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SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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. szeptember 03 - szeptember 16-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:

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Füstölt darabolt.......................1769 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka............1799 Ft/kg
-------------------------------------------------------
Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Csirke comb................................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

Sertés fehércsont.             5 Ft/kg.............
Sertés láb hátsó               99 Ft/kg...............
Sertés máj                       319 Ft/kg.......................
Zsírszalonna                   719 Ft/kg...................
Apróhús 70%                  899 Ft/kg..................
Comb                             1129 Ft/kg.............................
Tarja csont nélkül         1279 Ft/kg.........
Karaj Hosszú csontos  1099 Ft/kg..

Zsír 1 kg                                                     499 Ft/kg.....................................................
Tepertőkrém     250 g/dob    429,-/db     1716 Ft/kg..... .... .....
Párizsi                                                        899 Ft/kg........................................................
Sajtos Párizsi                                            999 Ft/kg............................................
Balaton-Virsli Műbeles                             999 Ft/kg.............................
Cserkész kolbász                                     999 Ft/kg.....................................
Véres-Májas hurka lédig                          969 Ft/kg..........................
Szafaládé                                                 1099 Ft/kg.................................................
Sajtos virsli                                              1199 Ft/kg..............................................
Körmendi Vastagkolbász 1699Ft/kgcsípős paprikás..
Parasztkolbász                                        1649 Ft/kg........................................

Kenőmájas.................................949 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs..............1099 Ft/kg
Zala...........................................1099 Ft/kg
Debreceni.................................1199 Ft/kg
Disznósajt................................1299 Ft/kg
Vadász karikás........................1399 Ft/kg
Vasi kolbász.............................1399 Ft/kg
Körmendi Rába sonka............1499 Ft/kg
Göcsej csirkemell sonka........1550 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna...1769 Ft/kg

Augusztus második hét-
végéje tartalmas és válto-
zatos programot kínált Za-
lalövőn XXXV. Zala Mentia
Napok.

A rendezvénysorozat a Del-
ta zenekar fergeteges bulijával
vette kezdetét, majd másnap a
XXIII. Nemzetközi Zala Menti
Veterán Autó-Motor találkozó-
val folytatódtak a programok,
amelyen közel 100 veterán

Programbőség a XXXV. Zala Menti Napokon
autó- és motor vonult fel. A ki-
fogástalan állapotú járművek
k -özül is kiemelkedőnek számí
tó darabokról a Zalaegerszegi
Autó-Motor Veterán Klub el-
nöke Baki Árpád, adott bővebb
tájékoztatást:

– A mostani túrán a legidő-
sebb autó, illetve a motor is
1928-ból származik. Előbbi egy
Ford A Tudor modell, míg
utóbbi a 20-as évek egyik leg-

korszerűbb motorja, az Ariel
28-as sorozatának egyik kiváló
darabja. Érdemes még megem-
lítenünk a zalaegerszegi tulaj-
donban lévő Csajkát, ami a kor
presztízsautójának számított, és

mindössze 300 db érkezett be-
lőle Magyarországra.

A vasárnapi rendezvény fő
eseménye, a XXV. Zala Menti
Fogathajtó Verseny az alapító,

Az Ariel 28-as sorozatának egyik kiváló darabja.
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Sárvár, a nemzetközi folklórnapok megálmodója, idén 38. al-
kalommal rendezte meg a számos országot felvonultató fesztivált,
melyhez 26Zalalövő éve csatlakozott először. Idén négy ország öt
művészeti együttesét láthatta a közönség a XXVI. Zalalövői
Nemzetközi Néptánc Gálán.

Sajnos szinte évente előfordul, hogy egy-egy k -özösség utazta
tása különböző akadályokba ütközik. A három meghívott együttes
közül az indiai csoport vízumprobShrustii Multicultural Centre -
lémák miatt nem indulhatott el magyarországi fellépésére. He-
lyettük a moldvai Tavaszi Szél Hagyományőrző Néptánccsoportot
láthatta a közönség. A csángó együttes, az „utolsó magyar falu-
ból , érkezett. Zalalövőre, a Guzsalyos című ko” -Forrófalváról
reográfiájukat hozták el, ami téli népszokásokról, a fonóban vég-
zett munkákról, és a hozzá kapcsolódó énekekről, mesékről szólt.

A tajvani Tajpej Gross Mountain Művészeti Együttes mára már
több, mint 900 fellépést tudhat maga mögött, emellett, 1999 óta a
Kulturális Minisztérium ötször nevezte ki őket Tajvan legkiemel-
kedőbb előadóinak. A népzenekarból és táncosokból álló csoport,
tradicionális távol-keleti zenékre felépített koreográfiája a férfi-nő
kapcsolatot, a különféle harcművészeti elemeket, és társadalmi
szokásokat mutatta be.

A grúz a kaukázusi térségre jellemzőAbjari Néptáncegyüttes
temperamentumos, fesz -ített tempójú táncokkal lepte meg a közön
séget, hol késekkel, tőrökkel felszerelve, hol az esküvők hangu-
latát megidézve. Virtustáncaikra jellemzően látványos koreog-
ráfiákkal, kiválóságra törekedve mutatták be az előadásukat.

A „Zalacs ” ”éb Kultúrájáért , valamint a „Zalalövőért Díjas
Salla Néptánccsoport vajdaszentivány , és szilágysági táncokkali
lépett fel. A szintén helyi, idén alakult Ezüstlile Néptánccsoport
pedig moldvai és dél-alföldi táncokat mutatott be.

M.F.

Kultúrák találkozása Zalalövőn

A moldvai Tavaszi Szél Hagyományőrző Néptánccsoport.

Szeptember 16.:
Mazsola és Tádé zenés bábjáték, 10:30 óra.
Szervező: „Salla” Művelődési Központ.

Szeptember 22.:
Mindszent városrészről elszármazottak találkozója.
Szervező: Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal.

Szeptember 22.:
Irsapusztai városrész falunapja.
Szervező: Irsapusztai városrész.

Szeptember 29.:
Murcifesztivál.
Szervező: „Salla” Művelődési Központ.

Október 1-7.:
Országos Könyvtári Napok.
Szervező: „Salla” Művelődési Központ.

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb inform -ációért keres
se a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklődjön a szervezőknél.

Zalalövői programajánló

Devecz László sírjának koszo-
rúzásával vette kezdetét. Itt
Pintér Antal polgármester mon-
dott beszédet:

„Az eml -ékezés önmagunk
nak, az itt maradóknak szóló
üzenet. Megpróbáljuk össze-
gezni, nevesíteni – mintegy út-
ravalónak s egyben tanulság-
ként –, hogy mit is jelentett és
jelent nekünk Devecz László,
mit veszítettünk távozásával.
Emlékszem, amikor huszonöt
évvel ezelőtt felkeresett a mű-
velődési központ irodájában és
azzal az ötlettel fordult felém,
hogy az akkor kilenc éves
múltra visszatekintő Zala Menti
Napok kulturális rendezvény
kínálatát színesítsük egy fogat-
hajtó verseny megszervezésével.”

Az évek is bizonyítják az
ötlet jónak bizonyult, mivel a
kulturális- és sportesemény a
település kiemelkedő rendezv -é
nyévé nőtte ki magát. A fogat-
hajtás résztvevőit Szabó Ba-
lázs, Zalalövő alpolgármestere
köszöntötte, aki a város 1900
éves múltjáról, és annak, felbe-
csülhetetlen értékeiről beszélt:

„Aki ma jár erre, azt is ra-
bul ejti a Zala-rét zöldje, a Bo-
rostyán-tóban tükröződő ég
kékje. Itt »él velünk« a népi
építészet és paraszti élet csodás
hagyatékaként megőrzött táj-
ház, a Szent Márton zarándok-
utat érintő pompázatos erdő
csendes zugában meghúzódó
szentkút, a számtalan útszéli ke-
resztünk és szobrunk. De mieink
Zala és bizony Vas megye il-
latai, dallamai, táncai, mozdu-
latai, ételeinek ízei is. Néhai dr.
Lékai László főpapunk szülő-
földjét érezhetik magukénak

azok is, akik csak megállnak
csodálni Zalalövő központjá-
ban található emlékszobrát.”

A XXV. fogathajtó versenyt
a főszervező, a Zalalövő és
Környéke Lovassport Egyesület
elnökasszonya, Radányiné Le-
bics Mária értékelte:

„Mint minden sportágnál,
úgy itt is évről évre színvona-
lasabb versenyeket láthatunk. A
fogatok mindegyike csodálatos,
de közöttük is van egy-két
kiemelkedő, amivel az első
osztályban indulnak a hajtók.
Csupa izgalom és stressz szá-
momra ez a nap, izgulok, hogy
minden jól, és legfőképpen ba-
lesetmentesen sikerüljön. Úgy
gondolom nagyon színvonalas
versenyt láthattunk idén is, és
külön öröm számomra, hogy az
ország minden részéről, sőt a
Felvidékről is érkeztek hajtók.
Nagyon hálás vagyok az össze-
fogásért, mind Zalalövő, mind
Zala és Vas megye vállalko-
zóinak, cégeknek, civil szerve-
zeteknek, akik támogatták, se-
gítették a rendezvény lebonyo-
lítását. Külön köszönöm Zala-
lövő Város Önkormányzatának,
a Szalai Kft.-nek és Babati
Zoltánnak az anyagi segítség-
nyújtást. De szeretném megkö-
szönni a közönségnek is, akik
megtisztelték programjainkat.
Bízom benne, hogy ők is ugyan-
olyan jól érezték magukat, mint
a hajtók, akik bár a pályán
ellenfelek, nagyon jó sportba-
rátság van közöttük.”

Idén 30 versenyző -állt rajt
hoz, akik közül ,Magyar Zoltán
a Marcali Város Szabadidő SE
versenyzője teljesített a legjob-
ban. A hibapont büntetéses,
kettesfogat akadályhajtás két-

Programbőség a XXXV. Zala Menti Napokon
fordulós, összevetéses verseny-
számában és a vadászhajtásban
is nagy fölénnyel került az első
helyre. A vadászhajtás második
helyén (KanizsaTörök Gyula
Lovasklub), harmadik helyen
Kézsmárki Sándor végzett. A
kettesfogat akadályhatás ver-
senyszámában második helyen
ifj. Szájer József (Katafai Lo-
vas SE), harmadik helyen Póz-
vék István (Zalalövő és Kör-
nyéke LSE) teljesített.

Délután a Csillag Születik
műsorb -ól ismertté vált harmo
nikás, lépett színSzabó Ádám -

padra, majd , aVarga Roland
Gombosszegi Lovasudvar csi-
kósa tartott bemutatót. A gyer-
mekeket népi körhinta, láda-
vasút és óriáscsúszda várta. A
tombola fődíja hagyományosan
egy csikó volt, amit idén Lebics
Péter nyert meg.

Az 1900 éves múltra em-
lékező Zalalövőn római harci
kocsi bemutatót és versenyt is
rendeztek, amit dr. Agócs Nán-
dor régész, történész mutatott
be. A fesztivált Keresztes Ildikó
akusztikus koncertje és tűzijá-
ték zárta.
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Az erdélyi Marosszentgyörgy
már 20 éve Zalaszentgyörgy
testvértelepülése. Maros megye
legnagyobb községe közel 10
ezer lakosú. Jellemző a falura
az élénk kulturális élet, de
ugyanezt elmondhatjuk a zalai
településről is, csak más lép-
tékben.

Zalaszentgyörgyön minden-
ki táncol, s ez augusztusban

Tánctábor Zalaszentgyörgyön
még inkább jellemző volt, mert
vendégül látták a Kis Táltos
gyermek néptáncsoportot. Az
erdélyi fiatalok augusztus köze-
pén 25 fővel érkeztek a faluba,
s ésPantiti Zsófia Máté Zsolt
vezetésével elsősorban koreog-
ráfiát tanultak három napig, de
a szórakozás sem maradhatott
ki. Kirándultak, ellátogattak a
zalaegerszegi AquaCitybe.

Fő programk -ént a Kis Tál
tos gyermek néptánccsoport ön-
álló műsort adott a zalaszent-
györgyi kultúrházban mind– -
ezeket polgárKovács Dezső -
mester mondta el, aki maga is
táncol, aktív tagja a zalaszent-
györgyi Néptánc Együttesnek.

Az erdélyiek a kultúrház, a
néptánc együttes és a Tornyos
TáncClub vendégei voltak. A

zalaszentgyörgyi Tornyos Tánc-
Club műk -ödése 2010-ben kez
dődött, Tornyos Ervin és Zsirka
Erika vezetésével. Elsősorban
klasszikus, modern és jazz tán-
cok szerepelnek a repertoá-
rukban.

A zalaiak jövő ny -áron vi
szonozzák az erdélyiek láto-
gatását.

z.t.

A nyári fesztiválszezon idején is szZalalövőn ámos program
közül lehetett választani. Az utóbbi időben a városrészek, mint
például és kisközössége is színvonalas renBudafa Irsapuszta -
dezvényeket szerveztek az ünnepek alkalmából.

Budafán, az hagyományát 4 éve egy közösAnna-napi búcsú
bográcsozással és focitornával indították el, ami mára már a vá-
rosrész egyik kiemelkedő rendezv -ényévé nőtte ki magát. A fő
szervezők, Horváthné Bárdosi Barbara, Horváth László, Németh
Tünde Kalamár Péterés , a városrész ügyeiért felelős önkor-
mányzati képviselő ezúton is hálás köszönetét fejezi ki lakosság
és a városvezetőség részére, akik nélkül a rendezvény nem jö-
hetett volna létre.

Az Anna-napi búcsú ünnepi eseménnyel kezdőd -ött. A Hunya
di út elején lévő felújított keresztet főtisztelendőKovács József
atya, a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia káplánja áldotta
meg, majd önkormányzati képviselő osztotta megSzabó Balázs
gondolatait a kereszt kultuszának elindítójáról: „Szeretnék vissza-
emlékezni Heincz Ernő atyára, néhai esperes-plébánosra, aki itt
született Budafán, s az alábbi gondolatokat 1989. szeptember 3-án,
a kereszt megáldásakor osztotta meg a mise keretein belül: Nem
tudom, hogy jogilag kinek a területén volt ez a kereszt, hogy ki
volt az első, aki ide keresztet állítatott. Azt se tudom, hogy jo-
gilag most kinek a területén van, de egyet tudok. Én azt itt álló
keresztet tartom Budafa szívének, és azt hiszem, hogy itt dön-
töttem el azt is, hogy pap leszek.”

Az ünnepi mise után, a búcsú keretein belül idén elősz -ör ren
dezték meg az I. Parasztolimpiát, ahol a paraszti kultúrához kap-
csolódó ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a vállalkozó
szelleműeknek. A 6 csapat közül a „Csak a FOCI" teljesített a
legjobban, a dobogó második helyére a „Muslincák állhattak”
fel, míg a harmadik helyen a „Szabó család csapata végzett. Az”
első három helyezettnek a Castello Pizzéria ajánlott fel ajándék-
utalványokat, valamint a szervezők égetett agyagérmekkel is
jutalmazták a csapatokat. A számos program mellett rajzverseny
eredményhirdetésre, kispályás focitornára is sor került, valamint
színpadra lépett többek között a Salla néptánccsoport is. A falu
bikája, és a legügyesebb parasztlány címre is lehetett pályázni.

Búcsúk idején Zalalövőn

Utóbbit nyerte el, előbbit pedig , akiSimon Zsuzsanna Pesti Imre
traktorkerékhajító versenyben diadalmaskodott.

Az irsapusztai városrészben is hasonlóképpen vidám forgatag
várta a helyieket a falunapra, ahol a frissen sült lángos és a
kirakodó vásár mellett egész délután kulturális programok szóra-
koztatták a vendégeket. A szervezőknek eltökélt célja volt idén
is, hogy egy olyan rendezvényt hozzanak létre, ahol jól érzik
magukat az embereket, és az elszármazottak napjához hason-
lóan, lehetőség nyíljon a kötetlen beszélgetésekre.

Az ünnepi szentmisét követően színpadra lépett Bendegúz
szerepében a gyermekszínjátszó Tompa Barnabás, a Táncoló Tal-
pak csoport, az Ezüstlile néptánccsoport, az Irsai Nótakör, a Sal-
la néptánccsoport, a salomvári tánccsoport, Radics Petra és Tóth
Christofer énekesek, valamint a városrészben élő lányok és
asszonyok látványos boszorkánytánccal szórakoztatták a vendé-
geket. Emellett volt salsa- és moderntánc-bemutató, játszóház,
különböző sportolási lehetőségek, valamint egészségügyi szűrő-
vizsgálatokon is részt vehettek a jelenlévők, majd a program
zárásaként a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek
előadását tekinthették meg.

Molnár Fanni

Kovács József főtisztelendő atya keresztszentelés közben
Budafán.
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Az anyatejjel történő t -áp
lálást 1992 óta ünneplik szerte
a világban minden év augusz-
tusában. Sokkal nagyobb múl-
tat, figyelmet is megilletne,
hiszen nincs nagyobb dolog a
világon, mint egy új élet el-
jövetele. A fejlődő országokban
viszont egyre emelkedik azon
csecsemők száma, akik elegen-
dő anyatej híján meghalnak,
mert nem kapják meg az „élet
forrását .”

A szoptatással az édesanya
lényegében odaadja magát
gyermekének. A születést meg-
előző 9 h -ónap koronája a szü
lés, ezt követően pedig minden
alkalommal a szoptatás egy-
egy kicsi csoda a hétközna-
pokban, ami által a baba napról
napra fejlődik, anya és gyerme-
ke közti különleges kapcsolat
egyre erősebb lesz. Amit nyilván
nem így élünk meg, természe-
tesnek vesszük, mivel hétköznap-
jaink rutinja. A levegő is az,
mégis, mit éreznénk, ha csak 1
percig nem jutnánk hozzá…?

Bagodban legutóbb 7 éve
volt anyatejes világnapi rendez-
vény, idén augusztusban az
EFOP-1.5.2-es pályázat adott

erre lehetőséget. A világnapot
ünnepeltük a nemrégiben fel-
újított faluházban és a körülötte
lévő parkban, sétányon, de ez
valójában a család, az anyukák
ünnepe volt.

Sipos Ferenc polgármester
köszöntőjében a világ két nagy
csodájára hívta fel a figyelmet,
mint a szoptatás, valamint a női
lélek.

A fel-Kis-Hétrét Együttes
lépése után Petruskáné Kassai
Csilla védőnő köszöntötte azon
édesanyákat, akik más anyukák
számára is tudtak anyatejet
adni, volt, aki 2,5 év alatt 140
liter (!) tejet adott le. Gondol-
junk bele, el tudjuk ezt egyál-
talán képzelni?!

A ésBagodért Egyesület
odaadó tagjai szinte egy mini
lakodalmat varázsoltak a szín-
pad mellé, volt ott minden, mi
szem-szájnak ingere, még gyü-
mölcssaláta, gluténmentes fi-
nomság is.

Természetesen „jelen vol-
tak” az örök slágerek, mint:
csillámtetoválás a kicsiknek –
és a bátor szülőknek , arc– -
festés, játszóház, kézműves te-
szek-veszek, felturbózva baba-

Az anyatejes táplálás világnapjának indult…
Vidám gyermeknapba torkollott Bagodban

mama tornával, illetve ringató
foglalkozással és persze az
elmaradhatatlan légvárak, to-
vábbá fajátékok.

Telt múlt az idő – amit
megköszönhetünk az égieknek,
ragyogó nap, de nem túl meleg
adatott meg , mígnem egy–
idegen pár két gyerkőccel kér-
dezte, beszél-e valaki idegen
nyelven. Teltek múltak az an-
gol mondatok, aztán kiderül,
egy holland házaspár a zala-
lövői tónál nyaralt, ebéd után
elmentek Zalaegerszegre bevá-
sárolni, hazafelé pedig a kisis-
kolás lányuk éber tekintete
megakadt a légvárakon. Nosza,
megkérdezték, csatlakozhat-
nak-e? Mi sem természetesebb
ennél, tegyünk is valamit a ma-
gyarok állítólagos híres ven-
dégszeretetének jegyében, té-
rültünk fordultunk és már arc-
festett törpikként ugráltak, ját-
szottak a holland gyerekek.

A nap végére több, mint
százan ettünk-ittunk, mókáz-
tunk vagy épp unokát terel-
gettünk, már ha utolértük őket.
A végét mindenki ismeri: a
szülők, nagyszülők kérdez-
gették egymástól, vajon soha
nem fáradnak el a gyerekek?
A választ szintén mindenki
tudja…

Szóval az anyatejes táplálás
világnapjának indult és egy
vidám gyereknapba torkollott a
rendezvény. Köszönjük minden
közreműködőnek a segítséget a
részvevőknek pedig a mosolyo-
kat, nevetéseket.

Önkormányzatunk többször
hangoztatta, 1-1 település ön-
magában nem vonzerő, együtt
viszont sokra vihetjük, lám, a
külföldi vendégeink is itt ját-
szottak, ott nyaraltak, amott
bevásároltak…

Bagod Község
Önkormányzata

A család, az anyukák ünnepe volt.

Bagod Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy a településen bejelentett lakóhellyel, vagy be-
jelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek (élet-
vitelszerűen Bagodban lakók) a téli rezsicsökkentés keretében
egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány azon
igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében
biztosított földgáz-ártámogatásban (távhő, szociális tűzifa) nem
részesültek.
Háztartásonként egy igénylés nyújtható be!
Természetbeni juttatásként igényelhető:

1. tűzifa,
2. szén,
3. PB palackosgáz,
4. PB tartályos gáz,
5. fűtőolaj
6. pellet/brikett.

Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások
nem jogosultak az igénybejelentésre. A természetbeni támo-
gatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi a
szállítás, darabolás, stb. költségeit.
Az igénybejelentést benyújtásának helye:

Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal
8992 Bagod, Kossuth utca 13.

Benyújtás határideje (beérkezés végső napja):
2018. október 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő!
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele: az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a
bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem
részesült.
Igénybejelentő lap és adatkezelési tájékoztató átvehető a
Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető a
www.bagod.hu „Önkormányzati, hivatali ügyek/Formanyom-
tatványok, adatlapok” menü alatt.

Bagod Község Önkormányzata

Téli rezsicsökkentés - Bagod
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Augusztus első hétvégéje
után – kihasználva a parlamenti
szünetet – ország-Vigh László
gyűlési képviselő kerékpártúra
keretében folytatta választókör-
zetében a települések felkeresé-
sét. Augusztus 06-án hétfőn
délelőtt az Ozmánbük-Vaspör-
Zalaháshágy-Salomvár utat tet-
te meg a képviselő.

Utóbbi faluban Árvay Sán-
dor Csóbor Já-polgármester,
nosné egyházközségi képvise-
lő, a polgár-Salamon Zoltánné
őrség elnöke, Mónokné Hor-
váth Gertrúd önkormányzati
képviselő és még jónéhány
kíváncsi fiatal a településtáb-
lánál várta Vigh Lászlót.

A várakozás közben hamar
kiderült, hogy a salomváriak

A kerékpártúra folytatódik a választókerületben
büszkék falujukra, amelynek
története egészen az Árpád-
házi uralkodók koráig nyúlik
vissza. A falut először Sa-
lamonvárnak, majd a XVI.
századtól Salomvárnak ne-
vezték.

– Szerencsés a település
földrajzi helyzete – mondta
Árvay Sándor polgármester. –
Közel vannak hozzánk a vá-
rosok, Szombathely, Körmend,
Zalaegerszeg és Nagykanizsa is
gyorsan megközelíthető. Va-
sárnaponként telt ház van a
templomban, több, mint százan
jönnek a misére. Salomvár
helyzete egyedi, a 630 lelkes
falu lakossága teljes egészében
katolikus. Plébánosunk, Miko-
lás Attila atya fiatal és a gye-

rekek is szívesen jönnek a
templomba.

Közben telefonon értesítet-
ték a polgármestert, hogy Vigh
László és kísérői már elindul-
tak Zalaháshágyról. A helyiek
már tudják, hogy ezt az utat
gyorsan meg lehet tenni kerék-
párral is, mert szinte egészen
Salomvárig gurulhatnak a lejtőn.

Pillanatok alatt megérkezett
a csapat, a képviselő vala-
mennyi várakozónak személye-
sen bemutatkozott. Az első út
pedig a salomvári Szent János
apostol plébániába vezetett,
ahol Árvay Sándor polgár-
mester tájékoztatta a képviselőt
a plébánia és az egyházközség
helyzetéről. Az emeleti orató-
riumban a hagyatékból össze-
állított „Göcseji népi áhítat”
címmel látható állandó kiál-
lítás. A tárlatot Frigyes Ma-
rianna hitoktató mutatta be. A
legértékesebb kegytárgy egy
kézzel írt, közel 160 éves mi-
sekönyv. A kiállítás egyébként
előzetes bejelentkezéssel láto-
gatható.

– A látogatást egy kihelye-
zett fogadóórának is tekinthet-
jük – mondta Vigh László. –
Egy-egy településen közel más-

fél órát töltök és ez lényegesen
több idő, mint a mire egy falu-
napon vagy ünnepségen lehe-
tőség van. Szeptember köze-
péig, a parlamenti ülés kezde-
téig járom a falvakat. Kerék-
párral közlekedve többet tud-
hatok meg a települések hely-
zetéről és az itt élő emberekről.

– Miről váltanak majd szót
a képviselő úrral? – kérdeztük
Árvay Sándor polgármestert.

– Nagyon örülünk a meg-
tisztelő látogatásnak és igye-
kezni fogunk jól használni a
lehetőséget. Salomvár élhető
település, nagy gondjaink nin-
csenek. Az infrastruktúra fej-
lesztése és karbantartása az
egész országban fontos feladat.
Szeretnénk összekötni a „sze-
geket”. Ez konkrétan egy öt
kilométeres útszakasz felújítá-
sát és karbantartását jelenti. Ez
turisztikai és logisztikai szem-
pontból is fontos. Ez lesz a
legfontosabb téma.

Vigh László a tavaly elkez-
dett kerékpáros túrával válasz-
tókörzete valamennyi települé-
sét felkeresi. Zalaegerszegen
augusztus 21-én találkozhatnak
az országgyűlési képviselővel.

z.t.

Salomvár határában a csapat.

Keménfa Község Önkor-
mányzata július 29-én szeretet-
tel várta a falu idős lakosait,
hogy egy kellemesen eltöltött
délután keretein belül köszönt-
se őket. A nagy meleg ellenére
a kis létszámú településen so-
kan elfogadták a meghívást.

Cser Gábor polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd ésKovács Veronika Cser
Regina kedveskedett szebbnél
szebb versekkel a szép kort
megért hallgatóságnak.

Az önkormányzat finom
ételekkel és desszerttel, illetve
hideg italokkal vendégelte meg
az egybegyűlteket, de mind-
ezek előtt a Harangl -áb Nép
zenei Együttes műsora alapozta

Szépkorúak köszöntése Keménfán

Kellemesen töltötték a délutánt.

meg a jó hangulatot. Közismert
nótákat játszottak, közös dalo-
lásra bíztatva az idős embe-
reket. Természetesen mindenki-
nek elhúzták a kedvenc nótáját.
Mindenki jól érezte magát,
megfeledkezve az embert pró-
báló hőségről.

A megjelenteknek az önkor-
mányzat nevében ajándékot
adott át a polgármester és
Hajdú Valéria alpolgármester,
hogy mindig emlékezzenek az
együtt eltöltött kellemes dél-
utánra.

Keménfa Község Önkor-
mányzata köszöni mindenkinek
a részvételt, remélve, hogy
jövőre ism -ét találkoznak min
den idei ünnepelttel.

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 összefogás szép példája volt
Rekord is született a jótékonysági napon

Idén már tizenhetedik al-
kalommal rendezték meg a za-
laegerszegi AquaCityben a ha-
gyományos jótékonysági napot.
Ez is jelzi, hogy a zalai me-
gyeszékhely a segítség és az
összefogás városa. Ebből az al-
kalomból kerestük meg Balaicz
Zoltán polgármestert, aki elöl-
járóban kiemelte, hogy az
AquaCity nem csak a zala-
egerszegiek, hanem a városkör-
nyékiek kedvenc pihenőhelye

is, sőt sokan keresik fel a me-
gye további településeiről, sőt
az ország minden tájáról. Ezt
követően a 17. jótékonysági
rendezvény tapasztalatait rész-
letezte:

– Ezúton is nagyon köszö-
nöm mindenkinek, aki szerve-
zők -ént, résztvevőként segítsé
get nyújtott a jótékonysági nap
sikeréhez! A gyűjtés idei célja a
profi és amatőr sportolók, va-
lamint a nyugdíjas klubok ja-

vaslatára, az egészségvédelem
jegyében a zalaegerszegi gyalo-
gos és kerékpáros túraútvo-
nalak további fejlesztése volt.

A mostani programon még
rekordot is döntöttünk:

– A támogató cégek (37
vállalkozás) előzetes felaj -án
lásaiból befolyt támogatás
2.300.000 Ft

– A minden eddigi rekor-
dot megdöntő sz -ámú, 70 főző
csapat által gyűjtött pénz

2.486.305 Ft (a főzőcsapatok
korábbi számai: 2015: 49,
2016: 57, 2017: 64)

– Összesen 5.132 vendég
fordult meg ezen a napon az
AquaCityben, a belépőkből
4.811.000 Ft gyűlt össze.

Tehát összesen a jótékony
célra befolyt teljes összeg
9.597.305 forint!

Köszönöm az AquaCitybe
ellátogató polgároknak, a főző-
csapatok tagjainak, a c -égek ve
zetőinek és dolgozóinak, az
egyesületek és civil szervezetek
tagjainak, munkatársaimnak, és
mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult az akció
sikeréhez. Külön köszönöm a
szervezőknek, és közvetlen
kollégáimnak, akik rengeteget
dolgoztak ezért a napért!
Büszkék lehetünk városunkra,
hiszen ismét megmutattuk,
hogy össze tudunk fogni, és
közösen tudunk dolgozni a jó
célokért!

Balaicz Zoltán megemlítet-
te, hogy a következő j -ótékony
sági rendezvény időpontja
szeptember nyolcadika a Vad-
pörkölt és Bor Fesztiválon,
ahol a vadfőzés keretében a
Bogáncs Állatmenhely megse-
gítésére és a zalaegerszegi ját-
szóterek fejlesztésére gyűjtenek.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági napot.

Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Tria-
non Parkban augusztus 20-án

avatták fel népiBoa Endre
iparművész Szent István
szobrát.

Szent István élő példát adott

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
id. Mikó-Baráth György Pá-,
csonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás
Attila plébános leleplezte a
szobrot. A salomvári plébá-
nos kiemelte Szent István
történelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.

Pácsonyi Imre ünnepi be-
szédében kiemelte: „Imre her-
ceg halála után István nem
lehetett biztos abban, hogy amit
megvalósított, az fennmarad.
Ebben a kilátástalan helyzetben
ajánlotta Szűz Mária oltalmába
a koronát és az országot. Kiben
reménykedünk, amikor hiszünk
Magyarország létezésében?” –

tette fel a kérdést a megyei
közgyűlés alelnöke és rögtön
megadta a választ is: „Minden-
ki Szent Istvánra és kortársaira
gondol, akik máig élő példát
adtak a magyaroknak. István a
pogányságból a keresztény
Európába vezette az országot
és ebben nem csak a praktikum
gondolata, de a hit is kiemel-
kedő jelentőséggel bírt.”

A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Tria-
non Társaság elnökségi tag-
jának az előadását, aki új
megközelítésben szólt a mo-
hácsi, a szigetvári és az egri
csatákról és a mindenki által
jól ismert hősök személyes
sorsáról.

Az Országos Trianon Társa-
ság az emlékparkban aláírás-
gyűjt -ést kezdeményezett a bé
kediktátum ellen.

z.t.

Zalalöv és Környékeő
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Július 28-án került sor Ha-
gyárosböröndön az évi rend-
szerességgel megrendezett éj-
szakai bagolytúrára, melyen re-
kordszámú 214 regisztrált ver-
senyző indult, 15 csapatban.
Jellemző a nagy érdeklődésre,
hogy nemcsak Zalaegerszegről
és a környező falvakból, de Vas
megyei településekről, sőt még
Csehországból is jöttek érdek-
lődők a rendezvényre. A ren-
dezők az idei programot a
Piroska és a farkas c. mese
egyes motívumaira építették rá,
tehát az állomásokon megol-
dandó feladatok is ennek meg-
felelően voltak megtervezve.
18 órakor indult az első csapat.
A feladatok az alábbiak szerint
követték egymást:

1. állomás: Piroska kosa-
rának megtöltése - pogácsa-
dobálás kosárba. Italos flako-
nok megtöltése a patakból, víz-
hordás marokkal, útjelek meg-
figyelése.

2. állomás: Nagymamának
virággyűjtés, növényfelismerés.

Egy felejthetetlen éjszaka
3. állomás: A patakon egy

farönkön (élő) „talicsk ”ázás ,
távolság becslése.

4. állomás: Ízesített csokik
felismerése, majd egy kolomp
átvitele a patakon, úgy, hogy
élő l -áncot kellett alkotni, mi
közben a kolomp nem szólal-
hatott meg. Kérdések az út-
vonallal kapcsolatosan,

5. állomás: Nagymama fes-
tése bekötött szemmel, ugyan-
csak őt -ábrázoló puzzle ki
rakása.

6. állomás: Farkas totó, a
farkast rúdon cipelni, a hasát
összevarrni.

Az utolsó csapat beérkezése
után, éjjel fél 3 körül volt az
eredményhirdetés, melynek so-
rán a helyezettek oklevelet, a
résztvevő többi csapat pedig
emléklapot kapott. Az elért
eredményeket a beérkezéshez
szükséges idő is befolyásolta, a
csapatok közt nagyon kicsi volt
a pontkülönbség. Az első há-
rom helyen a következők vé-
geztek: Kutyaütők - A vissza-

A résztvevők egy csoportja.

térők - Brekeke. A célban, azaz
a kultúrháznál mindenkit va-
csora és zene fogadott. A szer-
vezők ezúton is szeretnének
köszönetet mondani azoknak,
akik a főzésnél segédkeztek, az
állomásokon kint voltak, vagy
a zene és hangosítás bizto-
sításért feleltek, azoknak, akik

ügyeletet biztosítottak az éj-
szaka folyamán, akik segítettek
az „előmunkálatokban , a helyi”
polgárőröknek, és mindenki-
nek, aki közreműködött abban,
hogy ezt a jó hangulatú prog-
ramot nagyobb probléma nél-
kül le lehetett bonyolítani.

Ács László

A mindenkori, így a jelen-
legi önkormányzati vezetésnek
és a képviselő-testületnek leg-
főbb célkitűzése, hogy az
ésszerű, takarékos gazdálkodás
mellett olyan beruházásokat
hajtson végre, amik idővel
megtérülnek, ezáltal olyan fej-
lesztéseket tudjon elvégezni a
település határain belül és an-
nak vonzáskörzetében, hogy

Újabb fejlesztések Zalaboldogfán

azok a lakók kényelmét és élet-
minőségének javítását szolgálja.

– Az elmúlt években ezek-
nek a fejlesztéseknek köszön-
hetően egyre vonzóbbá vált a
településünk – mondja Luter
Péter polgármester. – Zalabol-
dogfán minden adott ahhoz,
hogy csendes, nyugodt környe-
zetben élhetnek a családok.
Minden korosztálynak rendel-

kezésére állnak azok a felté-
telek, amikkel szabadidejüket
kellemesen eltölthetik. Gondo-
lunk itt jól felszerelt játszótérre,
csodálatos környezetben kiala-
kított szabadidőközpontra, ahol
a sportoláson kívül a fákkal
övezett ligetben elhelyezett pi-
henők, piknikezők, bográcso-
zók állnak rendelkezésre. A
közeljövőben pedig a Boldog-
fai-patak jóvoltából egy kisebb
horgásztóval bővül a komp-
lexum. A házhelyek kialakítása
sem volt rossz beruházás, mivel
a 24 telekből 14 már gazdára
talált. Zalaegerszeg közelségé-
nek, jó infrastruktúrájának,
csendes, szép környezetének, a
kedvező adózásnak köszönhe-
tőn nagy az érdeklődés a tele-
pülés iránt. Az eladásra kínált

házak nagyon rövid időn belül
elkelhetnek, jelenleg önkor-
mányzati házhely értékesítése
van folyamatban. Az új lakó-
övezet utcájában egy oldalon
már nagyobb százalékban la-
kott ingatlanok vannak. Ezért
indokolttá vált, hogy a falu
határában használaton kívüli
buszmegállót áthelyeztessük a
lakott utcába, mivel a követ-
kező buszmegálló messze, a
faluközpontban van. Ezzel is
szeretnénk az ott lakók, mun-
kába járók kényelmét szolgálni.

Az új lakóövezet a KRESZ
szabályai szerint is lakott terü-
let, mivel a falunév tábla kike-
rült az utca végére, tehát érde-
mes figyelni és betartani a la-
kott területre vonatkozó köz-
lekedési szabályokat.

A leendő buszmegálló-sziget kialakítása.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Zalalövőn hagyom -á
nyosan a Pataka-hegyen
kerül megrendezésre az
augusztus 20-i ünnep-
ség, melyet a Zalalövői
Borbarát Kör Egyesü-
let, valamint a helyi
pincegazdák szervez-
nek meg. Az ünnepi
megemlékezést idén ba-
golytúra, illetve focitor-
na előzte meg.

Augusztus 20-án az
egésznapos programso-
rozat a Szabó Sándor
önkormányzati képvise-
lő -által állíttatott ke
reszt szentelésével kez-
dődött.

– Tavaly kerestem
meg Mikolás Attila
atyát, aki nagy segítsé-
gemre volt. Ő adta oda
annak a salomv -ári fény

Szent István király előrelátása
Keresztszentelés Zalalövőn

keresztnek a terveit, aminek
most itt a „kistestvérét lát” -
hatjuk. Tavaly sikerült eljutnom
a Golgotára a fiammal és az
édesanyámmal. Amikor a há-
tunkon cipeltük a keresztet,
akkor kaptam az ösztönzést

arra, hogy Patakán kereszt-
nek kell állnia, ott ahol az
őseim is éltek. Köszönöm a
Szűzanyának azt, hogy hozzá-
segített ehhez. Ezen kívül még
nagyon sok embernek tartozok
hálás köszönettel. Mindazok-

nak, akik szóban, illetve tettben
is segítségemre voltak a kereszt
kivitelezésében és felállításá-
ban – mondta a képviselő.

A szentelést követően Hor-
váth István Sándor, Zalalövő
plébánosa tartott ünnepi szent-
misét, amelyben a magyarság
fontosságára hívta fel a figyel-
met: „Milyennek látjuk most
ezt az országot, Magyarorszá-
got? Ha valaki tényleg azt
gondolja, hogy ez az ország
valóban sziklára épült ház,
akkor maga is tenni fog azért,
hogy becsületes és szorgalmas
munkájával megerősítse ezt a
házat, ezt az országot. De ha
valaki úgy gondolja, hogy ez az
ország homokra épült ház, ak-
kor meg fogja azt gyengíteni.
Ha valaki szüntelenül csak azt
hangoztatja, hogy ez egy élhe-
tetlen ország, akkor saját maga
teszi ezt az országot élhetet-
lenné. Mert minden dolog a
világon olyanná válik, amilyen-
nek mi látjuk, amilyenné mi
alakítani akarjuk. Ha nem aka-
runk ennek az országnak a
jelenéhez és a jövőjéhez sem-
mit sem hozzá tenni, akkor
teljesen hiába való, hogy ma-
gyarok vagyunk. De ha van
bennünk büszkeség, és van
bennünk bátorság, kitartás és
szorgalom, és hisszük azt, hogy

Krisztus szava igazság, akkor
majd munkálkodni fogunk en-
nek az országnak a felvirágoz-
tatásában. 1000 esztendővel ez-
előtt is ezt ismerte fel István
király. Az a hit, az a szik-
laszilárd alap, amelyre érdemes
építeni, az az itt élő embe-
reknek, családoknak a jövője.”

Az új kenyér megáldása
előtt az ünnepi köszöntőt dr.
Vándor László, a Göcseji Mú-
zeum nyugalmazott igazgatója
mondta, aki többek között
Szent István király kiemelkedő
munkásságáról is beszélt: „Ál-
lamalapításunk ünnepét próbál-
ták már a régmúlt századokban
ide-oda rakni, a kommunizmus
időszakában átnevezni, de a
megemlékezést akkor sem tud-
ták elvenni. Sok vihart látott
országunk. Alapvetően azon az
úton jutott el idáig, melyet az
államalapító meghatározott, és
akinek megmaradt intelmeit ma
is jó lenne, ha többen és gyak-
rabban olvasnánk.”

A délután kulturális prog-
ramokkal folytatódott, színpad-
ra lépett a „Salla” Néptánc
cso-port, Radics Petra, Tuboly
Viktória Tóth Chris-, valamint
topher. Az estet fergeteges bál
zárta, a köz-Tamburás zenekar
reműködésével.

Molnár Fanni

Szabó Sándor és Horváth István Sán-
dor az új keresztnél.
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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 Környékeő201 .8  augusztus

Huszonharmadik alkalom-
mal került sor a Zalacsébi
Falunapok programsorozatára
augusztus 3-5-én. Már pénte-
ken megkezdődtek a rendezvé-
nyek a gyermekeknek és fel-
nőtteknek szóló bagolytúrával.

Szombaton ünnepélyes ak-
tusra került sor: Erdei Csaba
polgármester átadta Horváth
Józsefnek Zalacsébért díja
legmagasabb fokozatát a falu
érdekében végzett munkája el-
ismeréseként. Köszöntötték és
megajándékozták a két falunap
között születetteket, illetve eb-
ben az esztendőben 18. élet-
évüket betöltötteket.

A falunapi rendezvénysoro-
zat bővelkedett programokban,
mindenki megtalálta a neki
megfelelőt. A hagyományoknak
megfelelően most is törekedtek
arra, hogy a zalacsébieket és a
faluba érkezőket minél több
helybéli szórakoztassa fellépé-
seivel. Mellettük érkeztek ne-
ves vendégszereplők, sőt egy
különleges technikai bemutató
is színesítette a programot.
Bakó András Bakó Zsoltés a
timbersport, vagyis az új-zélan-
di gyökerű favágósportot nép-
szerűsítette Zalacsében.

Programgazdag falunapok Zalacsében

Fotók: Gál RolandFotók: Gál Roland

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Zsolt fáradt mosollyal in-
vitál befelé a családi ház te-
raszára. Leülünk.

Körbenézek – szép lett!
– Igen, sokan mondják.

A feleségem barátnői a
konyhától a szigettel, amit
csináltatok, még mindig el
vannak ájulva. A fürdő is jó
lett azokkal a megoldások-
kal, amit terveztetek. A gye-
rekszobában is végre rend
van. Amikor a nappaliba
segítettél tapétát választani –
emlékszem , elsőre égnek–
állt a hajam, de mégis az
tetszik mindenkinek a leg-
jobban. Most már nekem is.
De azért nem volt egyszerű.
Bár apám mindig mondta,
ne idegeskedjek. Az ő ide-
jében mindig azt mondták
neki, ha valami nem úgy
sikerült, mint ahogy szerette
volna, nyugodjon meg, mert
az első házat az ellensé-
gének, a másodikat a barát-
jának, majd a harmadikat
fogja saját magának építeni,
és az már jó lesz.

– Remélem, te ezt nem
így gondolod? – néztem
Zsoltra.

– Nem, de ha megkér-
deznének, én azt mondanám,
ha valaki építkezésre adná a
fejét 2018-ban, akkor úgy
csinálja, mintha először,
utoljára és soha többé tenné.
Így meg lesz az esélye arra,
hogy olyan legyen, amilyen-
nek szeretné. Utólag még
egy dolgon változtatnék. Ti-
teket hamarabb be kellett
volna vonnom az építkezés-
be, mert akkor még a kivi-
telezés előtt kiderült volna,
mi az, amin változtatni kell.
Így nem kellett volna utólag
újra megcsinálni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Először, utoljára, soha többé…
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Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai zalaszabari „Holnapocskagyermekek részére a ” t -á
borban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a tábor-
ban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik leg-
népszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta táborban töltötték”
idejüket.

A 8-14 éves diákok -Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkez
tek társszervezői munkájának köszönhetően, aki aPopovics Pál
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.

A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán táSzabadics Zoltán -
boralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnö-
kének, .dr. Pál Attilának

Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyer-
mekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel meg-
ismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, p -él
dául a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősor-
ban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyar-
országon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaor-
szággal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki ma-
gyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok szá-
mára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvér-
megyei kapcsolatban állnak és a Hungaricum pályázat révén a
Magyar Állam, a Zala Megyei Önkormányzat és Kovászna
megye hármasával tudnak szoros kapcsolatot ápolni.

– Honnan származik az elképzelés a kárpátaljai diákok tábo-
roztatására?

– A Zala Megyei Önkormányzat egy segítségnyújtás során
ismerkedett meg a Kárpátalján élőkkel 4 évvel ezelőtt, és az
akkor a táborban lévő kárpátaljai gyermekek meglátogatása
során fogalmazódott meg a további táboroztatás támogatása.

– Milyen visszajelzéseket kaptak a gyermekektől?
– Egyrészt látszik rajtuk, hogy örülnek, boldogok és játsza-

nak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban

Már gyermekkorban is látják, hogy ez egy fontos történet az
életükben    nyilatkozta lapunknak dr. Pál Attila.–

Trojkó Tímea

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (balról), Angya-
losi Dóra önkéntes, Szabadics Zoltán táboralapító, Gerlinger
Sándor táborvezető pedagógus.

Kárpátaljai diákok a táborban.

Heti két edzéssel készült a
Zalaszentgyörgy SE megyei II.
osztályú labdarúgócsapata a baj-
noki rajtra. A teljesen kicseré-
lődött, fiatal együttes augusztus
18-án kezdte a bajnokiTürjén
szezont.

– Három-négy évvel ezelőtt
volt igazán jó csapatunk –

Csak a Szentgyörgy!...
kezdte a beszélgetést Császár
Lajos elnök, aki 1983-tól a klub
mindenese, 35 éve szolgálja az
egyesületet. Az elmúlt bajnok-
ság előtt nehezen tudtunk játé-
kosokat igazolni, valahogy el-
terjedt, hogy nem lesz csapat
Zalaszentgyörgyön. Sérülések
tizedelték a csapatot, az edzé-
sek látogatottsága sem volt meg-
felelő. Nem is sikerült a bajno-
ki szezon, a 11. helyen végez-
tünk. Srágli Tamás munkájára
semmi panaszunk nem lehetett
– a jó szereplést is vele érte el
a társaság –, de az edző belefá-
radt a sikertelenségbe, gyakor-
latilag a csapat is kicserélődött.
A 2018-19-es bajnokságot új
edzővel, új csapattal és persze
új reményekkel kezdtük.

Az új edző, Varga György a
ZTE ifi, a Z. Dózsa ifi és fel-
nőtt csapataiban szerepelt lab-
darúgóként, de a Zalaszent-
györgy együttesében is pályára
lépett, nem ismeretlen a helyiek
előtt. A Zala megyei focit jól

ismeri, 10 évig játékvezetőként,
majd ellenőrként tevékenyke-
dett, 2002-ben szerzett B licen-
ces edzői végzettséget. A me-
gyei III. osztályú Pusztaede-
riccsel ezüstérmet szerzett, a
Becsvölgye csapatával a 4.
helyen végeztek.

– Nem arról van szó, hogy
minden mérkőzést nyerjünk
meg, de minden alkalommal
meg kell mutatnunk azt a men-
talitást, amit elvárok. Szerethe-
tő csapatot akarunk, egy olyan
együttest, ahol jó a hangulat,
amelyért érdemes lelkesedni.
Kérem a szurkolókat, hogy mi-
nél többen jöjjenek a mérkőzé-
seinkre és bíztassák a csapatot
– mondta az edző.

– Nehéz helyzetben vannak,
mégis ragaszkodnak a focihoz
itt Zalaszentgyörgyön. Miért? –
kérdeztük Császár Lajos elnöktől.

– Fontos számunkra, hogy
a faluban igény van a csapatra.
A társadalmi munkában huszon-
öten vettek részt. Tőzeg-homok
keveréket hordtak a pályára,
rendbe hozták a kapuk előterét,
lefestették a kapufákat. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy miénk

a megye egyik legjobb pályája.
Az önkormányzat és Kovács
Dezső polgármester is támogat-
ja a sportot, a labdarúgást. Fo-
lyamatosak a fejlesztések. Száz
néző számára építettünk ülőhe-
lyes lelátót, automata öntözéses
rendszert alakítottunk ki, folya-
matos a pálya felújítása.

– A sportág visszad valamit
a közösségnek?

– Egyrészt a hétvégi szurko-
lás, szórakozás lehetős -égét, más
részt pedig bízunk abban, hogy
a csapatnak megtartó ereje lehet.
Az ifjúsági együttesben négy fia-
tal is megkezdte a pályafutását.

– Milyen célt lehet kitűzni
a csapat számára?

– Elsődleges a benntmara-
dás kiharcolása. Ebben a kilenc
csapatos mezőnyben legalább
öt nálunk nagyobb játékerőt
képviselő együttes van. Első-
sorban egy jó hangulatú csapa-
tot szeretnénk kialakítani, ame-
lyért érdemes a mérkőzéseinkre
járni. Ha minden a legjobban
sikerül, akkor legmerészebb
tervünk a hatodik helyezés
megszerzése lehet – mondta be-
fejezésül Császár os elnök.Laj

Császár Lajos, a Zalaszent-
györgy elnöke.
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40 év munkaviszony után
nyugállományba vonul Takács-
né Nagy Ágnes védőnő, min-
denki Ági nénije. Szakmai mun-
kásságát az elmúlt években több
díjjal is elismerték, de mind kö-
zül az idén kapott Zalalövő
Szolgálatáért díjra a legbüsz-
kébb. Szinte pályakezdőként
került Zalalövőre, így gyakor-
latilag minden olyan helyi csa-
ládhoz szoros kötelék fűzi,
amelynek gyermeke született
vagy nevelkedett a városban az
elmúlt évtizedekben.

– Mikor döntötte el, s miért
lett védőnő?

– Kicsi korom óta sze-
rettem volna gyógyítani, embe-
rekkel foglalkozni, de úgy gon-
doltam, hogy nem vesznek fel
az orvosi egyetemre. Szerencsé-
re indult védőnő képzés is, ami
ugyanolyan szimpatikus volt
számomra. Ugyanazt a felvéte-
lit kellett írnunk nekünk is,
mint annak, aki az orvosira je-
lentkezett. Aztán kiderült, hogy
bőven elengedő lett volna a
pontszámom az orvosi egye-
temre is.

– Nem bánta meg?
– Egyáltalán nem! Ez egy

nagyon szép hivatás. Orvosként
a gyógyászat lett volna az el-
sődleges munkaköröm, védő-
nőként pedig prevenciós fe-
ladatokat látok el. Várni azt,
hogy megszülessen egy kisbaba,
segíteni a nevelkedését, csalá-
dokat támogatni, nagyon jó
érzés. Sok-sok család életének

„Örökké védőnő leszek…”

a része lehettem az elmúlt
negyven évben.

Egy csecsemőnek hat hóna-
pos koráig nincs önálló védeke-
zőképessége, azt az anyatejbe-
vitel biztosítja számára. Ennél
is fontosabb az a lelki kötődés,
ami a szoptató szülő és a gyer-
meke közt kialakul. Egy titkos
kis fonál van kettejük között,
ami egész életükön át elkíséri
őket.

– Mennyire fontos egy
gyermek számára, hogy mind-
két szülő jelen legyen az éle-
tében?

– Nagyon! Ha valaki átme-
netileg megy ki külföldre dol-
gozni, azt még megértem. De
úgy, hogy megvan mindenük,
mégis még többet, még jobb
életet akarnak biztosítani gyer-
mekük számára, azt rosszul
teszik. Egy gyermeknek apa
modell kell, emellett kapcsolat-
ra és szeretetre van szüksége. A
„hétvégi apukás” családban ép-
pen az apamodell hiánya nyom-
ja rá a bélyegét a gyerekekre,
elsősorban a fiúk érzelmi, pszi-
chés fejlődésére.

– Mi adja a védőnői munka
szépségét és nehézségeit?

– A nehézség talán az, hogy
mindenki az interneten keres-
gél, ahol sokszor tévesek az in-
formációk, divatos gyógymó-
dok és praktikák jelennek meg,
és nehéz elfogadtatni az anyu-
kákkal a helyes utat. A rengeteg
adminisztráció pedig attól veszi
el az időt, ami éppen a legfon-

tosabb lenne. Ez egy kicsit ne-
héz, de ezt kompenzálja az a
rengeteg szeretet, amit kapok.
Talán az a legszebb ebben a
hivatásban, hogy folyamatosan

a jövőt látom, azt az örömet,
amit csak egy gyermek szüle-
tése képes okozni az ember
számára. Annál szebb muzsika,
mint egy magzat szívhangja,
nem létezik a világon.

– Mik a tervei?
– Az biztos, hogy a közéleti

munkámat nem adom fel, ön-
kéntesként továbbra is jelen
leszek a város rendezvényein, és
a Menő Manók nevű termé-
szetjáró csoportommal is sze-
retnék még sok közös kirán-
duláson, túrán részt venni. Régi
vágyam, hogy az óvodában
létrehozhassak egy Mocorgók
csoportot, és „hatalmas” túrákra
menjünk a legkisebbekkel is.
Olvasás terén is van mit pótol-
nom, és most talán a helyi
rendezvényekre is több időm jut.
Nehéz azt kimondani, hogy
nyugdíjba vonulok, de ez nem azt
jelenti, hogy többé nem leszek el-
érhető Zalalövőn. Ugyanúgy segí-
teni fogok bárkinek, ahogy eddig
is. Nekem ez a hivatásom…
Nem tudom csak úgy itthagyni,
én örökké védőnő leszek.

Molnár Fanni

Augusztus 20-án a zalaszentgyörgyi Porta Tájháznál Farkas

László plébános áldotta meg a helyi nyugdíjas klub tagjai által
sütött új kenyeret.

A nyugdíjas klub új kenyere

Takácsné Nagy Ágnes kisgyermekes anyukák és kismamák körében.

Fotó: Hozbor László
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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

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

12 bank + 3 lakás takarékpénztár kínálata egy helyen

� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű felelősség a
legkedvezőbb díjjal teljes körű casco utasbiztosítás élet,- baleset,� � �

- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások�

HITELEK

�Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!

Autó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!�

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)�

�AKCIÓ! Szeptemberben az első havi hitel törlesztő részletet cégünk
fizeti Ön helyett!
�Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány

ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.

Hitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely�

kereskedőnél!

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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

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

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy

keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon

nap közben és hétvégéken is tudnak

feladatot vállalni!


