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Közösségi Napok Zalalövőn
A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület a Pataka-hegyi gazdákkal felvezető programként
augusztus 14-én szombat este
rendezte meg a Pataka-hegyi
bagolytúrát, ahol az indulók
létszáma a segítőkkel együtt
csaknem száz fő volt, összesen
tizenhét csapat indult.
Az augusztus 20-i rendezvényeken szép számban vettek
részt a zalalövőiek. A Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület – ahogy minden évben az idén is – kenyérsütést tartott a helyi Íjászparkba látogatók nagy örömére.

A Zalalövő Tájház Egyesület tagjai a tájháznál várták az
érdeklődőket, ahol az újonnan
átadott közösségi kemencében
is sültek az ünnepi kenyerek. Itt
megismerhették a hagyományos kenyérsütés fortélyait is.
A sütés után a helyi plébános,
Páli Zoltán atya megáldotta a
kemencét és a frissen sült kenyereket. Az egyesület tagjai
megvendégelték a résztvevőket
a friss kemencés kenyérből.
Az augusztus 20-i rendezvények délelőtt labdarúgó-tornával kezdődtek, a helyi Pataka-hegyi és Pacsa-hegyi baráti
társaságok mérkőzésével. A

Misével és az új kenyér megáldásával kezdődött a Pataka-hegyi
búcsú.

vidám hangulatú mérkőzésen
végül 4-1-es győzelmet aratott
a Pataka-hegyi csapat.

Délután ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel
(Folytatás a 11. oldalon)

A zalaegerszegi Göcsej Nyomda Kft.
nyomdai tapasztalattal rendelkező kötészeti
munkatársat keres.
Versenyképes bérezéssel, bejárási költség
megtérítéssel.
Érdeklődni e-mailben, illetve telefonon a következő
elérhetőségeken: info@gocsejnyomda.hu,
+36 30 334 5673.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Önkormányzati hírek Zalalövőről
Nyáron két alkalommal
tartott testületi ülést Zalalövő
Város Önkormányzata.
A júniusi testületi ülésen a
képviselők elfogadták a belső
ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó szerződést, valamint
megtárgyalták az önkormányzati tulajdonban lévő Borosánvölgy Kft. 2020. évi beszámolóját. A közétkeztetést bonyolító kft. beszámolója elfogadásakor arról is döntöttek, hogy
szeptember elején felmérik a
fogyasztók igényeit arra vonatkozóan, mi az amit levennének
az étlapról és mit szeretnének
az étlapon látni.
Céljellegű kérelmeket is
elbírált a testület: Zalalövő és
Csöde Polgárőr Egyesület
200.000 Ft, a Zalalövői Városi

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
500.000 Ft támogatásban részesült programjainak megvalósítása érdekében.
Döntés született a házhelyek 2 áráról, amelyet 1.500
Ft/m értékben határozott meg a
testület, az alábbi kedvezmények igénybevételi lehetősége
mellett:
– Zalalövőn letelepedni
szándékozó személyt, személyeket, akik nem rendelkeznek
1/1 tulajdoni arányú lakóingatlannal, 50% kedvezmény illeti
meg. A kedvezmény házas,
vagy élettársaknál sem vonható
össze, így együttes mértéke
maximum 50%. A letelepedők
esetében a lakcím bejelentését
a használatbavételi engedély
megszerzését követően 30 nap-

Kemencés rendezvénypavilon
átadása Zalalövőn

Vigh Lászlót és Gyarmati Antalt kínálja a prószával Takácsné
Szabó Zsuzsanna.

2021. augusztus 18-án Vigh
László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos és Gyarmati
Antal polgármester átadták a
zalalövői Tájház mögötti kemencés rendezvénypavilont. A
projekt a Göcsej-Zala mente
Leader Egyesület által az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból származó 10
millió forintos támogatással és
az önkormányzat 2 millió forintos önerejével valósult meg. A
zalalövői Tornyos Holz-Bau
Kft. – a vállalkozást Tornyos
László cégvezető képviselte az
eseményen – igényes kivitelezésének köszönhetően a mindszenti településrésznek is létrejött egy szép közösségi tere,
ahol a Zalalövői Tájház Egyesület szervezheti a jövőben

színes hagyományőrző programjait.
Az egyesület tagjai közösségi munkájának köszönhetően
a pavilon mellett vizesblokk is
épült, ami tájház látogatóinak is növeli a komfortérzetét.
Az önkormányzat saját faanyag felhasználásával, karbantartói közreműködésével, Boronyák Béla vállalkozó segítségével felújította a tájház fakerítését.
Az átadás során a kemencében sült prószával kínáltuk a
vendégeket és a sajtó munkatársait. Bízom benne, sok kellemes órát töltenek el városunk
lakói és a városunkba látogatók
a régmúltat idéző Tájház környezetében!
Gy.A.

Megtörtént a Kisfaludy utca pormentesítése mart aszfaltos
borítással.

tári napon belül kell teljesíteni.
A már állandó lakcímmel rendelkezőket automatikusan megilleti e kedvezmény.
– A kérelmező(k) közös
háztartásban nevelt gyermekei(k) után, 1 gyermek esetén
10%, 2 gyermek esetén 15%, 3
vagy több gyermek esetén 25%
kedvezmény jár.
– A kedvezmények együttes
mértéke nem2 haladhatja meg az
1.500,- Ft/m ár 75%-át.
Ezen kívül a testület tárgyalt
ingatlanvásárlási kérelmet, a
műfüves pálya használati rendjét és szabályzatát, valamint jóváhagyta a polgármester szabadságolási ütemtervét.
Jóváhagyásra került a Kisfaludy utca mart aszfalt terítéssel, valamint emulzió és apró
bazaltzúzalék borítással történő
pormentesítése, valamit a Margaréta és a Kölcsey utca kereszteződésében lévő kátyús útszakasz felújítása, melyek együttes
költsége bruttó 4.900.930 ft
kiadást jelentett.
Az augusztus 24-i ülésen a
testület véleményezte és elfogadta Lukács Andrea pályázatát
a Salla Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatói álláshelyére
vonatkozóan, így további 5
évig ő látja el az igazgatói feladatokat.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag beszerzésére, a maximálisan igényelhető 180 m3 tűzifát igényelt, melynek költségeihez 228.660 Ft-tal kell az
önkormányzatnak hozzájárulni,
továbbá a szállítási költségeket
is vállalni kell. Céljellegű támogatást biztosított az újonnan
alakult Zalalövői Autó-és Motorsport Egyesület számára
200.000 Ft összegben, valamint
a Rákóczi Szövetség részére
30.000 Ft összegű támogatásról
döntött. Ezenkívül ingatlan értékesítésről az 1386 hrsz. ingatlan vonatkozásában született
döntés. A testület döntött vöröskavics beszerzéséről a külterületi utak javítására, valamint a
Hunyadi és a Bajcsy-Zsilinszky
utcák útpadkájának javítása
céljából.
Döntés született arról is,
hogy a Rákóczi utca és a bu-

dafai temető és az imaház közötti járdaszakasz felújítására
vonatkozóan árajánlatot kérnek, a munkálatokat a szerződéskötést követően szeptember
második felében és októberben
el is végzik.
A közelmúltban fejeződtek
be a következő projektek: óvoda játszótér fejlesztése 5 millió Ft,
kemencés rendezvénypavilon
létesítése a tájház mögött 12
millió Ft, gyógyszertár feletti
szolgálati lakás felújítása 13
millió Ft értékben.
Folyamatban van Leader
pályázati forrásból gasztro pont
létesítése a Borostyán-tónál, és
az íjászpark épület tetőszerkezetének felújítása és a színpad
fedése.
Közel 3 millió anyagtámogatás nyertek a Magyar Falu
programban a Városvég és az
Ifjúsági utcák közötti járdaszakasz felújítására. Az önkormányzat sikeresen pályázott a
Terület- és településfejlesztési
operatív program TOP-2.1.316-ZA1-2021, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések felhívásra a „Belterületi csapadékvíz elvezetés
Zalalövőn” című projekttel. A
fejlesztés eredményeként Zalalövő város központi tengelyében 2585 méter hosszúságban
kerül sor csapadékvíz-védelmi
vonalas létesítmény rekonstrukciójára, illetve új építésére.
A projekt célja: a város önkormányzatának az elmúlt évek
káreseményeinek nagysága és
gyakorisága miatt kiemelt céljává vált a település csapadékvíz-elvezető rendszerének megújítsa. A 100%-os támogatási
intenzitású projekt költségvetése: 147 965 660 Ft. A projekt
2023. márciusára befejeződik.
Hamarosan elkészül a Borostyán-tó fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció is, melyet követhet a szükséges források felkutatása.
A zalalövői okmányiroda
felújítási munkálatai elkezdődtek, ezért Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal megközelítése a Kossuth utcai bejárat
felől lehetséges a felújítási
munkálatok ideje alatt, várhatóan év végéig.

2021. szeptember
HIRDETÉS
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Hagyományainkat ápolták, értékeinket őrizték
Ünnepi hétvége Zalaszentgyörgyön
Amint az a legtöbb település esetében elmondható, a
közösségi rendezvények többsége a tavalyi évben elmaradt.
Nem csoda hát, ha az idei
programokat a szervezők – ha
lehet – még nagyobb lelkesedéssel készítették elő, az érdeklődők pedig a szokottnál is
jobban várták azokat. Ez az érzelmi adalék az idei, immáron
29. zalaszentgyörgyi falunapok
hangulatát is átjárva, két felejthetetlen napot hagyott hátra a
közösség életében.
Már péntek hajnalban a kenyérdagasztással és a közösségi
kemence felfűtésével megkezdődött a közös munka. Az új
kenyér elkészítését a helyi
tánccsoport tagjai vállalták,
melyet kora délután Farkas
László plébános áldott meg –
tudhattuk meg Zsirka Erikától,
a település közművelődési szakemberétől.
A tradíciókat követve ezután került sor az új búzából
készült kenyér megszegésére. A
hagyományőrző program a
Buday Közhasznú Alapítvány
és az önkormányzat szervezésében, TOP-pályázati forrás bevonásával elevenedett meg a
helyi tájház portáján. Azonos
helyszínen, államalapításunk ünnepe apropóján, Buday Mihály
festőművész tartott előadást,
Szent István király, a képzőművészetben való ábrázolása
témájában.
Kora este a kétnapos rendezvény ünnepélyes megnyitójára került sor a helyi művelődési házban, ahol Kovács
Dezső, a település polgármestere ünnepi köszöntőjében a
vidéki életforma rendkívüli értékeire hívta fel a figyelmet.
Mint kiemelte, életben maradásunk záloga a falusi életforma, hitünk, tradícióink, családunk és közösségünk megőrzése. A ceremónia részeként a
2020-21-ben születetteket és
azonos időszakban a településre költözötteket köszöntötte
Zalaszentgyörgy első embere.
Méltó személyhez került az
idei „Szentgyörgy Díj” is,
amely immáron 15. éve a település érdekében végzett munkát hívatott elismerni. Takácsné
dr. Simán Zsuzsa jegyző és
Kovács Dezső, méltató és
megindító szavai után Polster
Marietta vehette át a rangos
elismerést, évtizedes munkája
elismeréséül. Marietta a helyi
civil élet egyik legaktívabb
szervezője, alapítója-, és aktív
tagja több helyi szervezetnek, a
testvértelepülési kapcsolatok

A 2020/2021-ben születettek köszöntése.

első három helyezett sorrendben: Császár Gáborné, dr. Gömbös VIktória, Németh Krisztina.
Ugyancsak itt kerültek értékelésre a legszebb helyi kertek is,
ahol így alakultak a díjazások:
Baraksó Lászlóné Legszebb
zöldségeskert, Dervalics Józsefné Legsokszínűbb kert,
Takács János Legtakarosabb
kert, Pete Petra Legszebb díszkert, a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda Dicsérő
oklevélben részesült a kialakított óvodakertért.

Polster Marietta átveszi a díjat
Kovács Dezsőtől.

építője és őrzője, számtalan
program ötletgazdája, segítője.
Az este folyamán az alkalomhoz méltó dallamokról Bódis Bettina gondoskodott mindenki örömére.
A szombati napon az aktív
közösségi időtöltés jegyében
változatos programok várták a
helyieket és környékbelieket. A
gyermekek kikapcsolódásáról
egyebek mellett arcfestés, többféle lézer játék, légvárak, íjászkodás, tinidiszkó gondoskodott.
Reprezentatív műsorok terén
sem voltak híján az érdeklődők,
hiszen a rendezvénysátor árnyékában már kora délután a
Harisnyás Pipik gyermekműsora keltett nagy érdeklődést,
csakúgy mint az őket követő
Kovács Attila. A harmónikás
estébe nyúlóan szórakoztatta a
népes társaságot, mígnem a
hangulat tetőfokán a Merry Go
Round Duo-nak adta át a lelkes
közönséget. A klubkoncertet
követően lerántották az „abroszt” a főzőverseny győztesének, illetve a legfinomabb pogácsát készítőinek kilétéről. A
főzőverseny a következő csapatoknak hozott elismerést
sorrendben: Szomjas Muslincák,
séf: Takács Tibor, MeNőklub,
séf: Györéné Gerencsér Éva,
Torzsi, séf: Tornyos Ervin. A
házi pogácsák mezőnyében az

A program szervezői azokra
is gondoltak, akik talán éppen
az felhőtlen vigasság ideje alatt
abban reménykednek, hogy
akadnak majd, akik véradással
segítik gyógyulásukat. Ilyen
módon segítséget nyújtani egész
délután lehetőséget biztosítottak a szervezők és az elhívatott
szakemberek a rendezvény
helyszínén.
A tartalmas napok méltó
zárásaként DJ Norbi keverte a
dalokat az éjszakai partin.
Gellén Szilárd

Idősek köszöntése
A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület, a
Magyar Falu Program támogatásából megvásárolt budafai
közösségi ház udvarán köszöntötték a településrész idős lakóit, augusztus 21-én verses,
dalos műsorral.
Az egyesület tagjai az épületet folyamatosan újítják, közösségi munkával rendbe tették
az udvart, ahol első alkalommal
került sor szabadtéri esemény
megszervezésére. Az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt
nem tudott rendezvényt tartani
az egyesület, ezért gondolták a
szervezők, hogy első alkalommal az időseket köszöntik.
A rendezvényen köszöntőt
mondott Gyarmati Antal pol-

A gyermekek is felléptek.

gármester, aki elmondta, hogy
az önkormányzat a jövőben is
támogatni fogja a közösségi
ingatlan felújítását. Az egyesület nevében Kalamár Péter
beszélt a közösség jövőbeni
terveiről. Az udvaron felállított színpadon volt nótaszó,
tánc, fellépett a Salla néptánccsoport az Irsai népdal és
tánccsoport és a Budafai asszonyok és lányok is, valamint
Radics Petra, Tuboly Viktória
énekelt.
A budafai gyermekek versekkel, dalokkal köszöntötték
az időseket. A műsor után megvendégelték a résztvevőket, az
idősek pedig ajándékcsomagot
kaptak.
LA
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Páli Zoltán atya az új zalalövői plébános
Csesztregről érkezett Zalalövőre Páli Zoltán plébános, dr.
Székely János megyés püspök
rendelkezése alapján augusztus
1-jétől. A település lakossága,
mikor hírül vette, hogy a régi
plébános távozik, nagy kíváncsisággal várta, hogy vajon ki
lesz az utódja. Ám amikor
megtudták, hogy Csesztregről
érkezik Zoltán atya Zalalövőre,
nagy örömmel fogadták a hírt,
hiszen kiváló közösségszervező, nagy tiszteletnek örvendő
plébános, nagyon népszerű volt
ott is a hívek és a lakosság
körében.
Az önkormányzat részéről
Gyarmati Antal polgármester,
Kovács Ildikó jegyző asszony
és Lukács Andrea a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár

igazgatónője köszöntötte Zoltán atyát, hivatalba lépésé alkalmából. Együttműködésükről, támogatásukról biztosították az atyát. A sárvári születésű
atya elmondta: Szent László
király alakja különösen is fontos szerepet kapott az életében.
A sárvári anyatemplom is Szent
László nevét viseli, a zalalövői
templom is Szent László oltalma alatt áll, édesapja is László.
Győri és budapesti tanulmányai, kőszegi pasztorális gyakorlatai alapozták meg a családok, közösségek felé kialakult közvetlen viszonyát, ez
iránti elkötelezett szeretetét, az
emberek közötti kapcsolatok
ápolására tett fogadalmát. Pákán nagy szerepet kapott a családközösség, a rendszeres gyer-

mekprogram, közösség és nyári
táboroztatás. Felújítási munkálatokhoz és akkori pályázatokhoz is értő plébánosként
került később Tornyiszentmiklósra, az akkori püspök atya,
Konkoly István szülőfalujába,

ahol plébánosként négy esztendőt töltött, elindította a templom felújítási munkálat, mely
idővel sikerrel zárult, a közösségi életet pedig különféle
programokkal színesítette.
Különösen népszerűek voltak az egyházközségi bálok, a
hegyi búcsúk és a házszentelések. 2009-től mostanáig
csesztregi plébánosként vitte
tovább közösségét, és az ifjúsággal, családokkal, egyházközséggel, a helyi közösséggel
remek viszonyt sikerült kialakítania. Itt indult útjára a hozzájuk fűzhető ministráns foci
szervezése, többször szerezték
meg a bajnoki kupát.
PK

Pataka-hegyi Bagolytúra

Tizenhét csapat teljesítette a túrát.

A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület és a Pataka-hegyi
gazdák idén is megszervezték
a már hagyományosnak tekinthető bagolytúrát a Patakahegyen.
A szervezők az idén változtattak a túra úrvonalán, melynek köszönhetően újabb látnivalókkal ismerkedhettek meg a
túrázók, mely közel 6,5 km-es
szakaszból állt. Az idén 17
csapat teljesítette a túrát,
amelyek a Hétköznapi Hősök
csapata bizonyult a legjobbnak, ők szerezték az
állomásokon a legtöbb pontot.
A második helyezett a Mennydörgő csirkecombok, a har-

madik pedig a Tűzgolyók csapata lett.
Zalalövőn a bagolytúra egyre népszerűbb és szinte minden
korosztályból találunk résztvevőket a csapatokban. A túrázók
hét állomáson játékos, tréfás és
ügyességi feladatokat oldottak
meg, így volt célbadobás, különböző tárgyak felismerése tapintással, vízhordás, találós kérdések megoldása és ügyességi
feladatok, de az egyik állomáson megismerkedhettek a régi
aratás részvevőivel is. Az éjszakába nyúló túra végén vidám
hangulattal és megvendégeléssel
várták a csapatokat a szervezők.
L.A.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Méltó módon „Mindszenty hazájához”
Bővül a kertvárosi templom Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán polgármester a kertvárosi beruházás kezdetéről,
s a tervekről is szólt.

17 évvel ezelőtt, 2004-ben készült el Zalaegerszeg kertvárosi
városrészében a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére és
Mindszenty József emlékére épült templom. A helyi közösségnek
régi vágya volt a bővítés, egy altemplommal és egy közösségi
házzal. A kormány támogatásával, 425 millió forintos állami projekt keretében ez most meg is valósul, az építkezés elkezdődött.
Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, Stróber László esperes, plébános, kanonok, Molnár János plébános, dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszter-helyettese, Vigh László országgyűlési képviselő,
Balaicz Zoltán polgármester, Bognár Ákos önkormányzati képviselő, dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke és Rigó Csaba, a
Gazdasági Versenyhivatal elnöke.
Szép számmal érkeztek a hívek a kertvárosi templom melletti
térre, ahol egyházi, megyei és városi vezetők mondták el gondolataikat. Elsőként a házigazda Molnár János atya idézte fel, hogy
2004-ben szentelték fel a városrész templomát, ami új erőt adott a
helyi hitélethez. A katolikus közösség kérésére a plébánia 2013-ban
önállósodott. A lelkipásztor megígérte, hogy a bővülő altemplom
továbbra is méltó és rendezett temetkezési emlékhely marad, a
közösségi ház pedig a remény szimbóluma lesz. Neve pedig – különösen most Szent József évében – kifejezi küldetését, miszerint
a létesítmény a családok védőszentjének oltalma alatt áll.
Balaicz Zoltán polgármester a kertvárosi beruházás kezdetéről,
a tervekről szólt. Jó hír, hogy kormánydöntés értelmében a
mostani, 425 millió forintos támogatás mellett 57 millió forintos
ráfordítással a református templom tetőszerkezete és tornya is

megújul, a munkálatok ősszel kezdődnek, az önkormányzat pedig
jövőre teljesen felújítja a Rózsák terét is.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos rámutatott: Mindszenty hazája, városa arra kötelezi az utókort, hogy a
keresztény értékek mentén építkezzen, újítson. Magyarország és
Európa akkor marad meg, ha meg tudjuk védeni a Szent István-i
örökséget, szellemiséget.
Orbán Balázs a közösségiház-építésének alapkőletételén azt
mondta: a nyugati államokban egyre több templom, kegyeleti hely
válik a bontás áldozatává vagy enyészik el, emiatt pedig a hanyatlás jelei mutatkoznak az adott városokban.
„Ahogy Nyugat-Európa megfeledkezik keresztény értékeiről,
úgy tűnnek el a környezetükért és településükért felelősséget
vállaló közösségek is” – mondta.
A magyar kormány azonban büszkén segíti a keresztény közösségek boldogulását, ezért 2010 és 2020 között 2800 templom
újulhatott meg és 120 új épülhetett a Kárpát-medencében –
közölte az államtitkár.
Zalaegerszegen a római katolikus templomok mellett református és evangélikus templom újulhatott meg, kolostort újítottak fel,
egyházi iskolát és óvodát bővítettek. „Ez a közösség aktív, és
folyamatosan bővül”, ezért lett szükség a kertvárosi altemplom
bővítésére és közösségi tér kialakítására – tette hozzá.
A bővítéssel méltó körülményeket teremtenek az elhunyt ősök
előtti emlékezésre és a közös jövő építésére. „Ezt a közös jövőt
magyarul írják és keresztény civilizációs alapokon áll” – fogalmazott Orbán Balázs.
A Szombathelyi Egyházmegye püspöke, dr. Székely János arra
figyelmeztetett, hogy a negatív értelemben vett globalizmusnak
halálos ellensége a hit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. Mindaz, ahol az emberek együtt álmodják, tervezik és építik
a jövőjüket. A leendő közösségi háznak legfőbb küldetése, hogy
erősítse és újrakösse az éltető szálakat.
A rendezvény végén a püspök megáldotta az időkapszulába
helyezett tárgyakat, majd elhelyezték a templom mellett az alapkövet. Az alkalomhoz illően egyházi énekek és Reményik Sándorversek színesítették az ünnepi műsort.
Közben nem messze a templomtól már elkészült 3,3 milliárd
forintos beruházás keretében a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új tornacsarnokának, vívótermének
és kerítésének építése, hamarosan befejeződik az új szárny kialakítása, továbbá 800 millió forintos ráfordítással zajlik a Szent
Család Óvoda felújítása és bővítése. Az új óvoda 1120 négyzetméter területű, két szintes épületegyüttes lesz, 5 csoportszobával,
kiszolgáló helyiségekkel, kápolnával, tornaszobával.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Hagyárosbörönd kirándult!
A Hagyárosböröndért Egyesület szervezésében ez év
augusztus 14-én a falu kiránduló kedvű lakosai buszos kirándulásra készülődtek. A reggeli 8 órai indulást követően
első úti célunk Csehimindszent
volt, ahol tiszteletünket fejeztük ki a zalai múlttal is rendelkező Mindszenty József hercegprímás emlékének. Megtekintettük egykori szülőházában
berendezett dolgozószobáját,
illetve az életéről szóló kiállítást. Innen a helyi templomba
vezetett utunk, ahol rövid ismertető után közös imával,
énekkel kértük a Jó Isten és a
Szűz Anya áldását mindnyájunkra.
Ezt követően, a Jeli Arborétumban tettünk hosszú sétát a
nyári forróságban a bokrok és
az óriás fák árnyékában, s közben meg-megpihent a tekintetünk a kéken, fehéren virágzó
hortenziákon is. Jól esett leülni
az ösvény melletti padra, s
pihenésképpen szomjat oltani

egy pohár hazai vörösborral.
Együtt örültünk a csodás kilátásnak, amely az óriási kilátó
tetejét megmászva tárult elénk
és egy csapatnak éreztük magunkat, amikor közösen kiáltottuk a magasból: Hagyároooos-Börööönd!!!! Olyan hangos és szívből szóló volt, hogy
talán még kis falunkban is
hallották az otthoniak.
A lombkorona tanösvény
legizgalmasabb része az óriáscsúszda volt. Mi felnőttek
visszarepültünk a gyerekkorba,
s a fiatalok mögé állva, – sikongva, cipő nélkül, mosolyogva érkeztünk le. Egymást bíztattuk, persze volt, akiket nem
kellett noszogatni. Ha nem jött
volna el a zárás ideje, tán még
most is ott csúszdáznánk!
Pihenésképpen a közeli
tavacskánál időztünk, s gyönyörködtünk a tavirózsákban,
melyek pirosan, fehéren, rózsaszínen pompáztak. Felfrissültünk a Hétforrás nevű tiszta, friss vizű patakocskánál is.

A Mindszenty emlékháznál.

A bátrak a hatalmas kidőlt fa
törzsén többször is egyensúlyozva végigsétáltak, végigszaladtak.
Rövid buszozás után csempeszkopácsi portáján fogadtak
bennünket. Csendes, nyugodt
helyen fogyasztottuk el vacsoránkat, majd sör- illetve borkóstoláson vettünk részt. Betekinthettünk a helyi sörkészítés
fortélyaiba is.
Hazafelé a buszon nem is
fejezhettük volna ki volna jobban, hogy mennyire klassz nap

van a hátunk mögött, minthogy
egész úton hangosan énekeltünk, nótáztunk.
Sok-sok lépéssel a lábunkban, az élmények virágaival, a
jó bor zamatával, a sör frissítő
erejével tértünk haza.
Aki nem hiszi, legközelebb
jöjjön el velünk!
Köszönet a támogatásért a
Zala Megyei Önkormányzatnak, a Hagyárosböröndi Önkormányzatnak, a Hagyárosböröndért Egyesületnek!
Tompa Ágnes

Nyári tábor Zalaháshágyon
Kerékpáros kirándulásunk
alakalmával felkerestük a pusztacsatári kegyhelyet, ahol Mikolás Attila plébános vezetésével megismerkedhettünk a
templom történetével.
Játékos interaktív foglalkozást tartott Salamon Andrea,
egyensúlyfejlesztő gyógytornát
a Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda munkatársa
és játékos vetélkedőt a helyi
asszonyok csapata.
Pénteken részt vettünk a faluház átadó ünnepségén, ahol felléptek a gyermekek a JerusaleTartalmas táborozáson vettek részt a gyerekek.

Az idei évben immár második alkalommal került megszervezésre Zalaháshágy Község Önkormányzatának napközis tábora. Az egyhetes táborban 22 gyermek – Mihályi Erzsébet, Nárai Nikolett és Szabó
Anett vezetésével tartalmas és
változatos programokon vehetett részt.
Nagy öröm volt számunkra,
hogy nagyon sok helyi család
támogatta a programok megva-

lósulását: családi gazdaságok
láttak minket vendégül, betekintést nyerhettünk az állattartás világába, a mezőgazdasági munkák folyamatába és a
méhészkedésbe.
Ezúton is köszönjük a programok házigazdáinak önzetlen
felajánlásait (üdítők, pogácsák,
fánkok, kürtős kalács, langali).
Lehetőségünk volt kajakozni, indián kenuval evezni a Borostyán tavon, illetve strandolni.

ma tánccal, majd ezt követte a
tábor zárása: szappanbuborékkal,
diszkóval, remek hangulattal.
Külön öröm, hogy ilyenkor
egy hetet együtt töltenek a
településem élő gyermekek, így
jobban megismerik egymást,
mivel mindenki más-más óvodába, illetve iskolába jár.
Köszönet illeti még az önkormányzat dolgozóit, akik
nélkül nem tudtuk volna a
tábort ilyen színvonalasan megvalósítani.
Mihályi Erzsébet
táborvezető
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Alkotótábor Hagyárosböröndön
Hagyárosbörönd
Község Önkormányzata – már hagyományos programként – augusztus elején – tízezer forint önkormányzati forrás felhasználásával – alkotótábort szervezett, elsősorban a helyi, illetve a helyi kötődésű lakosoknak.
A táborra már a
meghirdetését megelőzően is nagy érdeklődés volt, így az önkormányzat számára egyértelmű volt, hogy ezt a
kikapcsolódási, tanulási lehetőséget az idén
is biztosítania kell az
érdeklődők számára.
A tábor szervezése
a korábbi évek hagyo- Gyertyaártogatás.
mányai, tapasztalatai felhasználá- bálhattak ki. Nagy sikere volt a
sával történt. A helyszín tovább- gyöngyfűzésnek, melynek során
ra is a Hagyárosi Tájház és ud- a gyermekek és felnőttek is türelvar volt, mely nyugalmával, sa- mesen készítették az ékszereket,
játos atmoszférájával hozzájá- gyöngyállatkákat, virágokat stb.
rult a kreatív gondolatok megszü- A barátságkarkötő fonása során
letéséhez, az alkotásra hangoló- az ujjak között szaladtak a szídáshoz szükséges feltételek meg- nes fonalak, lépésről lépésre rajteremtéséhez.
zolódtak ki az aprólékos minA tábor szakmai programját ták, és több óra munka után
– az előzetes ötletek, javaslatok elkészültek a szép fonalékbegyűjtését követően – Császár szerek.
Alma állította össze, aki önkénA táborozók között az egyik
tes munkaként végezte a tábor- nagy kedvenc tevékenység a
vezetés nem könnyű feladatait. „gyöngyfa” készítés volt. Sokan
A résztvevők a hét napjain kü- többször is nekiláttak az alkolönböző alkotói folyamatokat pró- tásnak, hogy ne csak egy, hanem
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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nálun

több díszt is hazavihessenek, –
maguknak, vagy éppen ajándéknak – ebből a kő alapra, drót és
gyöngy felhasználásával készült
remekműből.
A hét egyik rendkívüli programja a gyertyamártogatás volt,
melynek során olvasztott méhviaszba fonalat mártogattunk, majd
a fonalra ragadt viaszréteget minden újabb mártással vastagabbra hizlaltuk mindaddig, míg a
gyertyánk a kívánt vastagságot
el nem érte. Végül a gyertyákat
apró virágokkal, levelekkel is
díszítettük.
A héten sokan készítettek
álomcsapdát is, melyeken változatos fonalminták jelentek meg az
ügyes kezek munkája eredményeként. Nagy türelemmel és elhivatottsággal, több órán át dolgoztak a gyerekek a titkos emlékkönyveken. Ezekhez régi, már kidobásra ítélt könyveket használtak fel, a belső lapokat részben
eltávolítva, kedves emlékeket, képeket beragasztva. Igazán szép,
egyedi könyvek születettek, mely
biztosan őrzik majd e tábor kedves emlékét is.
A tábor bizonyára emlékezetes marad a napi programot
színesítő kémiai jellegű kísérle-

2021. szeptember
tek miatt is, melyekkel a táborvezető kápráztatta el a jelenlévőket.
A tábor egyik erőssége, hogy
segíti továbbörökíteni a gasztronómiai hagyományokat. Az
idén is közösen – az udvari kemencében – sütöttük a hagyományos langalit (szalonnás, tejfölös,
hagymás kenyérlángost), mely
ismét igazán ízletesre sikerült.
A hét másik napján a kürtöskalácsot készítettünk. A gyerekek aktívan közreműködtek a saját kalácsuk elkészítésében, s csillogó szemekkel várták, hogy a
parázs felett végre elkészüljön
a finom édesség.
A hét sajnos nagyon gyorsan eltelt, és a tábor utolsó óráiban már azon mosolyogtunk,
ahogy a szorgos munka közben
már mindenki a következő évi
tábort tervezgeti. Reméljük, hogy
jövőre is lehetőség lesz ezt a
remek programot megszervezni. Az anyag, és ötletgyűjtés
már most megkezdődött.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, mindazoknak, akik
a tábor megvalósítását bármilyen módon segítették.
Varga Katalin
polgármester

Fejlesztések előtt Hagyárosbörönd
Eddig még nem látott volumenű fejlesztéssorozat kezdődik a településen a sikeres pályázatok segítségével. A 2021-es évben eddig
elnyert, fejlesztési jellegű pályázati forrás összege 41 millió forint.
A fejlesztések jobbára a közösségi terekhez kapcsolódnak, melyek otthont adhatnak a meglévő, és a további közösségépítő
programoknak, rendezvényeknek.
Az önkormányzat közel 10
millió forint támogatást nyert a
Leader-pályázaton a „HazaPark”
létrehozására. A pályázatból szabadtéri közösségi terek fejlesztése történik majd. Így a játszótér
területén felállításra kerül egy
harangláb emlékjel, illetve egy
szomszédos ingatlanon (melyen
a mérlegház is áll) egy kemencés tér épül. A beruházásnak legkésőbb 2022. április végéig be
kell fejeződnie. A beruházás
keretében egy rendezvényt is megvalósítunk majd.
Újabb pályázat eredményeként Hagyárosböröndi Értéktár kiállítási helyet tudunk kialakíta-

ni a Kossuth u. 28. szám alatt.
A közel 4 millió forintos pályázati forrásból az épület alapvető
állagmegóvási munkáit tudjuk
megoldani, mint például a külső homlokzat és a tető, valamint
a nyílászárók javítását.
A kultúrház a 2020. évben
megvalósított felújítása tovább
folytatódhat, mivel a felújítás II.
ütemére 2021 nyarán a Magyar
Falu Program keretében megint
sikerült nyernünk több mint 10
millió forint állami támogatást.
Ezt a fejlesztést 2022-ben tervezzük megvalósítani.
A település egyik nagy álma
valósul meg hamarosan azzal,
hogy a Fő utca páros házszámú
oldalán lévő járda felújításra kerül. Erre a fejlesztésre a BM
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
elnevezésű pályázatán nyertünk
közel 17 millió forint támogatást.
A projekt várhatóan még az idén
megvalósul.
Varga Katalin
polgármester
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Vizsy Károly, a rubin diplomás pedagógus
A Zalalövői Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyen
adta át Vizsy Károly nyugalmazott pedagógus részére Némethné Jakab Ilona intézményvezető a jubileumi oklevelet, a
rubin diplomát, melyhez gratulált Gyarmati Antal polgármester, egykori pályatárs is. Az
esemény az iskola szempontjából is különös jelentőséggel

bírt, hiszen az intézmény történetében első alkalommal köszönthettek rubin diplomás pedagógust!
A mai szülők, nagyszülők
és pedagógusok közül biztosan
sokan idézik fel a tanulóként
„Karcsi bácsihoz” fűződő emlékeiket.
70 évvel ezelőtt, 1951-ben a
Kőszegi Tanítóképző Intézet-

Augusztus 20-i megemlékezések Zalacsében
Államalapításunk tiszteletére augusztus 20-án ünnepséget
tartottak a Zalacsébi Trianon Emlékparkban. A rendezvényt a
parkot is üzemeltető, valamint
a hátrányos helyzetű, határon
túli fiatalokat már több, mint
tíz éve rendszeresen támogató
Erdeifaluért Alapítvány szervezte. Az eseményen részt vettek a
történelmi Magyarország 1000
éves határán fekvő Gyimesbükkről érkezett vendégek is.
A megemlékezést Erdei Csaba, Zalacséb polgármesterének
köszöntője nyitotta meg, majd
Vigh László országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, amit dr. Papp Lajos szívsebész professzor „Hazám Magyarország” – gondolatok hitről, kereszténységről, hazaszeretetről előadása követett.
Szent István király intelmei
Imre herceghez szövegéből olvasott fel Farkas Ignác Jászai
Mari-díjas színművész. A megemlékezés a Keresztény Magyarországért bemutatott szent-

A szentmise szónoka Salamon
József gyimesbükki plébános
volt.

misével zárult. A misét Mikolás
Attila salomvári plébános celebrálta. A meghívott vendég és
ünnepi szónok Salamon József
gyimesbükki plébános volt.
Az ünnepségsorozat a Vasboldogi Leányok ének, citera
műsorával folytatódott majd
estébe nyúlóan Borsos Miklós
énekes-gitáros műsorát hallhatták a résztvevők.
Cséber József

Első alkalommal köszönthettek rubin diplomás pedagógust.

ben vette kézhez tanítói diplomáját.
1960-ban vette át biológiaföldrajz szakos tanári oklevelét.
1970-től biológia és földrajz tantárgyak megyei szakfelügyelőjeként dolgozott. 1975ben az Oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetéssel, majd 1981ben a kiváló pedagógus miniszteri kitüntetéssel ismerték
el oktató-nevelő tevékenységét.
Tanári pályafutása során tanítványaiban kialakított szemlélet elkísérte őket életük során.
Az intézményben fontos a
hagyományok tisztelete, a kö-

zösségért végzett munka elismerése. Vizsy Károly iskolafejlesztő tevékenységének eredményeit a mai napig élvezik.
Az ő nevéhez, tervező és kivitelező tevékenységéhez fűződik
a biológia szaktanterem létrehozása. Szakfelügyelőként megyeszerte ismerték a nevét.
A biológia tantárgy oktatásáért végzett magas színvonalú
tevékenysége elismeréseként
2021. szeptember 1-jétől a
Zalalövői Általános Iskola biológia szaktanterme a „VIZSY
KÁROLY biológia terem” nevet viseli.

Felújított bérlakás átadása
Július végén Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Gyarmati Antal polgármester átadták a Kossuth u. 2. sz. épületben a Magyar Falu Program támogatásával felújított önkormányzati
bérlakást, melynek kivitelezését a Galambosbau Kft. végezte. A céget ifj. Galambos
István és Galambos István képviselte az átadáson. A közel 14
millió forintos támogatásból
belső átalakítást és teljes fel-

újítást valósítottak meg, valamint bebútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt konyhát és
fürdőszobát adhattak át a bérlőnek, Bardon Renátának, a
Zalalövői Borostyán Óvoda és
Mini Bölcsőde óvónőjének és
családjának.
Az átadás előtt a polgármester szakemberekkel tárgyalást folytatott Vigh Lászlóval a
Borostyán-tavat érintő fejlesztési elképzelésekről, azok megvalósításhoz szükséges lépésekről.

Lenti

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Gyógyszertár feletti szolgálati lakás.
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Falunap Salomváron
Salomváron idén augusztus 21-én 18. alkalommal került megrendezésre a falunap. Szombaton reggel zenés ébresztő keltette a
lakosságot, amely igazán hangulatossá tette a reggelt a helyiek
számára. Ezt követően Kungli József, polgármester átadta a játszóteret, amit a gyerekek birtokba is vettek. A gyermekeknek volt
lovagoltatás, arcfestés, légvárak, játékos elfoglaltság, valamint
babusgató is. Mindeközben a vendégeket folyamatosan frissen
sült lángossal és hasábburgonyával kínálták, amely nagy sikert
aratott. Főszakácsaink: Szekér Lászlóné, Mari néni és Szekér
Imréné, Zsuzsa néni voltak. Az esti vacsorához 4 kondérban készültek az ételek, melyek pillanatok alatt gazdára találtak.
Nagy sikert aratott a Magyar Honvédség toborzó sátra, valamint Horvát Attila vadászati eszköz és vadászkutya bemutatója. A
felnőttek ez idő alatt csapatokban mérhették össze tehetségüket az
első alkalommal megrendezésre kerülő parasztolimpián. Összesen
6 csapat vett részt, de egyéni versenyzők a Salomvár Bikája,
illetve a Salomvár Tehene cím elnyerésére is nevezhettek.
A csapatversenyben a paraszti életmódhoz kapcsolódó feladatok mellett, inkább a leleményességet, az ügyességet és az
együttműködést tették próbára a versenyzők. Az első helyen a
Fetrengő Kukacok, a másodikon a Muslincák, a harmadikon pedig
a Fiatalság-bolondság csapata ért el helyezést. A Salomvár
Tehene versenyszámban 3 db tojást kellett szétválasztani, majd
kézi habverővel felverni. Ezt a címet Szabóné Bea nyerte, akinek
a leghamarabb sikerült teljesítenie a feladatot. A Salomvár Bikája
címet Bodorkós Mátyás nyerte el, akinek a leghosszabb ideig
sikerült kitartania a petrencerudat.
A nap folytatásaként Vigh László, országgyűlési képviselő
mondott beszédet, majd Kungli József köszöntötte a jelenlévőket.

Kungli József és Vigh László.

A rendezvény ezután kulturális programokkal folytatódott. Első
fellépőként a Hevesi Sándor Színházból érkezett hozzánk Ecsedi
Erzsébet és Ecsedi Csenge zenés, gyermekműsorával. Színpadra
lépett még a Salla Néptánccsoport, az Ezüstlile Tánccsoport,
Dömötör Balázs és Vivien, az Albatrosz Táncegyüttes, valamint a
Mokka Tribute Band rockzenekar is. A hajnalig tartó bált Pungor
Gábor, Molnár Gábor, valamint Melles Dorina biztosította.
Németh Kinga

Jubileumot ünnepelt az óvoda
A kulturális program Zalalövő himnuszával kezdődött,
melyet Radics Petra közvetített
a jelenlevőknek, majd Horváth
Fanni nagycsoportos óvodás
verse következett, ezután Radics Petra és Végh Nina zalai
népdalokat énekelt, végül a
nagycsoportos gyermekek a
Csillagszemű juhász című mesejátékkal kedveskedtek a vendégeknek. Az ünnepség végén
a gyermekek elfogyasztották a
Szülői Munkaközösség által a

jubileumra felajánlott születésnapi tortát. A délután további
részében a vendégeket fotókiállítással hívtuk időutazásra,
melyen múlt-jelen emlékei elevenedtek meg.
Az ünnepnap kötetlen beszélgetéssel zárult, valamint a
dolgozók által sütött finomságokat fogyaszthattak vendégeink.
Köszönöm intézményünk
valamennyi dolgozójának, és
mindenkinek, aki segítséget
nyújtott jubileumi ünnepségünk
sikeres megvalósításában!
Kovács Imréné
intézményvezető

50 éves lett az óvoda.

A Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde augusztus
27-én ünnepelte fennállásának
50 éves jubileumát.
Izgatottan vártuk ezt a napot, hogy találkozzunk a régen
látott kollégákkal és visszatekintsünk a mögöttünk hagyott
időszakra, hiszen intézményünknek büszkén vállalható
múltja, jelene van. Sajnos az
időjárás nem volt kegyes hozzánk, a szabadtérre tervezett
ünnepséget végül óvodánk tornatermében valósítottuk meg.
Meghívott vendégeinket a szépen feldíszített óvoda fogadta,
melynek falára a csoportok
szimbólumait készítették el az
ügyes kezű óvónénik.
Születésnapi rendezvényünkön a jelenlegi dolgozók, gyer-

mekek, szülők mellett velünk
ünnepeltek a nyugdíjas kollégák, a korábbi munkatársak, a
fenntartó társulás polgármesterei, képviselői, valamint a társintézmények vezetői is. Nagy
örömünkre intézményünk első
óvodavezetője Kánya Rezsőné,
Mária néni, valamint a korábbi
intézményvezetők is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Óvodánk 1971-ben nyitotta
meg kapuit 2 csoporttal. Az akkori óvodások, akik itt nevelkedtek, ma már komoly felnőttek, és szülőként, olykor nagyszülőként térnek vissza gyermekeikkel, unokáikkal óvodánkba. Az eltelt 50 évben intézményünk kívül-belül átalakult, számos fejlesztés valósult meg.

Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,
amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig
Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig
Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,
Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:
„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.
Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.
Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com

2021. szeptember

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Városnézés extrákkal…
Ádám már régóta tervezte, hogy egyszer elmegy a
világ másik felére. Ezért egy
útitervet állított össze.
Az első 11 órás repülőút
után feleségével megérkeztek egy hatalmas ázsiai városba. Csak 14 óra múlva indulhattak volna tovább. Ezért
Ádám még indulás előtt a
neten foglalt hotelszobát. A
neten ki volt hangsúlyozva,
hogy a reptértől 10 percre van.
Ádám ennek kifejezetten örült.
Így marad idejük megnézni
a várost. A reptéren beülnek
egy taxiba. Ádám mondja a hotel címét, a taxis döbbenten
néz rá, majd elindul. Először
halk kuncogást lehetett hallani,
majd harsány nevetésben tört
ki a taxisofőr. Már egy órája
ülnek a taxiban, amikor felesége megkérdezi:
– Nem kellett volna már
odaérnünk?
A taxis még mindig nevet.
Ekkor már Ádám is kezdi úgy érezni, hogy az nem
helyi népszokás, ha a taxis még
mindig fuldokol a nevetéstől. Itt valami nem stimmel.
A telefonján matatva jön
a felismerés: a városnak 2
reptere van! A hotel, a város
másik felén lévő reptértől van
10 percre! Míg attól a reptértől, amire leszálltak 4 órára.
Megérkezés után a taxis
mosolyogva nyújtotta át a névjegyét. Másnap szívesen visszaviszi őket a 4 órára lévő reptérre.
Ádám bosszúságát látva
felesége fáradtan, de mosolyogva vigasztalja:
– Legalább a városnézés
megvolt…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Falunap Zalacsében
Augusztus első hétvégéje
már jó ideje a falunapokról szól
a zalacsébi lakosok számára,
melyet már 26. alkalommal
rendeztek meg a szervezők.
Már péntek délután megkezdődtek a programok, 18
órakor gyerektúra vette kezdetét. Különböző játékos, ügyességi feladatokon keresztül mérkőztek meg egymással a környékbeli gyerekekből álló csapatok.
Szombat délelőtt kispályás
focibajnoksággal folytatódott a
programsorozat, amely idén is
nagy népszerűségnek örvendett
a fiatalok körében.
16:30-kor Erdei Csaba polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd következett az
újszülöttek, illetve a 18. életévüket betöltött ifjú polgárok
köszöntése. Ezután az önkormányzati elismerés átadására
került sor. A helyi közéletben
mindig kiemelt szerepet vállaló
Farkasné Bicsák Katalin munkáját ismerték el a Zalacsébért
Díj II. fokozatával.
17 órakor kezdetét vette a
kulturális műsor. Elsőként a
zalacsébi óvodások műsorát
láthatta a közönség, majd fellépett a Szenior örömtánc csoport. Majd a már sok éve
visszatérő Salla néptáncegyüttes, valamint a Royal Dance
Stúdió tagjai álltak színpadra.
Borsos Veronika és Borsos
Miklós gitáros-furulyás műsora
szórakoztatta a közönséget.
Végül a több korosztályból
szerveződött helyi táncosok
vidám „rock and roll” tánca
zárta a kulturális műsort.
18 órakor László Attila énekelt magyar slágereket, majd
Betty Love adott koncertet. 21
órakor hajnalig tartó Helios bál
vette kezdetét.
Vasárnap délelőtt ringatón
vehettek részt a kisgyermekes
családok. Ezután a Ziránó Színház bábelőadása szórakoztatta a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
A gyerekeknek délután még

A zalacsébi óvodások műsora.

volt lehetőségük megismerkedni a korongozás és nemezelés technikájával, valamint
arcfestés, csillámtetoválás, légvár, kosaras hinta és fajátékok
várták őket. A Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség
felvonulása és bemutatója következett, majd a jelentkezők a
Zalacsébi Exatlon versenyen

mérhették össze gyorsaságukat
és ügyességüket. Ezután a zalalövői Táncoló Talpak zumba
táncbemutatóját láthatta a közönség, majd 19 órától Márió,
a harmonikás szórakoztatta a
közönséget. Az este tábortűzzel
és Pungor Gábor báljával
zárult.
Cséber József

Közösségi Napok Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
kezdődött a Pataka-hegyi búcsú.
Ezt követően Gyarmati Antal
polgármester köszöntötte az
összegyűlteket, majd Vigh
László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott
a Szent István-napi ünnepi
beszédet. Az érdeklődőket
egész napos kikapcsolódás várta, a rendezvény helyi fellépők
műsorával és búcsúi bállal
zárult.
Az ünnepsorozat zárónapja
is focival indult, a Zalalövői
Testedző Kör kispályás mérkőzésére idén 3 csapat jelentkezett. A jó hangulatú rendezvény
mindig nagy népszerűségnek
örvend a környéken, idén sem
volt ez másképp. Délután kulturális és szórakoztató programok, túrázás is várta a zalalövőieket.

A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület, a
Magyar Falu Program támogatásából megvásárolt budafai
közösségi ház udvarán a településrész idős lakóit köszöntöttek verses, dalos műsorral.
Kellemes családi kikapcsolódásra invitálta a helyi családosokat, túrakedvelőket az önkormányzat City Cooperation
projektben kidolgozott Gyermek-Élmény-Túra Kreatív városi séta családok számára. Zalalövő megismerését célzó helyismereti séta kiskönyvét, térképpel, játék résztvevő elemeivel a művelődési központban
vehették át a résztvevők.
Szent István naphoz kapcsolódva a Művelődési Központban dr. Redő Ferenc nyugalmazott régésztől hallhattak
előadást az érdeklődők I. István
magyar királyról. Az előadótól
egy egészen új szemszögből ismerhettük meg államalapítónk
külső és belső tulajdonságait.
Az augusztusi közösségi
program esti szórakoztató műsorral és bállal zárult.
L.A.
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Baracskai József esete egy DK-közeli sajtókiadvánnyal
Véletlenül a gyurcsányista zalaszentgróti polgármesterbe rúgott a Nyugati Fény, törölték is a cikket
A DK-közeli pártlap nagy
elánnal szállt bele Baracskai Józsefbe, Zalaszentgrót DK-s polgármesterébe. Az írást azóta elérhetetlenné tették, de mi elmeséljük Önöknek a lényeget.
„Második otthonom Zalaszentgrót, szüleim szülővárosa.
12 km-re lakunk. Ellenzéki város, kiváló polgármesterrel, akitől ez az ügy teljesen független.
FRISSÍTÉS: A polgármester úr
ELREJTETTE a hozzászólásomat a posztja alatt. Azt, amiben
megvédtem magam a rágalmaktól. Innentől kezdve valóban nem
tudom mit gondoljak! Számos
alkalommal adtam ott koncertet, utoljára 3 éve.” – írta közösségi oldalán Bálint Natália, aki
sarkos és időnként elég fésületlen ellenzéki véleményeiről vált
ismertté a net mély bugyraiban.
Röviden a sztori, amit el kellett rejteni: az operaénekesnőt
felkérték, hogy szerepeljen egy

városi rendezvényen Zalaszentgróton, majd lemondták a szereplését, arra hivatkozva, hogy
„tárgytalan” a rendezvény. Az ünnepséget azonba később mégis
megtartották, persze nélküle. Bálint Natália ezt tette szóvá a helyi polgármester, Baracskai József (DK) oldalán, de véleményét bejegyzése szerint elrejtették.
Innen válik igazán duplacsavarossá a sztori. Mivel Bálint
egyfajta ellenzéki influenszer, a
Nyugati Fény nevű DK-közeli
portál gondolkodás nélkül átvette a bejegyzését, a következő címmel: „Sunyi indokkal lemondták
az ellenzéki művész zalai koncertjét, majd hazugságokkal járatták le”. Igen, a DK-s házimédia
páros lábbal szállt bele egy DKs polgármesterbe, sőt, a kiajánlóban hozzátették „A polgármester elrejtette a művészt tisztázó kommentet a közösségi
oldalon”.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító egy helyen,
teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások ükötelező gépjármű felelősségbiztosítások
átdolgozása a legkedvezőbb díjra üteljes körű casco üutasbiztosítás
üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és
felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
übiztosításközvetítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Zalacséb, Kossuth u. 18.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Fotó: Facebook
Baracskai József (balról) önkormányzati választások kampányidőszakában nem DK-s színekben szokott tündökölni.

A Gyurcsány-közeli cenzúra
persze nemsokára a Nyugati Fényen is működésbe lépett, a cikket elérhetetlenné tették. Ettől
függetlenül Bálint Natália bejegyzése a közösségi médiában
továbbra is olvasható, miként
kommentekben a DK-hívők kapcsolódó Fidesz-gyalázása is,
ami most ugye részükről egyfajta méretes öntökönrúgás lett.
Bár a szólásszabadság ilyen
korlátozása vérciki, de némileg
fel kell mentenünk a Nyugati
Fényt, bármilyen furcsa is legyen ez. A drót.info helyi forrásai szerint Baracskai József
kampányidőszakokban nem DKs színekben szokott tündökölni,
hiszen Zalában, így Zalaszentgróton is évtizedek óta markáns
többségben vannak a fideszesek. Azaz, nem érdeke azt mutatni, hogy ő Gyurcsány embere, aki adott esetben megbízza
pártársa, Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját, mivel mindezek
tudatában nyilván kevesebben
szavaznának rá.

Éppen ezért Baracskai egy
„Szentgrót Most” nevű csapat
színeiben, magát civilnek maszkírozva szokott indulni a választáson, hogy aztán megválasztva már nyugodtan hívhassa
a városba Gyurcsányt , Niedermüllert vagy éppen Dobrev
Klárát, illetve tűnhessen fel
Zalaszentgrót neve DK-s rendezvényeken Gyurcsány mögött. A
„Szentgrót Most” egy örökkévaló jelenidejűség (egyben simán lehet a városkában megállt idő szimbóluma is), és
alkalmas rá, hogy bármikor előszedjék, aztán választás után
bedobják egy időre a sarokba.
Az álcázás most mindenesetre olyannyira jól sikerült, hogy
még a sajátjaikat is sikerült megzavarniuk. A történetből ugyanakkor az is látszik, hogy a balos
tábornak Zalában ugyan nincs
sok híve, de legalább ők is egymással küzdenek.
Már persze addig, amíg nem
tiltják le egymást! (Forrás:
drót.info)
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Fogathajtó verseny Zalalövőn Felújítás Zalaháshágyon

Zalaháshágyon, a TOP programból 25 millió forintot fordítottak
Megyei fogathajtó versenyt rendeztek nemrég Zalalövőn. Itt ké- a közösségi ház felújítására. A beruházás részleteiről korábban
már beszámoltunk olvasóinknak.
szültek a felvételek.
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Megújult a bagodi iskola Apiterápiás méhész ház Zalalövőn
Több alkalommal is foglalkoztunk a bagodi iskola felújításával, korszerűsítésével. Az új tanévet ebben a minden igényt kielégítő oktatási intézményben kezdték a diákok.
A közel 700 millió forintból megújult iskola 16 településről (!)
fogadja a diákokat.

A terápiás ház.

Kovács János zalalövői méhész kezdetben csak azt vette
észre, hogy a kaptárak körüli
munkáknál elmúlnak a légúti
betegségének tünetei, és elkezdett a jelenség után érdeklődni,
kutatni és hamar megtalálták a
megoldást – apiterápia. A módszer több ezer éves, mindenkin
tud segíteni kisgyerek kortól.
100 %-ban egészséges, fájdalommentes kezelés, ami gyógyszermentesen fejti ki hatását.
Allergiás, légúti betegségben,
depresszióban, szív-és érrendszeri betegségben szenvedőknek ajánlott, de azoknak is,
akiknek ízületi gyulladása van,
vagy segíteni szeretnék gyermekük beszédfejlődését, esetleg migrénes fejfájásuk szokott
lenni. A mézzel, valamint az
egyéb méhészeti termékekkel
való gyógyítást nevezik apiterápiának.
Maga az elnevezés – apiterápia – egy magyar orvoshoz,
dr. Beck Bodoghoz köthető, ő
használta először, a méh latin
neve appis és a görög terapia
szóból kitalált mozaik szóként.
A kaptár levegője is gyógyító
hatású, így egy apiterápiás kisházban a méhek segítségével
gyógyítunk. A gyógyítást tehát
nem úgy kell elképzelni, hogy
jönnek a méhecskék és összecsipkedik a beteget, mert erről
szó sincs. A gyógymód tökéletesen fájdalommentes.
Neki is álltak egy terápiás
kisház építésének, amihez sok
segítséget találtak a szakmai
fórumokon. Magyarországon a
méhesház terjed a kaptárlevegőt alkalmazó apiterápiás mód-

Kovács János

szerek közül, mert ez a megoldás kíméletes a méhcsaládokkal, nem zavarja őket az
életükben, hisz a méhesház
teljesen méhmentes. A méhek
rostszövettel vannak elválasztva a kezelés helyszínére nem
kerülhetnek. A kezelést egy
nem várt reakció megjelenésekor természetesen azonnal
félbe lehet szakítani.
Szerencsére a méhkaptárlevegő kezelés sokéves története alatt ezidáig sem ellenjavallat, sem mellékhatás, sem
túladagolás, sem allergia sem
pedig más túlérzékenység nem
jelentkezett. Most még csak
kísérleti fázisban van a kisház,
a méhész kollégák és ismerőseik jönnek látogatni, de kellemes tapasztalatokkal távoznak. A közeli környéken egyetlen ilyen terápiás módszert
alkalmazó hely sincs, így bíznak a jövőben, hogy idővel
kinőheti magát a családi használaton kívül más gyógyulni
vágyóknak is segíthetnek a méhek ezzel az ötletes gyógyító
hatású módszerrel.
PK
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„Volt és van is, akitől a kitartást tanultam”
Egy tehetség Zalalövőről
„Legfontosabb a kitartás, a
munka, amit beleteszek. A cél
elérhető, nem szabad feladni az
első kudarcnál.” – hangzott el
László Pétertől, a zalalövői
tizennégy éves kosarazó, közép- és hosszútávfutó fiútól, aki
az idei Országos Diákolimpián
atlétikában, a 800 m-es síkfutásban első helyezést ért el.
A nem mindennapi eredményt számos siker, győzelem
előzte meg. Óvodásként, négyéves kora óta sportol, a foci
mellett hamarosan megjelent az
atlétika, ezen belül a futás és
nemcsak idehaza, de Ausztriában is részt vett futóversenyeken. Teljesen természetes
dolog volt ez a családban,
hiszen néhai nagypapája, Novák József pedagógus, édesanyja, Novák Nóra élete, munkája is a sporthoz kötődik.

László Péter

Ötféle rétest sütöttek
Rétessütésre invitálta Kávás
Önkormányzata a helyieket
augusztus 20-án a kulcsosházba.
– 11 asszony és férfi sütötte
a 7 kg lisztből készített túrós,
meggyes, tökös-mákos, almás
és káposztás réteseket, amiket

aztán az új kenyérrel együtt
elfogyasztott a műsorra érkező
mintegy hatvan vendég – tájékoztatta lapunkat Eke László, a
község polgármestere.
Az ünnepi műsort Bódis
Bettina szolgáltatta.

Péter kilenc évesen ismerkedett meg a kosárlabdával,
melyet a futással együtt élsportolóként folytat. 3. osztályos korában kezdett el kosárlabdázni a zalaegerszegi Ricsilla Sport Egyesületnél, ahol
Mészáros Richárd volt az edzője. 2020. augusztusában a pécsi
Rátgéber Nemzeti Kosárlabda
Akadémia serdülő fiú A csapatának lett a játékosa. A jövőben
is az Akadémián folytatja a
kosárlabdát. A sportág eredményei közül fontos megemlíteni
a Streetball Országos Döntő 1.
helyezést a Ricsillával, a Diákolimpia Országos 3. helyet a
gimnáziumi csapattal és a magyar bajnoki 4. helyet a Rátgéberrel.
Elmondása szerint első jelentős eredménye 5. osztályban
született, ahol a zezei futóverseny országos döntőjén, Gödöllőn 4. helyezést ért el. 6.
osztályos korában az atlétika
diákolimpia 600 m-es síkfutásán, Székesfehérváron 6. helyezett lett.
Meghívást kapott 2019-ben
a magyar nemzeti válogatottba,

hogy Lengyelországban, Lowiczban képviselje hazánkat a XIV.
nemzetközi gyermek atlétika
versenyen (International Children's Athletic Games) 300 m-es
síkfutásban. Ezen a versenyen
2. helyezést ért el, és a magyar
csapat, melynek tagja volt szintén 2. lett.
Idén először futott felnőttek között utcai futóversenyen
2021.06.26-án Ausztriában,
Feldbachban, ahol az 5650 mes távon 19:49-es idővel az
abszolút kategóriában 2. helyezést ért el, a korcsoportjában
pedig 1. helyezett lett.
Péter, aki magántanulóként
folyamatosan kitűnő eredménnyel teljesít az iskolában,
kora ellenére megfontoltan
jegyzi meg: „A sport megtanít a küzdelemre, kitartásra.
Vannak esetek, amikor nehezebben indulok a 3-4 órás
napi edzésre, de ez hamar
elmúlik, mert a kitűzött célt
mindenképpen el akarom érni
és az edzőim, s anya maximálisan segítenek, támogatnak
ebben”.
BHK

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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Csak az időjárás volt borús a zalaboldogfai falunapon
Az augusztus végi program
a kevésbé barátságos időjárás
ellenére rengeteg szórakozási
lehetőséggel, derűs jókedvvel,
zalai ízekkel várta az érdeklődőket Zalaboldogfán.
– Az én ciklusomban ez az
első falunap, mivel a legtöbb
településhez hasonlóan, tavaly
nálunk is elmaradt a falunap.
Közös öröm, hogy idén meg
tudjuk tartani a rendezvényt és
jó látni, milyen sokakat vonz a
program, melyet egyébként
TOP pályázati forrásból valósítunk meg. Köszönet a segítségért mindenkinek, aki bármilyen módon is hozzájárult a
rendezvény megvalósításához!
– így a település fiatal polgármestere, Ámon Ferenc.
És a program valóban színes, a legnagyobb attrakció ami
első ízben színesítette a falunapi kavalkádot, a parasztolimpia. Itt mindjárt hét helyi csapat
méretett meg egyebek mellett
talicskával szlalomozásban, körbála gurításban, de a lasszót is
jópáran ráhajították a vasvilla

nyelére. A három legjobban szereplő csapat sorrendben: Sárosok, Fullhouse, Zalaboldogfai
TSZ, míg az egyetlen gyermek
csapat különdíjban részesült.
A főzőversenyen 10 csapat
vett részt, aminek köszönhetően fantasztikus zalai ízekkel,
illatok fűszerezték a programot.
Minden csapat három kilogramm marhahússal rajtolhatott az önkormányzat jóvoltából, értékelésre pedig a három
legjobbnak ítélt étel készítői
kerültek. Itt a következők szerint oszlottak meg a dobogós
helyek: első helyen Sárosok
csapata „Kuszikáék” pörköltjével végzett, második helyezést érte Hadnagy Zoltán csapata által készített, Zalaboldogfai pörkölt, a Burkesz–család
„Szakácsvarázslat” nevű babgulyása pedig az előkelő harmadik
helyezést érte el.
A kulináris élvezeteknél maradva a helyi sportegyesület lángossal palacsintával, sültkolbásszal és prószával várta a
jelenlévőket.

Gránit, márvány síremlékek

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Nagy sikere volt a parasztolimpiának.

Első ízben, de mindenképpen hagyományteremtő szándékkal köszöntötték a település tavaly, illetve idén született legifjabb lakóit.
Kísérő programok a rendezvény egésze alatt várták az érdeklődőket, így a teljesség igénye nélkül kézműves vásár, Varga Katalin kutyás bemutatója,
motoros bemutató, a kisebbeket
csábító arcfestés, légvár, népi
fajátékok szórakoztatták a jelenlévőket.
A kulturális blokk 17 órától
csalta a színpad elé a szóra-

kozni vágyó közönséget, nyitásként Boros Eleonóra hastánccával. A Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes nagy sikert aratott előadását követően
Boros Eleonóra és Bertók
György közös műsora szórakotatta a jelenlévőket. Zárásul az
Igazgyöngy Hagyományőrző
Egyesület előadása került színpadra.
Az éjszakai kikapcsolódást
a Players zenekar biztosította, a
tőlük megszokott felhőtlen
hangulattal.
Gellén Szilárd

