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Salla Esték előadássorozat-
tal indult július 3-án és 4-én a
zalalövői Város Nap. A régé-
szeti ismeretterjesztő rendezvé-
nyek a város történelmének két
korszakát is érintették. Eke Ist-
ván, a zalaegerszegi Göcsej
Múzeum régész muzeológusa a
római kori Salla kereskedelmi,
gazdasági kapcsolatairól, míg
Simmer Lívia régész muzeo-
lógus a török időkből származó
lövői palánkvár régészeti kuta-
tásairól mesélt. Dr. Redő Fe-
renc ny. régész, Zalalövő dísz-
polgára a római kor faragott
köveinek titkaiba avatta be a
közönséget.

5-én a Város Nap hivatalos
megnyitó ünnepségén Pintér
Antal, Zalalövő polgármesteré-
nek köszöntőjét követően, az
elmúlt egy évben született
gyermekek részére babautal-
vány átadására került sor, mely
során , a KoppFűrész Tünde
Mária Intézet a Népesedésért és

Város Nap Zalalövőn
Családokért (KINCS) elnöke
üdvözölte a családokat, mely
szervezet az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma mellett
működik.

A megnyitó ünnepség alkal-
mából országgyű-Vigh László
lési képviselő, miniszteri biztos
és , a Zala MegyeiBene Csaba
Közgyűlés alelnöke köszöntöt-
te a város polgárait.

Ez évben is kitüntetések
átadásával folytatódott a prog-
ram, így a Zalalövői Borbarát
Kör Egyesület által szervezett,
hagyományos borversenyen ki-
választott 2018-as évjáratú vö-
rös és fehér bor kategóriában
adott át okleveleket Zalalövő
Város Önkormányzata.

A „Város bora” címet ez
évben vörösbor kategóriában
Galambos László, fehérbor ka-
tegóriában Galambos István
nyerte el.

A húsz éves közszolgálati
múlttal rendelkező dolgozók,

Balogh Tamásné a Zalalövői
Napközi Otthonos Óvoda
Hegyhátszentjakabi Tagintéz-
ményének vezetője, valamint
Ács-Farkas Ernőné, a Borosán-
völgy Nonprofit Kft. ügyveze-
tője, emlékplakettet vehettek át.

Zalalövő Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének ren-
delete alapján az idei évben két
Zalalövő Város Szolgálatáért
Díj és két Zalalövőért Díj kerül
átadásra. Eszerint „Zalalövő Vá-
ros Szolgálatáért” Díjat vehe-
tett át , azBognár Józsefné
Egészségügyi Központ nyug-
díjba vonuló takarítónője és
Tóth Klára nyugalmazott óvo-
dapedagógus. „Zalalövőért Díj”-
ban részesült a Kerecsen Ha-
gyományőrző és Kulturális
Egyesület Dömökné, valamint
Srágli Lívia pénzügyi szak-
ember.

A rendezvény Hollósi Gá-
bor, Lövő polgármesterének
köszöntőjével folytatódott, mely-
nek apropója, hogy Zalalövő
város tíz évvel ezelőtt testvér-
települési kapcsolatot alakított
ki Lövő községgel.

Ünnepi műsor köszöntötte a
kitüntetetteket a Salla Néptánc-

együttes, Hozbor Linda, Hor-
váth Petra (ének), valamint Lö-
vő testvértelepülés Szolgáltató
és Kulturális Központ Magán-
ének csoportjából Tischler Noé-
mi Plechl Richárdés (ének)
közreműködésével.

Az ünnepséget kiállítás meg-
nyitók követték. Dr. Csider
Sándor költő, a Savaria Egye-
temi Központ nyugalmazott
főiskolai docense, Bischofné
Hesinger Katalin, a „Salla” Mű-
velődési Központ művelődés-
szervezőjének Szín-Játék című
képzőművészeti kiállítását, Si-
mon Attila fotográfus, a maros-
vásárhelyi Barabási Attila Csa-
ba, a Maros Művészegyüttes
igazgatójának, Tájak, ízek, szo-
kások című kiállítását nyitot-
ta meg.

Berkesné Jánoki Terézia a
„Salla” Művelődési Központ
Nyugdíjas Klubjának vezetője, a
Zalalövői Nyugdíjas Klub Fo-
tótörténeti kiállításának anya-
gát mutatta be a közösség har-
mincegy évéből.

Az est zárásaként az István,
a király c. rockopera emléke-
zetes történéseit elevenítette fel

Elismerték munkájukat.
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nagy sikerrel Lövő testvértele-
pülés Szolgáltató és Kulturális
Központjának Magánének cso-
portja.

Másnap, szombaton közös
reggeli várta a városlakókat,
majd barangoló túra indult a
Menő Manó csapat tagjaival.
Délben Civil Kondér főzőver-
senyen bizonyíthatott tizenkét
civil egyesület, baráti kör, me-
lyet négytagú zsűri értékelt.
Első helyezett lett a Budafai
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület Eckerle, második az
Zala Kft., harmadik helyen
végzett a Zalalövői Tájház
Egyesület.

Délután színpadi progra-
mok várták a vendégeket. Tu-

boly Viktória, Press Dance TSE
tánccsoport, a Zalalövői Sze-
nior Örömtánc csoport, Tóth
Christopher, majd a LiverPaul
és a Vándor zenekar koncertjét
láthatták a sörsátorban. Közben
bemutatót tartott a Savaria
Legio római katonai csoport és
a budapesti Collegium Gladia-
torium Kulturális Hagyomány-
őrző Egyesület, valamint az
Oberaich-i és Zalalövői Tűzol-
tó Egyesület, mely egy közúti
balesetet imitálva végzett gya-
korlati mentést. Az oberaichi
egyesület hidraulikus vágóesz-
közt adományozott a zalalövői
szervezetnek.

A nap zárásaként Soulwave
koncert és Hestia római tűz
show várta az érdeklődőket.

Város Nap Zalalövőn

Július első szombatján tar-
tották aHagyárosböröndön
falu napját, amelyen már dél-
előtt 10 órától megkezdődtek a
programok. A délelőtt és kora
délután elsősorban a gyerekek-
nek és az ifjúságnak adott al-
kalmat a kikapcsolódásra. Ki-
próbálhatták a batikolás techni-
kát, mozaik dekorgumi tech-
nikát, ifjúsági parasztolimpián
vehettek részt, önthettek ólom-
katonát, sütiversenyen vehettek
részt. Ezenkívül arcfestés, lufi
figura hajtogatás, szalmabála
ugráló, parasztcsocsó és fajáté-
kok lehetőségei várták őket.

Az önkormányzat munka-
társai délelőtt a gyerekeknek
palacsintát sütöttek, délután
pedig vadpörköltet készítettek a
közös vacsorához és annak

Falunap Hagyárosböröndön

elkészültéig prószát sütöttek.
Számos étel készült még a
főzőverseny alkalmával. Tizen-
két főzőcsapat vett részt a ver-
senyen gulyásféleségekkel, pör-
költekkel, levesekkel. A főző-
csapatok közül néhányan nem-
csak a versenyre főztek, hanem
azonkívül is készítettek ételeket
a betérő vendégek számára,
ezzel is kifejezve a vendég-
szeretetüket.

A napos délutánt paraszt-
olimpia játékkal használták ki,
amelyen számos tréfás felada-
tot kellett teljesíteni, mint hor-
dóhajtás, talicskával vízhordás,
kukoricamorzsolás, tojássze-
dés, gumicsizmahajítás. A pa-
rasztolimpiát harmadik éve ren-
dezték meg falunapok alkalmá-
val, mindezidáig nagy sikerrel.

A versengés később még foly-
tatódott a falu legerősebb biká-
ja és a falu amazonja címért is.

A rendezvényt az önkor-
mányzat önerőből és támogatók
segítségével valósította meg. A
támogatóknak köszönhetően ér-
tékes nyereményeket sorsoltak
ki tombolán, amelyen egy
wellness hétvége volt a fődíj.
Nemcsak tombola rejtette ma-
gában a meglepetéseket, a gye-
rekeknek zsákbamacskát lehe-
tett vásárolni a kézműves kí-
nálat mellett. A falunap ado-
mány gyűjtésére is alkalmat
adott, a Bogáncs állatmenhely
segítésére adakoztak a helyszí-
nen és a menhely kutyáit meg
lehetett tekinteni. A kulturális
programok között is szerepel-

tek kutyával, rendőrkutya be-
mutatót tartottak.

A kulturális programokat
fúvós zenekar előadása nyitotta
meg. A színpadon elsősorban
helyi fellépők produkcióját lát-
hatta a közönség. Műsort adtak
elő az iskolások, majd helyi
fellépők musical, pop, rock
műsorral léptek színpadra,
szintén helyi amatőrök rukkol-
tak ki egy színjátékkal, ami
„Az utolsó böröndi bugyuta
legény” címet viselte. A ren-
dezvények ideje alatt az egész-
ségre is fordíthattak időt, vér-
nyomás- és vércukormérésre
volt lehetőség. A falunap utolsó
programja az este 9 órától
kezdődő bál volt.

Trojkó Tímea

Ólomkatonát önthettek…

Káváson a tavaly átadott,
felújított tájházak és a környe-
zetében lévő közösségi tér adott
otthont a negyedik Göcseji
Dombérozó rendezvényének
július 20-án. A népi hagyomány
felelevenítése három témában
jelent meg a közönség előtt.
Először a magyar nótákat, majd
a népi zenekarokat, végül a
néptáncegyüttesek előadását vit-
ték színpadra. A fellépők között
köszöntötték a Csatári Pávakör
és a Zalaszentmihályi Nóta és
Népdalkör Péterfaiénekeseit, a
Tambura zenekart Csádéés a
zenekart Zalai Táncegyüttest, a
és a Zalaapáti Boróka Nép-
táncegyüttest.

A rendezvénysátorban zajló
előadások ideje alatt kézműves
bemutatókat tartottak. A hagyo-
mányos mesterségek között fel-
lelhettük a kosárfonást, neme-
zelést, csipkeverést, hímzést,
horgolást és fazekas mestersé-
get és egy modern, papírcsík-
technikát, amelyben ugyancsak
a népi motívumokat lehet meg-

Göcseji Dombérozó Káváson
jeleníteni. Az ezekkel a techni-
kákkal előállított termékek
megvásárolhatóak voltak a
helyszínen.

Káváson negyedik éve tar-
tanak szakköröket; hímző, ko-
sárfonó és mandalakészítő fog-
lalkozásokon vehet részt a
lakosság. A kosárfonás és hím-
zés szakkörein készített mun-
kákból a Tájházban kiállítást
rendeztek. A kiállított tárgyak
között a különböző tájegysé-
gekre jellemző népviseletes ba-
bákat is meg lehetett tekinteni.
A szabadtéri kiállításon Szényi
Zoltán festőművész képeit lát-
hatták az érdeklődők.

A településen idén is tartot-
tak borverseny. A helyi terme-
lők borai közül kiválasztott
érmes nedűket a Dombérozó
alkalmával kóstolásra kínálták.

A rendezvény közös va-
csorával ért véget, az önkor-
mányzat babgulyással vendé-
gelte meg a jelenlévőket a
kulturális műsorok végeztével.

(Trojkó)

Kézműves mesterségek bemutatója.
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Hagyományosan a falunap
előestéjén díjazzák a kiemelke-
dő teljesítményeket Zalaszent-
györgyön. Július 5-én, pénteken
a kultúrházban fogadták a dí-
jazottakat és valamennyi meg-
hívottat. Először a helyi gitár-
suli produkcióját láthatták az
érdeklődők. ta-Horváth Tibor
nár vezetésével közönség előtt
mutathatták be a tudásukat a
gyerekek.

– A falunap alkalmat ad
visszatekintésre és számvetésre
is – mondta köszöntőjében Ko-

Elismerték a kiemelkedő teljesítményt Zalaszentgyörgyön
vács Dezső polgármester, aki
röviden ismertette az elmúlt
egy év eredményeit és a követ-
kező időszak terveit. – Elismer-
jük az elvégzett munkát és
együtt ünneplünk. Büszkék le-
hetünk az elmúlt egy évre!

Köszöntötték a település
legfiatalabb lakóit. Az elmúlt
egy évben születtek: Czömpöl
Lilla Egri Dominika, , és az ik-
rek ésOrbán Benedek Orbán
Dorottya.

Az új beköltözők sem ma-
radtak ki. ,Takács Norbert

Bácskai Tamás és családja,
Marcsin Péter Egricsaládja,
Sándor József és családja köl-
töztek Zalaszentgyörgyre.

A Hevesi Sándor Színház
művészei, ésLőrincz Nikol Bel-
lus Attila nagyszerű percekkel
ajándékozták meg a közönsé-
get. Ismert versek és dalok kö-
vetkeztek sorban, egymás után.

A díjazottakat és tevékeny-
ségüket Takácsné dr. Simán
Zsuzsa jegyző ismertette.

A Zalaszentgyörgyért ifjú-
sági díjat 2015-ben alapította a
képviselő-testület. Tanulmányi
és sport kategóriában pályáz-
hatott, aki még nem töltötte be
a 25. életévét. Az idén az
emlékérmet tanulmányi kategó-
riában , a CsányNémeth Beatrix
László Közgazdasági Szakkö-
zépiskola diákja vehette át. Eh-
hez kitűnő érettségi bizonyítvány
illetve a BGE versenyén elért
előkelő helyezések kellettek.

A képviselő-testület élt a
lehetőséggel és még egy díjat
adományozott ebben a kate-
góriában. Ezt , aCsászár Amina
Mindszenty Iskola végzős tanu-
lója kapta, aki Szent Imre ösz-
töndíjas és liturgiai munkájáért
a Szent Péter Díj kitüntetettje.

Sport kategóriában az And-
ráshida TE labdarúgója, Takács
Tibor kapta a Zalaszentgyör-
gyért ifjúsági díjat, amit a helyi
sportkör elnökétől, Császár La-

jostól vehetett át. Tibor négy
éve focizik Andráshidán, ed-
zője és osztályfőnöke is dí-
csérte sporttevékenységét.

A aPro Kultúra díjat Buday
Alapítvány hozta létre. Ebben
az évben társastáncban Tuboly
Ádám csapatban és párosban is
több első helyezést szerzett. A
díjat Buday Mihály adta át.

A képviselő-testület nem
feledkezett meg a régi munka-
társakról sem. Díjat kapott Ta-
kács Tibor falugondnok, Fe-
rencz-Hallek Valéria építésügyi
főtanácsos és 25 évnyi mun-
kájáért a jubiláló munkatárs,
Bécs Béláné is.

A mi-Szentgyörgy Díjról
nősített többséggel döntött a
képviselő-testület. A díjazott
tevékenységét Kovács Dezső
polgármester méltatta. A test-
vértelepülési kapcsolatok ápo-
lása, a művészeti életért végzett
tevékenység, a rendezvényeken
való aktív részvétel, a sikeres
újrakezdés mind önmagában is
elismerésre méltó. Buday Ibo-
lya mindezekben kiemelkedőt
alkotott és átvehette a Szent-
györgy Díjat.

Másnap a hagyományoknak
megfelelően gazdag sport- és
kulturális program várta a gyer-
mekeket és a felnőtteket, este
pedig bál zárta a rendez-
vénysorozatot.

Samu László

Buday Ibolya tevékenységét Kovács Dezső méltatta.

A első napján, július 12-én zalaiIV. Göcseji Dombérozó
néptáncok bemutatójával kezdték meg aZalaszentgyörgyön
programokat. A kultúrház színpadán köszöntötték a Salla
Néptánccsoport Szélrózsa Néptáncegyüttes Zalaszent-, a és a
györgyi Néptáncegyüttes Kis Judit éstagjait. A táncelőadásokat
zenekara kísérte.

A településen évek óta nagy figyelmet fordítanak a ha-
gyományőrzésre, a dombérozó programhoz 2018-ban csatla-
koztak először. Az idei évben is nagy öröm, hogy megmu-
tatkozhatnak a Göcseji Dombérozóban és a barátaikat vendégül
láthatják. Bemutathatják, hogy Zalaszentgyörgy mennyire gaz-
dag és színes örökséggel, kultúrával és művészettel rendelkezik
– mondta köszöntőjében polgármester. A rendez-Kovács Dezső
vényt a „TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés
Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb telepü-
léseken” pályázat útján valósították meg a településen.

A hagyományos göcseji lakodalom hangulatát a tradí-
cionális néptáncon keresztül idézték fel. A rendezvény az idén
„A rétes” címet viselte, ugyanis a kulturális csoportok fellé-
pését követően a „násznép” lakodalmas menetben vonult át a
Porta Tájházhoz, ahol rétessel kínálták a vendégeket.

Trojkó Tímea

Göcseji lakodalmas
Zalaszentgyörgyön

A Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes a színpadon.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A mellett aTerületi Operatív Programok Zala Megyei Ön-
kormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos orszá-
gokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát Zala Megyei Közgyűlés, a elnökét kérdeztük.

– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési prog-
ramok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyez-
kedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogal-
mazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot te-
szünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériu-
moknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elkép-
zelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.

– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati for-

duló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 pro-
jektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, tár-
sadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyen-
lőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határ-
vonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-Moson-
Sopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került el-
fogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transzna-

cionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák hasz-
nálatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállal-
kozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályáza-
tokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontos-
ságát.

„Megmutathatjuk szülőföldünk kincseit”
Egy emberöltő óta Nován

Július második hétvégéjén
került sor a XXXI. Ké-Nován
zikaszás Arató és Cséphadarós
Cséplőversenyre, amit együtt

rendeztek a IV. Göcseji Dombé-
rozóval. , a há-Lendvai Jenőné
zigazda település polgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket.

A csapatok kis - és nagy
bandában készültek a verseny-
re. A nagy banda 6 főből, (2
kaszás, 2 marokszedő, 1 kö-
télvető, 1 kötöző), a kis banda
3 főből (1 kaszás, 1 marok-
szedő 1 kötélvető - kötöző) áll.

A hagyományos verseny
fontosságáról, értékeiről szól-
va , aPácsonyi Imre Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke meg-
jegyezte:

– Nem csak a hagyo-
mányőrzés a célja egy telepü-
lés rendezvényének. Az is az
értéke, ha olyan kínálattal
tudunk szerepelni a turisztikai
piacon, ami idevonzza a ven-
dégeket. Mi pedig megmutat-
hatjuk szülőföldünk kincseit.

A zsűri idén megosztott
első helyet osztott ki a kis-

bandák közül a Gellénházi
Betyárok Hottói Törekvőkés a
csapatának, a nagybandák közt
pedig a Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Egyesületnek Zalaegerszeg
ságodi városrészéből, illetve a
németfalusi Betyár Bandának.
A cséphadaró versenyben a
vasboldogasszonyi csapat győ-
zött, az első kaszás Igazi
Sándor lett Gellénházáról.

Az aratási étel- és italbe-
mutatóban a Lakhegyi Dalos-
kör bizonyult a legjobbnak, a
kaszakalapáló versenyt a sá-
godi nyerte, ko-Fábián Imre
szorúkötésben a nagykutasi
Németh Mihályné lett az első.
A tarlófutás kategóriagyőzte-
sei: (Lenti),Berkes Adél Csá-
szár Jánosné Virág(Ságod),
Alex (Nagykutas).

Pácsonyi Imre méltatta a hagyományőrző rendezvényt.

Zalalövő és Környéke
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Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a zalalövői Borostyán-tó strand üzemeltetésére és
fejlesztésére.

A működtetés időtartama:
2019. október 1. - 2024. augusztus 31.
Pályázatot nyújthatnak be:
- gazdasági társaságok
- magánszemélyek
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Zalalövő Város

honlapján: www.zalalovo.hu

Pályázati Felhívás

Fatér László kivételesen
hosszú ideje, 25. éve tevékeny-
kedik község alpolgár-Bagod
mestereként, ennek apropóján
hívtuk egy kis múltidézésre.

– Laci bácsi, mennyi az
annyi?

– Gondolkodnom kell, men-
jünk visszafelé: 25 év az alpol-
gármesterség, előtte 4 évig kép-
viselő-testületi tag voltam, azt
megelőzően pedig 8 évig ta-
nácstagként ténykedtem. Amúgy
pénzügy volt mindig is a fő
területem, nyugdíjazásom előtt
összesen 24 évet dolgoztam
gazdasági igazgatóként.

– Mit értékel legnagyobb
pozitívumként Bagodban az ön-
kormányzatiság 3 évtizede alatt?

– Az egyik mindenképp az
egészségház felépítése és az
önálló háziorvosi körzet kiala-
kítása. Nagyon zaklatott és bi-
zonytalan időszakban fogtunk
hozzá, hiszen a rendszerváltás
előtt indult – amikor mindenki
érezte, valami óriási változás
lesz – és már egy teljesen
újonnan megteremtődött politi-
kai légkörben fejeződött be.
Rengeteg munka volt vele és a
szerencsének sem voltunk hí-
ján. Egy impozáns épület épült,
csaknem nettó 600 m alap-2

területtel, összesen 3 szinttel,
legfelül 2 nagyméretű szolgá-
lati lakással. A másik – véle-
ményem szerint – óriási dolog,
hogy a legelső, 1990-es válasz-
tások óta egyetlen testületi ülé-
sünk sem volt határozatkép-
telen, ami a mindenkori testü-
leti tagok felelős hozzáállását
jelentette. Az elmúlt 7 ciklus-
ban szinte kivétel nélkül min-
dig olyan tagok ültek a testü-
letben, akik valóban tenni akar-
tak a községért, ez korössze-
tételtől függetlenül volt így. A
testületi munka igazából egy-

„Átlagos falu, jóval átlag feletti felelősségérzettel”
Beszélgetés Fatér Lászlóval, Bagod alpolgármesterével

fajta szolgálat, amivel a falut
szolgáljuk, ez egyébként honla-
punkon is megtalálható (www.
bagod.hu). Külön ki szeretném
emelni, hogy a majd 3 évtized
alatt soha, egyetlen képviselő
vagy alpolgármester sem kapott
semmiféle tiszteltdíjat. Ez óriá-
si dolog. Sőt emlékszem, a kez-
det kezdetén, amikor a német-
országi testvértelepülésünkről
érkezett delegáció, a tagok saját
maguk fizettek be a „közösbe”,
hogy méltón tudjuk őket fogad-
ni – mondja mosolyogva Fatér
László. – De most is, ha néha a
testület ellátogat a testvérváro-
sunkba, mindenki maga áll
mindent, beleértve például a
balesetbiztosítást is. Azt gondo-
lom, egy így van jól. Ez soha
nem volt vitatéma köztünk.
Amúgy a testület jó munkáját
jelzi, a jelenlegi csapatban ket-
ten a 6. ciklusukat, ketten pedig
már a 7. ciklusukat töltik, azaz
ők a kezdetektől szolgálnak.

– Beszéljünk a negatívu-
mokról. Mit érez hiányosság-
nak, amivel nem sikerült eset-
leg dűlőre jutni?

– Ha előbb beszélgettünk
volna erről, akkor az 1957-ben
épített iskola felújításának el-
maradását mondanám, de ez
2015-ben megtörtént, sőt, nem-
sokára ismét hasonló jónak
örülhetünk az épület kapcsán.
Sajnos hosszú évtizedek alatt
nem sikerült felújíttatni a Ma-
gyar Közút kezelésében lévő
utakat. Ugyanakkor el kell
mondani, a közúttal kifejezet-
ten jó kapcsolatot ápolunk,
rendszeresen a javaslataikban
benne van két utca rekonstruk-
ciója is, de a kis átmenő for-
galom miatt eddig nem sikerült
érvényt szerezni a terveiknek.

– Sok helyről hallani, Ba-
godnak könnyű, mert gazdag…

– Ez nem igaz – vágja rá
határozottan alpolgármester. –
Bagod sohasem volt gazdag,
igaz, szegény sem. Átlagosnak
mondanám, jóval átlag feletti
testületi felelősségérzettel! Min-
dig beosztottuk, amink volt,
adósságot sohasem halmoztunk
fel, takarékoskodtunk, ahol csak

lehetett. Azért ne felejtsük el,
pályázati segítség nélkül nagy-
ságrendekkel hátrébb lennénk.

– Tessék mondani valami
érdekességet, ami hirtelen eszé-
be jut…

– Érdekességet? – moso-
lyog – Gondolkodnom kell.
Egyszer megkérdezték tőlem,
mi van Bagodban. Azt vála-
szoltam, mindenünk megvan:
bölcsőde, óvoda, iskola, egész-
ségház, faluház, sportépület
(mindegyik felújítva), a megyé-
ben egyedülálló futópálya, pos-
ta (sok helyen az sincs már). És
a végén hozzátettem, örülünk,
hogy van egyházközségünk és
plébánosunk. Erre a válasz az
volt, hát, igaz, ez utóbbira nem
is gondoltam. Amúgy jövőre
lesz 25 éves a testvérvárosi
kapcsolatunk, májusban ünne-
peljük, de már most folyamat-
ban van egy vonatkozó pályá-
zatunk beadása.

A beszélgetésen kívül je-
gyezzük meg, a mindig pozitív
Fatér László néhány éve még
gyalog szokott elmenni a nagy-
jából 4 kilométerre lévő he-
gyére és vissza, jóval 70 év fe-
lett. Saját pálinkája is van, „Ka-
rókert könnye” néven, jelezvén
a jelenlegi Táncsics utca régi
elnevezését.

Negyed évszázada alpolgár-
mester.

A Zalalövői Általános Isko-
la és AMI 4. és 5. osztályos
tanulói két kísérővel részt
vehettek a zánkai Erzsébet tá-
borban. A gyerekek sok érdekes
és izgalmas programra re-
gisztrálhattak: sárkányhajózás,
erdei- és vízi kalandpark, szám-
háború, football mérkőzés,
Bosszúállók témájában rende-
zett éjszakai akadályverseny,
tábortűz, kézműves foglalko-
zás, Ki mit tud?, táncház, nyi-
tó- és záró bulik és koncertek.

Különleges élményt jelen-
tett számukra a TEK-esek által
rendezett látványshow. Az idő-
járás is kedvezett a táborozás-

Zánkai táborozás
hoz, így minden nap meg
tudtak mártózni a Balatonban.
Az „Erzsébet a Kárpát-me-
dencei Gyermekekért Alapít-
vány” a táborozó gyerekeknek
a sok program mellett ötszöri
étkezést, feliratozott pólót, kula-
csot, törülközőt, baseball sapkát,
esőkabátot és tornazsákot is
biztosított. A diákok és kísérőik
a hét folyamán QR kódos kar-
szalagot viseltek a biztonságuk
érdekében, emellett 0-24 órás
orvosi ellátás állt rendelkezésükre.

A csapat 5 nap után, kel-
lemesen elfáradva, élmények-
kel gazdagodva érkezett vissza
Zalalövőre.

Együtt a lövői csapat.
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Az egyik legnagyobb kihí-
vás, amivel a 2014-ben hiva-
talba lépett városvezetés és köz-
gyűlés szem-Zalaegerszegen
benézett, az az utak, járdák
állapota, a parkolók száma volt.

A probléma különösen
amiatt lett szembetűnő, mert
minden eddiginél több gépjár-
mű mozog a városban. A me-
gyeszékhelyen összesen 26
ezer háztartás van (közel 60
ezer lakó). A 26 ezer háztar-
tásra 1998-ban 15.611, 2008-
ban 26.623, 2018-ban pedig
33.427 gépjármű jutott. 1998-
ban a 26 ezerből 10 ezer olyan
háztartás volt, ahol nem volt
autó (helyette tömegközleke-
dést használtak). 20 évvel ké-
sőbb, 2018-ban a 26 ezer ház-
tartásra már 33 ezer autó jutott,
vagyis van 7 ezer olyan ház-
tartás, ahol két (vagy akár há-
rom) autó is rendelkezésre áll a
családban.

A közgyűlés egyhangúlag
fogadta el, hogy a 2019-es év
végéig el kell készíteni a város
középtávú (15 éves) út és járda

Évtizedek óta nem tapasztalt fejlesztések
Beszédes adatok a megyeszékhelyről

felújítási és fejlesztési koncep-
cióját. Zalaegerszeg út és jár-
dahálózata olyan nagy mértékű,
hogy annak üzemeltetése is
jelentős terhet ró az önkor-
mányzatra, a felújításokat pe-
dig nagyobb számban csak és
kizárólag külső, állami forrás-
ból lehet megvalósítani.

A város teljes területe
102,4 km . Az önkormányzati2

közterületen lévő összes zöld-
felület nagysága 1,5 millió m .2

Zalaegerszegen összesen 542
névvel rendelkező útszakasz
(út, utca, tér, parkoló) van a
belterületeken és a külterülete-
ken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez
összesen 869 önkormányzati
út. A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km bel-
területen és 305 km külterü-
leten). Viszonyításképpen: Ma-
gyarország legnagyobb széles-
sége kelet-nyugati irányban
528 km. A járdák és gyalogutak
hossza 225 km. Az állam, va-
gyis a Magyar Közút Nonprofit

Zrt. kezelésében lévő zalaeger-
szegi utak hossza további 78 km.

Az útburkolatok jelentős
része alatt különböző közmű-
vek húzódnak. A városi közmű-
hálózat, illetve az út- és járda-
hálózat megújításának forrás-
igénye összesen kb. 55 milliárd
forint. Zalaegerszeg közútháló-
zatának fejlesztéséhez elenged-
hetetlen új létesítmények meg-
valósítása is, mely nagyberuhá-
zások további kb. 15 milliárd
forint nagyságrendű forrást
igényelnek. Az Európai Unió
városi utak, járdák felújítását,
aszfaltozását a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban nem támo-
gatja, és a 2021-2027-es fej-
lesztési ciklusban sem fogja,
azaz EU-s forrásokkal nem
számolhat a város, csak saját
önkormányzati forrásokkal és
esetleges állami pályázatokkal,
támogatásokkal.

A 2014-2019-es ciklusban
minden korábbinál több forrás-
hoz jutott Zalaegerszeg új út-
szakaszok építésére és a meg-
lévők felújítására. Sikerült 1,7
milliárd forint kormányzati tá-

mogatást szerezni a helyi utak
és terek felújítására az egyes
városrészekben, az arányos vá-
rosfejlesztés jegyében, közel 30
helyszínen. Már három intel-
ligens gyalogátkelő rendszer,
vagyis „okos zebra” segíti a
biztonságos átkelést.

Összességében ebben a cik-
lusban közel 6 milliárd forint
állami forrást sikerült megsze-
rezni különböző zalaegerszegi
projektekre, és emellett 1 mil-
liárd forint (5 esztendő alatt évi
200 millió forint) önkormány-
zati forrást is az utakra, jár-
dákra, parkolókra fordítottak.
Erre évtizedek óta nem volt
példa.

Az új kerékpárutak szüksé-
gességéről szintén évtizedekig
lehetett hallani. Ebben a ciklus-
ban a beszéd helyett a cselek-
vés ideje érkezett el. 2017-ben
készült el a helyi kerékpáros
szervezetek és egyesületek be-
vonásával a város kerékpáros
hálózati terve. Hat szakaszon
összesen 25 km új kerékpárút
építése valósul meg a követ-
kező években.

227 millió forintos ráfordítással teljesen megújult az Arany Já-
nos utca.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

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.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zalalövő és Környéke
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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

2019. július 20., szombat
délután négy óra. Ismét nagy a
sürgés-forgás a hagyárosbö-
röndi kultúrház udvarán. Szor-
galmas szakácsnők és persze
egy szakács is közöttük, el-
kezdték a készülődést, hogy az
éjszaka folyamán megszerve-
zésre kerülő bagolytúra részt-
vevőinek éhségét csillapítsák
finom ételeikkel. A menü bab-
gulyás és sült szalonna. Míg a
finom illatok szállni kezdtek a
levegőben, a szervezésben, le-
bonyolításban résztvevő közel

Hagyárosböröndi bagolytúra
30 fő is megérkezett a kul-
túrház udvarára. Rövid eliga-
zítás után fő-Varga Katalin
szervező útra indította az ál-
lomásokon feladatokat vállaló-
kat. Nem sokkal hat óra után
megérkezett az első induló csa-
pat a szomszéd faluból és
Zalaegerszegről a regisztráció-
ra. (Nem csak Zalából, más
megyékből is voltak az induló
csapatok között.)

Először azok a csapatok
kerültek indításra, ahol gyere-
kek is részt vettek a túrán, hogy

ők még viszonylag világosban
teljesítsék a közel 8 km-es
távot. A túrán összesen 16 csa-
pat, 191 fővel mérte össze tu-
dását. A legfiatalabb résztvevő
egy ötéves kisfiú, a legidősebb
induló pedig egy 78 éves ha-
gyárosböröndi lakos volt.

A csapatok 7 állomáson
próbálhatták ki ügyességüket,
tudásukat. A kukorica és lencse
válogatástól, az aszalt gyü-
mölcs és cukor íz párosítástól,
az állathangok felismerésén ke-
resztül érdekesnél érdekesebb
feladatok vártak a résztvevőkre.

Voltak az állomásokhoz köz-
vetlenül nem köthető feladatok
is. Így például az első állo-
máson kaptak a csapatok egy
tojást, amire egész úton vi-
gyázniuk kellett, bár a célál-
lomáson derült ki, hogy a sike-
res teljesítésért jutalom nem jár.
Volt, ahol egy „beépített” bölcs
ember mutatta meg a helyes
utat. Persze, ehhez meg kellett
találni a bölcset!

A beérkező csapatokat zene
és a meleg étel várta.

A túra a sok csapat miatt
nyolc órán keresztül tartott,
hiszen hajnali fél ötkor érkezett
vissza az utolsó résztvevő.

Majd hamarosan megtörtént az
eredményhirdetés. A túrát tel-
jesítők egy érmet kaptak em-
lékbe. Az első négy helyezett
csapat név szerint: a ,Zsoldosok
az , a és aIdegenek Vadócok
Visszatérők.

A túrázók visszajelzése
alapján ismét egy sikeresen
megszervezett, jó hangulatú
programot tudhatnak maguké-
nak a hagyárosböröndiek. Vár-
juk a folytatást! Köszönet jár
mindenkinek, aki segített,
vagy bármilyen módon hoz-
zájárult ahhoz, hogy Hagyá-
rosböröndön ismét egy jó
hangulatú program kerüljön
megrendezésre!

Simon Anikó

Zalaháshágyon július 12-
13-án közösségi napok adta
színes programokon vehetett
részt a lakosság. Pénteken, az
esti órákban Sztárban Sztár
produkciót rendeztek, amelyen
35 fellépő lépett a színpadra.

Közösségi napok Zalaháshágyon

A szombati nap délelőttje a
sporttal telt, kispályás futball-
bajnokságot tartottak. Az I. Far-
kas János emléktornán 8 csapat
vett részt. A bajnokság ered-
ményeit délután az ünnepélyes
megnyitó alatt hirdette ki Büki

Büki József köszönti az egyik újszülöttet és szüleit.

József polgármester, és adta át
a kiérdemelt díjakat a torna
első három helyezettjének, dí-
jazták még a legjobb kapust és
a legjobb mezőnyjátékost. A
megnyitó alkalmával köszön-
tötték egyúttal az újszülötteket
és családjukat. Az idén két
családnak adtak át ajándékot. A
polgármester megköszönte oda-
adó munkáját azoknak, akik
kiemelten sokat tettek a falu és
a közösség érdekében. Üveg-
kerámia plakettet adott át Pász-
torné Ábrahám Edithnek Sipos,
Győzőnek Mihályi Erzsébetnek,
és .Végh Viktóriának

Lehetőség adódott a hely-
színen vérnyomás és vércukor
mérésre a körzeti asszisztencia
révén. Álláslehetőséget kínál-
tak és önéletrajzmintákat he-
lyeztek ki. Az önkormányzat
mindenkinek magyaros meleg
ételt biztosított.

A sportpálya játszótérré
változott, számos lehetőség kö-
zül választhattak a gyerekek.

Játszhattak a légváron, trambu-
linon, népi fajátékokkal és pe-
dálos járművekkel, továbbá
csillámtetoválás, arcfestés és
kézműves foglalkozás várta
őket. A rendezvénysátorban
Mutyi bohóc interaktív műso-
rán vehettek részt. A gyerekek
nemcsak szórakoztak, hanem
szórakoztattak is, a kulturális
programokat táncos produkció-
jukkal nyitották meg a tele-
pülés növendékei.

A nézőközönség számos
fellépő produkcióját tekinthette
meg. A színpadon köszöntötték
a ,Kerka Táncegyüttest Leblanc
Győző Tóth Évaés zenés szó-
rakoztató műsorát, a Cséber Fan-
ni Nyári Marcell Kör-és duót, a
mendi Tűzlángok produkcióját.
Élő koncertet adott az Apostol
együttes Prűd Mériés a zenekar.

Az estig tartó programok
látványos tűzijátékkal végződ-
tek, amelyet hajnalig tartó bál
követett.

Trojkó Tímea
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A zalaboldogfai ön-
kormányzat nagy hang-
súlyt fektet a község
kulturális és történelmi
értékeinek megőrzésé-
re. A mindenkori kép-
viselő-testület fő fel-
adatai között szerepelt
a műemlékek felújítá-
sa, a szoborkert és a
faluközpont rehabilitá-
ciója. Ennek a prog-
ramnak a keretén belül
került sor a Keresztelő
Szent János kápolna
megmentésére és fel-
újítására. A vízelveze-
tés kialakításával, szi-
geteléssel hosszú távra
biztosítva van az épület
víztelenítése és állagá-
nak a megőrzése. Mű-
emlékfelügyelőség el-

Felújították a világháborús emlékművet Zalaboldogfán

lenőrzése mellett az akkori kor-
nak megfelelően az épület
helyre lett állítva. A kápolna

melletti Keresztelő Szent János
és Szent Flórián szobor is
felújításra került. Időközben

elkezdődött a Kisboldog-
asszony templom felújítása is,
ami a szombathelyi püspökség
támogatásával, a bagodi egy-
házközség, a falu közösségének
és Zalaboldogfa Önkormány-
zatának segítségével jelenleg is
folyamatban van.

Két évvel ezelőtt a faluköz-
pontban kialakított szoborkert-
ben elkészült és átadásra került
a trianoni emlékmű. Ezzel a
szép emlékművel is gazdago-
dott a falu és betekintést nyer-
hetnek a látogatók Magyaror-

szág történelmének főbb ese-
ményeibe.

A faluközpont rehabilitá-
ciója közé tartoznak még a
környezetbarát kültéri bútorok,
fa buszmegálló, tájékoztató
tábla, pihenő padok és tavaly
átadásra került egy szép ját-
szótér is.

Ezekkel a fejlesztésekkel és
beruházásokkal szépült a falu
környezete és hosszú távra a
jövő nemzedékeinek biztosítva
van a műemlékek fennma-
radása.

A világháborús emlékmű felújítás után.

Szeptember 14.: Adománygyűjtő Bál.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

Szeptember 14.: Szüreti felvonulás Irsapusztán.
Rendező: Irsapuszta lakosai

Szeptember 21.: Salla Trail akadályfutó verseny.
Rendező: Gondoskodás Alapítvány

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szer-
vezőknél!

Keménfa önkormányzata
igyekszik minden lehetőséget
és pályázatot megragadni, ami-
vel a kis közösség életét
megkönnyíti, és környezetét
szebbé teheti. Ennek köszön-
hetően egy újabb útfelújítás
valósult meg a faluban.

Újabb útfelújítás Keménfán
Nyertes pályázatnak köszön-

hetően új aszfaltburkolatot ka-
pott az önkormányzat tulaj-
donában lévő 33-as út egy ré-
sze, illetve a 40-es és 53-as út
teljes hossza. Jövőbeni tervek
között szerepel a zártkerti utak-
ra kiírt pályázat beadása is.

Újabb pályázatot adnak be.

Zalalövői programajánló

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha ren-
dezvényre hívják szerkesztőségünket.

Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:

Zalatáj Kiadó szerkesztősége

Fontos a pontos címzés!

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az egye-
temi barátaival a kapcsola-
tot. Évente egyszer össze-
jönnek és jót buliznak. A ta-
lálkozásra időpontot és hely-
színt nem egyszerű össze-
hozni, de hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának
nem kell végeláthatatlan te-
lefonhívásokba bonyolódni.
Elég egyetlen levelet, e-mailt
megírni és azt egy kattintás-
sal azonnal elküldeni. Majd
akár pár perc múlva olvas-
hatjuk a választ.

Amikor sikerült közös ne-
vezőre jutniuk, valaki felve-
tette, ünnepeljék meg István
születésnapját. Rendben – só-
hajtott Laci – akkor még kell
pár e-mailt írnom, mert kita-
lálták, hogy közösen vesz-
nek ajándékot. Jöttek az őrült
ötletek. Amikor Laci a soka-
dik e-mail-váltás után végre
azt olvasta, hogy a gitárt min-
denki megfelelőnek találta,
letörölte az izzadságcseppe-
ket a homlokáról. Mert mond-
juk ki, a fiúk néha elég kö-
rülményesek voltak. Nehezen
jutottak egyezségre. Ha ezt
előre tudom – dörmögte
Laci –, akkor már régen csi-
nálhattam volna egy csopor-
tos címzést, és nem kellene
egyenként vacakolnom az-
zal, hogy ki kapja meg a
levelet.

Már csak egy dolog ma-
radt, dőlt hátra a székben La-
ci, és megírta az azóta is
sokat emlegetett e-mailt:

– Mit írjunk a gitárra Ist-
vánnak?

És egy kattintással el-
küldte mindenkinek, köztük
Istvánnak is. István volt az
első, aki válaszolt:

– A koromat semmi-
képp!...

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mit írjunk rá?…

Cser Gábor polgármester a
keménfai hídi vásár megnyitó-
ján reményét fejezte ki, hogy
hagyománnyá válik a rendez-
vény. A vásár népszerűségének
növekedését mutatja, hogy idén
több árus jelent meg, többnyire
Zala megyei településekről, né-
hányan pedig Vas és Veszprém
megyéből hozták el a kézmű-
ves termékeket. Az érdeklődők
rendkívül gazdag kínálatból
válogathattak. Fellelhetők vol-
tak kézműves ékszerek, népi
játékok, festett fa, kavics, ke-
rámia és üveg dísztárgyak, fa-
liképek, papírfonott termékek,
horgolással, hímzéssel díszített
termékek, varrott táskák, pénz-
tárcák, édességek, fűszerek és
méz. Kiállítást is szerveztek,
Bicsák Istvánné munkáit lehe-
tett megtekinteni a helyszínen.

A polgármester köszönetet
mondott a rendezvény megva-
lósítását támogatóknak, és kö-
szöntötte a vásárosokat és lá-
togatókat és or-Vigh László

szággyűlési képviselőt.
A képviselő gratulált a vá-

sár létrehozásának ötletéért
Cser Gábor polgármesternek.
Egy ilyen rendezvényen rend-
kívüli értékek, az adott falura
és vidékre jellemző termények,
termékek jelennek meg, és az is
lényeges, hogy a kínált áruk
mögött megtalálható annak ter-
melője, készítője. Felvetette,
hogy a hídnak nevet kellene
adni, hogy azzal is tovább nö-
veljék a vásár egyediségét. Az

A keménfai hídi vásár tradícióvá válása

elnevezést illetően a képviselő
is szívesen várja a javaslatokat,
hogy a következő hídi vásáron
névadót is rendezhetnének.

Az eseményt kulturális mű-
sor színesítette, a színpadon a
néptánc kapta a főszerepet. Fel-
lépett a Zalaapáti Boróka Tánc-

együttes Zalaszentgyörgyi, a

Néptánccsoport, Salomvária
Néptánccsoport és Sallaa
Néptánccsoport Zalalövőről. A
néptánccsoportokat követően
Mr. Rick szórakoztatta a kö-
zönséget.

Trojkó Tímea

Gazdag volt a kínálat a vásáron.

A Zalaapáti Boróka Táncegyüttes a színpadon.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

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

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

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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