
tottak! Közben elkészültek a
színes húsvéti tojások is! A
délelőtt zárásaként a fiúk a
locsolóvers elmondása után
meglocsolták a lányokat, hogy
senki el ne hervadjon! A ju-

Tavasz az óvodában
talom sem maradt el, a fiúk
sok-sok cukorkával és csoki-
tojással mehettek haza!

Tavasszal folytatódtak a
zalaegerszegi Griff Bábszínházi
mesék.

Zöld óvoda lévén a szegedi
látványszínház előadásában a
környezetvédelem, az egészsé-
ges táplálkozás fontosságával,
ismerkedtünk, interaktív, zenés
formában.

Jártunk a Bagodi Fekete
István Általános Iskolában, ahol
találkoztunk volt óvodásaink-
kal, tanító nénikkel, ahol a na-
gyok egy izgalmas élmények-
kel teli délelőttöt tölthettek el.

Májusban sem áll meg az
élet óvodánkban. Vár ránk a
kiskertünk, ahol már megkez-
dődtek a kerti munkák, a ma-
gok elvetése, a veteményezés.
Aztán jönnek sorba az ünne-
pek. Köszöntjük az édesanyá-
kat, nagymamákat, évzárón
megmutatjuk a szülőknek, ro-
konoknak mennyit ügyesedtek,
fejlődtek a gyerekek az elmúlt
évben, elbúcsúztatjuk az isko-
lába induló nagycsoportosokat.

A legfontosabb esemény a
Gyermeknap sem maradhat el,
ahol kiránduláson meglepetés
várja az ovisokat.

Nyár is izgalmasnak ígér-
kezik. Június közepén átköl-
tözik az ovi Kávásra, a régi
iskolába. (Olyan lesz, mintha
erdei óvodába lennénk.) Szep-
temberben, mire visszatérünk,
egy energetikai szempontból meg-
újult (szigetelés, fűtés, villany
stb), felújított óvoda vár ránk.

Czafitné Horváth Andrea

Bagodi ovisok sikere
2018. március 22. a környe-

zetvédelem jeles napjainak egyi-
ke, a A„Víz világnapja” Zala-
víz Zrt. már több év távlatában,
s ez évben is rajzpályázatot
hirdetett az óvodás korosz-
tálytól egészen a középiskoláig.

A pályázat témája termé-
szetesen minden alkalommal a
víz fontosságát, értékét helyezi
a középpontba. Az idén „Védd
természetesen!” címmel került
a pályázat kiírásra.

A Bagodi Napsugár Óvo-
dából két kislány részesült dí-
jazásban. 5 évesOsbáth Hanna
óvodás első helyezést ért el, aki
az élőgépes szennyvíztisztítást
rajzolta le, természetesen gyer-
meki látásmódban.

Ezúton köszönjük a témá-
hoz kapcsolódó forrásanyag
biztosítását kör-Kungli András
nyezetmérnöknek.

A második díj is a Bagodi
Napsugár Óvodába került, Pati
Panni 6 éves kislány rajzában a
víz sokoldalú fontosságát áb-
rázolta az emberi és természeti
környezetben.

Büszkék vagyunk óvodá-
sainkra, ugyanakkor a környe-
zettudatosságra és fenntartha-
tóságra irányuló nevelő mun-
kánk egy eredményes részének
tekintjük.

A Bagodi Napsugár Óvoda
Nevelőtestülete

Felhívás!
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Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

pénztáros és adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek megtekinthetõk:
Gellénháza Község honlapján,

KÖZIGÁLLÁS honlapján.

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

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

� � � �lakás kötelező gfb casco utas
élet baleset nyugdíj vállalkozói� � � �

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

� � �személyi kölcsön jelzáloghitel CSOK
felújítási hitel állami támogatással�

autóhitel önerő nélkül�

Fundamenta OTP ltp Erste ltp� � �

INGATLAN KÖZVETÍTÉS
� �értékbecslés energetikai tanúsítvány

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2018.05.12.-én,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

(szekrényben, vizes helyen magába

szívja a nedvességet, párát) 100 Ft/db.

Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.

(templom mellett)  06-30 676 1383

PÁRAELSZÍVÓ ZACSKÓK

ELADÓK

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


