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Szerencsére eső nélkül ün-
nepelhették a május elsejei rendez-
vényt , melynek nagyZalalövőn
hagyománya volt a régmúltban
és helyszínként a Parkerdő
szolgált.

A program némi szünet után
2003-ban szerveződött újra a Bo-
rostyán-tónál, s idén ettől a hagyo-
mánytól is eltérve az Ifjúsági és
Szabadidő Parkba költözött át a
rendezvény, ahol civil szerveze-
tek, szám szerint 11 csapat főzte
ízletes ételeit, amit természete-
sen meg is lehetett kóstolni. Pa-
lacsinta, pörköltfélék, egyéb egy-
tálételek készültek a közönség
nagy örömére.

Sporttal kapcsolatos lehetősé-
gek is várták az érdeklődőket,
ki lehetett próbálni az íjászko-

Civil majális Zalalövőn
dást, asztali focit, valamint a kö-
télhúzásnak is nekigyűrkőzhet-
tek a kis csapatok.

A Park melletti pályán a Za-
lalövői Autó- és Motorsport Egye-
sület tagjai tartottak bemutatót,
de a járgányokat ki is lehetett
próbálni.

A majális egyben egy közös-
ségi projekt záró rendezvénye
volt, ismertette ,Gyarmati Antal
Zalalövő polgármestere, valamint
a Borosán-völgy Nonprofit Kft.
ügyvezetője, . El-Vertetics László
mondása szerint a Göcsej-Zala-
mente Leader Egyesület által ki-
írt pályázaton támogatásban ré-
szesült a kft. A közel tízmilliós
költségvetésből, melyhez tizenöt
százalékkal járult hozzá az önkor-
mányzat, két db 8x20 m-es ren-

dezvénysátrat, egy 8x6 m-es szín-
padot, egy asztali foci asztalt, 27
sörpad garnitúrát, fűkaszát, fűnyí-
rót és lomb takarítót vásároltak.

Majális nincs zene és tánc
nélkül, a színpadon egymást vál-
tották a produkciók. Többek kö-
zött helyi fellépők, közösségek ad-
tak műsort Írsáról, Budafáról, köz-
reműködött az Örömtánc csoport,
a zalacsébi tagokkal kiegészül-
ve, az Ezüstlile, és Salla Néptánc-
csoportok, a zalaegerszegi Pálóczi
Horváth Ádám Alapfokú Művé-

szeti Iskola zalalövői néptánc
tagozata, Ferenczi László vers,
a Rocky csoport, valamint a
Lentiből érkező Kelta Álom ír
step csoport és Tuboly Viktória
énekes produkciói színesítették
a programot. A késő délután-
ban, estében két koncertet lát-
hatott még a közönség, így a Ta-
kács Család Zenekar és az
„Elment a nap” című Balázs Fe-
renc emlékkoncert zárta a szí-
nes programot.

BHK

A színpadon egymást váltották a produkciók.
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Hagyárosböröndön a fiúk, fér-
fiak ismét májusfát állítottak a he-
lyi lányoknak, asszonyoknak.

A szervező – Horváth Ákos
önkormányzati képviselő – elmon-
dása szerint, e hagyomány őrzé-
se nem is olyan egyszerű feladat!
Az esős idő, a felázott talaj ugyan-
csak megnehezítette a fiúk dolgát,
akik a nagy sárban, pocsolyá-
kon keresztül, dombháton és völ-
gyön át vitték a májusfának va-
ló fenyőfát.

A májusfa-állítás egy fáradt-
ságos, de egyben vidám közös-
ségi program is, ahol együtt tevé-
kenykednek az iskolába járó fi-
atalok az idősebbekkel, s így át-
hagyományozódik egyik korosz-
tályról a másikra a faállítás min-
den fortélya.

Az idén is közel egy tucat fér-
fi vette ki a részét a közel 4 órás
munkából, melynek túlnyomó ré-
szét a fa kivágása, gallyazása,
és helyszínre szállítása tette ki.

Májusfa-állítás Hagyárosböröndön
Volt, aki menet közben csatlako-
zott a kis csapathoz, hogy se-
gítse a közel 14 méter magas fa
szállítását, vagy felállítását.

A májusfára az idén is sok
szép színes szalag került, hir-
detve, hogy a helyi férfiak hisz-
nek a szerelemben, s tisztelik,
szeretik kedvesüket, s nő ismerő-
seiket, rokonaikat.

Remélhetően ez a szép hagyo-
mány még sokáig megmarad,
és okoz kedves pillanatokat a
májusfa mellett elhaladóknak.

Varga Katalin
polgármester

A májusfa állítása fáradtsá-
gos munka.

Időről időre nevezetes-Bagod
ségeit különleges, rövid történe-
teken át szeretnénk megosztani
a jövőben az olvasóközönség-
gel kommunikációsKiss Ádám
szakember nagyszerű írásain ke-
resztül, aki községünk elszárma-
zott lakója, a Gö-Béres Katalin,
cseji Múzeum történész-főmuze-
ológus fia. Köszönjük mindket-
tőjük segítségét. Fogadják sok
szeretettel történeteinket az elkö-
vetkezendő hónapokban.

A helyet, amit ma Bagod-
nak hívunk, sokféle nép lakta,
amióta az első emberek megje-
lentek ebben a barátságos folyó-

Ismeri ön Bagodot? (1. rész)
völgyben. Nagyfenekű bálványo-
kat imádó ősi pásztorok, kiszol-
gált római katonák, harcias kö-
zépkori urak, Zala megyéért és
Magyarországért sokat tevő ne-
mes családok, földművelők, pász-
torok, molnárok éltek a Zala fölé
szelíden kapaszkodó dombo-
kon. Ott, ahol mi, mai bagodiak
is élünk, már legalább 6000 éve
szántanak, kapálnak, legeltetnek,
imádkoznak Istenhez, Jupiter-
hez, őskori istenségekhez.

Talán átlagos falunak tűnhe-
tünk, de a gazdag történelmünk
nyomai lépten-nyomon körülvesz-
nek minket. Kőkorszaki falu, ró-

mai villa, középkori lakótorony,
eltűnt malom, ellopott tank, le-
zuhant bombázó, kúriák és krip-
ták – a múlt nyomai és izgal-
mas történetei ott rejtőznek a Za-
la-réten, a hullámzó dombokon
és sűrű erdőkben, csak fel kell
fedezni őket. Elég hozzá egy ké-
nyelmes cipő és némi fantázia.
Ismerje meg településünket!

A kiszolgált római katona-
tiszt titka

Régészeti lelőhely - neolitikus
település és ókori római sírkert

Szolgálni a császárt száz ke-
mény csatában, megküzdeni a
barbár hadakkal, végül békére
lelni a szelíd pannóniai dom-
bok között a Salla folyó part-
ján. Letelepedni, gazdag villát
építeni, gyereket nevelni, és ami-
kor elszólít Pluto, az alvilág ura,
megpihenni egy szép márvány

sírkő alatt. Így lehetett az élete tel-
jes annak a római katonatiszt-
nek, aki Bagod területén élt
feleségével és fiával. Emlékü-
ket 1700 évig őrizte a föld, míg
egy eke kiszántotta, egy kíván-
csi bagodi fiú pedig összegyűj-
tötte a sírkő darabjait. A római
család neve és élete továbbra is
rejtély, csak a stájer földről ho-
zatott drága márvány sírkő, az
apa kezében tartott sasfejes kard,
az anya gyermekét óvó keze me-
sélnek a leszerelt katona és csa-
ládja életéről. A sír után kutató
régészek nem várt meglepetés-
re bukkantak: a sírkő további
darabjai helyett a legrégebbi ba-
godiak nyomait találták meg,
egy 6000 éves kőkorszaki falu
43 házának maradványait.

Bagod Község
Önkormányzata

A sírkert helyén történt 2020-as régészeti feltárás egyik pilla-
nata.
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A Modern Városok Prog-
ram, valamint a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében 5,2 milliárd fo-
rintos beruházással valósul meg
az alsóerdei fejlesztés Zala-
egerszegen. Az első ütemben az
Alsóerdei Sport- és Élménypark
készült el. A következő üte-
mekben megújul és bővül a
búslakpusztai sportlőtér, továb-
bá szintén megújul a TV-torony
és annak környezete, valamint
erdei túraútvonalak és terepke-
rékpár pályák épülnek ki.

A létesítmény hivatalosan
április 22-én, pénteken nyitotta
meg a kapuit, de aznap, majd
az április 27-re módosított idő-
pontban is esett az eső, így nem
lehetett hivatalos ünnepséget
tartani. Így csak egy projekt-
záró sajtótájékoztatóra került
sor polgármes-Balaicz Zoltán
ter és ország-Vigh László

Vonzerő lehet az egész térségben
Megnyílt az Alsóerdei Sport- és Élménypark

gyűlési képviselő részvételével,
az elmaradt ünnepséget pedig
majd egy családi nappal pó-
tolják.

A Modern Városok Prog-
ramnak része volt, hogy a kor-
mány támogatásával Alsóer-
dőn, a volt napközis tábor he-
lyén egy új sport és szabadidő
központ jöjjön létre. A tervek
kialakítása során figyelembe
vették a szakmai és a környe-
zetvédelmi szervezetek taná-
csait. A beruházás csak az ön-
kormányzati tulajdonban lévő
volt napközis tábor területét
érintette, az állami erdőt nem,
sőt, a projekt keretében közel
100 új fát ültettek el.

– Hatalmas munka van ab-
ban, hogy ez a többszöri újra-
gondolást és újratervezést igény-
lő projekt végül megvalósulhat,
ami az egész térségben nagy
vonzerőt jelenthet. Köszönetet

mondok Gecse Péter alpolgár-
mesteremnek, aki végig hitt eb-
ben a beruházásban, soha nem
adta fel, rengeteget dolgozott
rajta és ahogy az uszoda meg-
valósítását is sikerrel me-
nedzselte, úgy ez az alsóerdei
projekt is a kiváló munkavég-
zésének bizonyítéka. Hálás va-
gyok, hogy ilyen kiváló kol-
légával dolgozhatok együtt!
Ugyancsak köszönet illeti azo-
kat a kollégáimat, akik éveken
keresztül dolgoztak a projek-
ten: Takácsné Czukker Szilvia,
Lipóczki-Török Veronika, Se-
bestyén-Fehér Nóra, Fazekas
Györgyi, Pass Edina, Maza
Renáta, Székely Róbert, Sza-
bóné Gárdonyi Bernadette, dr.
Sipos Erzsébet, Kiss Nikolett,
Horváth Aliz, Henics Attila.
Köszönet a tervező AOD Kft.-
nek és külön Darabos Gézának,
a kivitelező Szabadics Zrt.-nek,
a műszaki ellenőr Zalaber Kft.-

nek, és a közbeszerzéseket bo-
nyolító dr. Geéb Klaudiának!
Köszönet a Miniszterelnökség
és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma velünk együtt dol-
gozó szakembereinek! Sok si-
kert kívánok a működtetéshez
a Zalaegerszegi Élménypark
Kft.-nek, Bánhegyi Péter ügy-
vezetőnek és kollégáinak –
mondta Balaicz Zoltán polgár-
mester.

Vigh László, a térség fi-
deszes parlamenti képviselője
arról beszélt: a befektetők egy
lehetséges helyszín kiválasz-
tásakor arra is kíváncsiak, hogy
az adott településen milyen
körülmények, szolgáltatások
vannak. Zalaegerszegen több
olyan lehetőséget is biztosítani
szeretnének az itt élőknek vagy
ide érkezőknek, mint a most
elkészült szabadidős létesít-
mény, ami mára a város egyik
legszebb helye lett.A sport- és élménypark madártávlatból.

Bizonyára népszerű lesz az akadálypálya is.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Zalalöv és Környékeő



4 20 .22  májusZalalövő és Környéke

A zalaszentgyörgyi nyuszi
2022. április 15-én délelőtt min-
den kisgyereket meglátogatott
az otthonában.

Nagy szeretettel fogadták a
családok a nyuszit és segítőit,
akik ezúton is köszönik szépen
a sok-sok kedvességet, finom
lángost, üdítőt, meglepit, szere-
tetet és a sok-sok ölelést.

Házhoz ment a nyuszi

Ámon Ferenc Zalaboldogfa, polgármestere lapunknak el-
mondta, hogy a tavalyi eredményes gazdálkodás alapján a kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat vásárol egy
utánfutót, amellyel megkönnyíti a falugondnok munkáját és az
egyéb mindennapi teendőket.

– A zöldterület karbantartásában is jobban ki tudjuk használni
a falugondnoki szolgálatot. A tavalyi évben megrendelt utánfutót
az idén áprilisban szállították le – tájékoztatott a polgármester.

Utánfutót vásároltak

Hagyárosböröndön 2022.
április 10.-én vasárnap 15 órai
kezdettel a húsvéti ünnepkör-
höz kapcsolódó és a hagyo-
mányokat felelevenítő kézmű-
ves foglalkozást szervezett a
Hagyárosböröndi Könyvtár. A
lehetőségről a helyi facebook
csoportban közzétett felhívás
alapján tájékozódhattak a tojás-
festés iránt érdeklődők. A cél
az volt, hogy a programra el-
látogatók megismerkedhesse-
nek a tojásdíszítés régi, már-
már teljesen elfeledett techni-
kájával, a tojás írókázással.

A technika rejtelmeibe Na-
gyari Katalin nagy rutinnal,
türelemmel és hozzáértéssel
vezette be a jelenlévőket. Elő-
ször bemutatta magát az írókát,

Hímes tojás – írókázással

mely leginkább egy ceruzára
hasonlít, végén egy olyan kis
eszközzel, amelyből egy vé-
kony csövön keresztül egyen-
letesen ki tud folyni a mécses

lángja felett megolvadt méh-
viasz. Ezt követően szemlél-
tette az íróka helyes haszná-
latát, az íróka fogását, tartását,
vezetését a tojáson.

Az útmutatásra nagy szük-
ség volt, mivel sok, kis apró-
ságnak tűnő szabály megsze-
gése bizony kevésbé tetszetős
festett tojást eredményezhet.
Az egyik fontos szabály, hogy
a festésre szánt tojás felülete
zsírmentes legyen. A foglalko-
zásra jelentkezők erről már elő-
re megkapták az információt,
így a díszítésre szánt tojásokat
sós vízben főzték, mert így lesz
zsírmentes a felületük, és
egyenletes majd a megfestett
színük.

Aki elkészült a tojás íróká-
zásával, a tojást a megszokott
módon tojásfestékkel színezett
vízbe tette. Kis idő múlva,
egyre hangsúlyosabbá vált a
tojásra írókázott szép minta,

Hagyárosböröndön a ked-
vezőtlen időjárás ellenére is si-
keresen zárult a tíz napig, sza-
badon lejárható Húsvéti Ka-
landtúra.

A túra a kultúrház épüle-
tétől indult és vezetett körbe a
település környékén, kirándu-
lást és az útvonalon kialakított
állomásokkal kalandokat ígérve
a résztvevőknek. A túrázók fő-
leg mezei utakon, változatos
tájon, részben erdősávok mel-
lett haladtak el a kalandozás
során.

Az állomáshelyeken a hús-
véti ünnepkörhöz kapcsolódó –
izgalmas, változatos, vidám –
feladatokat oldhattak meg: köz-

Húsvéti Kalandtúra

tük voltak fejtörők, ügyességi
játékok, keresők stb.

Sok gyermek számára kü-
lön élményt jelentett a helyes
útvonal megkeresése, mivel az
útvonal nem volt „lejelölve”. A
tájékozódáshoz egy térkép, a tú-
rafüzetben található útleírás, il-
letve fotók álltak rendelkezésre.

Az egyik állomás feladata
érdekes kihívás elé állította a
túrázókat, hiszen a testük fel-
használásával kellett betűket
alkotni úgy, hogy abból egy ér-
telmes szó legyen kiolvasható.

A fotó ezen az állomáson
készült.

Varga Katalin
polgármester

mivel a viaszos részt nem
festette meg a tojásfesték.

Az így elkészült hímes tojá-
sokat a foglalkozáson úgy dí-
szítették tovább, hogy a viasz-
mintát a tojáson hagyták, majd
az egész tojást viaszra tapadó
porfestékkel tovább színezték.
A végeredmény: a viaszos min-
tán porfesték szín, a tojás töb-
bi részén, a tojásfesték szerin-
ti szín.

A kézműves foglalkozás ki-
tűnő eredménnyel zárult, na-
gyon sok szép tojást írókáztak a
résztvevők, és még a legkiseb-
bek is ügyesen elkészítették a
saját díszes tojásukat. A prog-
ram igazi sikere, hogy többen
is kedvet kaptak arra, hogy
ezzel a technikával készítsenek
további hímes tojásokat saját
maguk, rokonaik, és ismerőseik
örömére.

Varga Katalin
polgármester
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Szellemi frissesség, soha fel
nem adás! 2022-ben többen is
90. életévüket töltik Zala-
szentgyörgyön.

Ebből az alkalomból nagy
tisztelettel köszöntjük Györe
Erzsébetet, Nagy Imrénét, Pols-
ter Imrénét.

A Szentgyörgyért Díjas
Györe Erzsébetet nyugalmazott
tanítónőt lakásán látogatta meg
ez alkalomból Kovács Dezső
polgármester és Takácsné dr.
Simán Zsuzsanna jegyző.

A 2000-es évben zászló-
anya szerepet is betöltő taní-
tónő teljes szellemi frisses-
ségben, kedélyesen beszélgetett
el a látogatókkal.

Szépkorúak köszöntése

Györe Erzsébetet is köszön-
tötték.

A 12 éveTornyos TánClub
működik .Zalaszentgyörgyön
2022. március 19-én Keszthe-
lyen a Balaton Dance Cup mi-
nősítő táncversenyen az „ÉNÉS
@2020.HU” koreográfiájuk arany
minősítésben és különdíjban
részesült, továbbá a „Nem tán-
colsz jobban, mint én!” koreog-
ráfia ezüst minősítést ért el.

2022. április 23-án 4 ko-
reográfiával vett részt a Lenti
Táncfesztivál versenyén. Ered-
ményekben gazdagon tértek
haza: egy arany (a gyerek
csoport első versenyén – „Pó-
nivilág”), egy ezüst minősítés
(felnőtt csoport – „Nem tán-
colsz jobban, mint én!”), egy
III. (felnőtt csoport – „énés
@2020.hu”), és egy IV. helye-

Új táncosokat keresnek

zés (felnőtt csoport – „Kikap-
csolódás”).

Meghozta gyümölcsét a
kitartó munka! Köszönjük a
sok szülői segítséget is!

A táncklub jelenleg 3 kor-
csoporttal működik, 3-6 , 7-10
és 19-21 évesekkel. A csapa-
tokhoz folyamatosan fogadjuk
a csatlakozókat, illetve meg-
felelő létszám esetén új cso-
port indul. További célunk, a
11-17 év közötti korosztálynak
is oktatást indítani. 2022
őszén, Zalalövőn, a „Salla”
Művelődési Központban is
megkezdjük tevékenységün-
ket! A beiratkozás augusztustól
indul.

Szeretettel várjuk a táncolni
vágyókat!

A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület már több, mint húsz
éve szervezi borversenyét a
tavaszi időszakban. Idén 62
borminta érkezett a megméret-
tetésre, 32 fehér, 18 vörös, 1
rozé, valamint 11 direkttermő-
ből készült ital került kósto-
lásra, mely kategória először
adott lehetőséget az értékelésre,
mondta el , azGalambos István
egyesület vezetője.

A döntés szerint arany
minősítést 21, ezüst minősítést
22, bronz értékelést 14, okle-
velet 5 gazda vehetett át.

Szokás, hogy ez alkalom-
mal kiválasztják a Város Borát
fehér- és vörösbor kategóriában
egyaránt. Az idei versenyen Őr
Ferenc kékfrankos borával, és
Galambos István olaszrizling-
jével nyerte el a megtisztelő

Hagyományos bormustra Zalalövőn

címet. A kiemelt borokat a Vá-
ros Napja rendezvény ünnepi
fogadásán szolgálják majd fel.

Négytagú zsűri értékelte a
mintákat. ny.Sabján Károly
kertészmérnök, Marton Enikő
borász, aki zalalövői szőlőbir-
tokos és bér-Vízvári Sándor
baltavári borász mellett dr. Pál-
fi Dénes ny. kertészmérnök, a
zsűri elnöke méltatta a gazdák
teljesítményét. Mint elmondta,
hatalmas a fejlődés a szőlő,
illetve a bor kezelésében. A
borok színei kristálytiszták, faj-
tájukra jellemzőek voltak. Az
ízlelés a legfontosabb dolog,
tette hozzá a borász. Ebben a
nehéz időben, amikor új beteg-
ségek, kártevők jelennek meg,
különös odafigyelést igényel-
nek a szőlőtőkék. Jó tanácsként
megjegyezte, hogy minőségi,

betegségekre rezisztens fajtákat
érdemes telepíteni, melyeket az
unió is szorgalmaz.

Marton Enikő borász sze-
rint a jó bor hozza a saját
karakterét, oda kell figyelni az
időigényes borkezelésre.

A rendezvény vendége volt
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-
gármestere is, aki méltatta a
borászok munkáját, zártkerti in-
gatlanjaik gondozottságát, va-

lamint kitért arra, hogy az ön-
kormányzat támogatja az egye-
sületet, részükre ingatlant vásá-
roltak Pacsa-hegyen, aminek a
felújítására, bővítésére pályáza-
tot nyújtanak be, mely pozitív
elbírálás esetén lehetőséget ad
akár a borversenyek szervezé-
séhez is.

Az est hátralévő részében
ízletes vacsorával ünnepeltek a
részvevők.

A zsűri véleményt mondott.

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

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
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Összművészti élményben
volt része, aki ellátogatott áp-
rilis 8-án aZalalövőn „Salla”
Művelődési Központ dupla
rendezvényére, mely már ha-
gyományossá vált az intézmény
életében.

Az esti órákban Szakter
Judit festőművész mutatkozott
be a Salla Galérián, majd dr.
Csider Sándor költő, a Savaria
Egyetemi Központ ny. főiskolai
docense Forrás c. versesköte-
tének bemutatóján találkozha-
tott a közönség az Irodalmi
Szalon berkein belül, mely egy-
ben a Költészet Napi megem-
lékezést is jelentette.

Elsőként Szakter Judit fest-
ményeit tekinthette meg a kö-
zönség. A festőnő Zalaeger-
szegen született. Jelenleg egy
zalai kis faluban, Lakhegyen él
és alkot. Nagyon korán kide-
rült, hogy tehetséges rajzoló,
ahogy mondja magáról: „Kicsi
gyermekkoromban, ha papírt
láttam, rajzolnom kellett.”

Főleg akrillal fest, de ki-
próbál számtalan lehetőséget.
Kedveli a realisztikus stílust, de
a szürreál sem áll messze tőle.
Néha expresszív ecsetvonások
is megjelennek alkotásain. Sze-

Összművészeti élmény Zalalövőn
ret kísérletezni, a stílusokat
keverni.

Az International Award Art
Group 2021. júliusi megméret-
tetésén President Award-Elnöki
díjban részesült a „Nővérek” c.
festményével. „Moho” sapiens
képzőművészeti pályázaton Bu-
dapesten a 3. helyezést érte el
Piros léggömb c. festményével,
így helyet kapott a Jancsó Art
Gallery-ben és a Titok Ga-
lériában is.

Az est folytatásaként Forrás
c. kötetével dr. Csider Sándor
költő a vízre, mint a világ egyik
legnagyobb kincsére hívta fel a
figyelmet. Verseiben és a kötet-
ben rejlő egysoros gondolatok-
ban aggódik a víz jövőjéért,
meddig olthatja az emberek
szomját az egyre csökkenő
édesvízkészlet, hisz a világ szá-
mos területét sújtja aszály és a
mindennapi vízellátás is prob-
lémát okoz.

Mint ahogy elmondta: „Szól
ez a kötet a víz minden cso-
dájáról, patakról, forrásról, ten-
gerről, folyóról, felhőről és
minden más gyönyörű alkotá-
sáról a víznek, mely egyúttal
jelképe a mi sorsunknak is. A
forrás elfogadja az esőt és az

összegyűjtött cseppeket átadja
számunkra. Így kellene nekünk
is élni, tanítva tanulni, elfo-
gadva továbbadni. Az élet és a
halál útjait járja, hiszen meg-
szűnik jégként és újra víz lesz
belőle. Ha nem őrizzük, nem
vigyázunk rá, akkor sajnos az
élet szűnhet meg a földön.”

A kötet bemutatóján Bisc-
hofné Hesinger Katalin és
Bischof András a költő ver-
seinek megzenésítésével járult
hozzá a kötetben rejlő gon-
dolatok átadásához.

BHK

Az Irodalmi szalon műsora.

Szakter Judit

A húsvéti nyuszi előfu-
táraként a könyvtárbakávási
érkezett nagyhét hétfőjén a bu-
dapesti Ákom-Bákom Bábcso-
port Orsi Bori. Az előadó és a
Világgá ment Csacsi és Bari
című bábjátékot adták elő az
érdeklődő közönségnek. Az
előadás végén a gyermekek a
bábokkal még „barátkozhattak”
kicsit a kedves és türelmes elő-
adóknak köszönhetően, a bát-
rabbak a rókával is pacsizhat-
tak. Az bábelőadás a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár jóvoltából érkezett a faluba.

Csütörtökön ismét a csalá-
dokat várta a 2016-tól immár
hagyományosan zajló nagy-
csütörtöki írókázós tojásfestés
Nagyari Katalin salomvári
kézműves vezetésével. A türel-
met, elmélyülést igénylő folya-

Húsvéti nyuszijárás Káváson
matban egyaránt merült el
gyakorlott és kezdő írókázó. A
gyakorlottabb írókázók igazi
művészi alkotásokkal térhettek
haza, de a kezdők is sikerél-
ménnyel távoztak.

Húsvét keddén egész napos
foglalkozásra várta a húsvéti
szüneten levő gyermekeket a
könyvtár „keddi napja”. Bizto-
san járt a nyuszi a könyvtár
környékén is, mert a gyerme-
kek nyuszis borítékokban több
húsvéti színezős-ragasztós-vágós
lapot találtak, melyeket a fog-
lalkozás végén haza is vihettek.

A kávási könyvtárba azon-
ban nem csak a nyuszi jár, hi-
szen a május 10-i „könyvtáros
kedden”, a Madarak és fák
napján madarak is érkeztek ide
mesével és színekkel.

Szabóné Kozma Klára

Nagy sikere volt a bábjátéknak.

Április 1-én délelőtt a helyi
óvoda Katica csoportja láto-
gatott el a „Salla” Művelődési
Központ könyvtárába. A nagy-
csoportos óvodások vidám, fel-
szabadult hangulatú tematikus
foglalkozáson vettek részt,
amely az aktuális évszakot, a
tavaszt mutatta be. Fésűs Éva
Mókus Péter kiskertje című
meséjét feldolgozva, sok-sok
interaktív feladat kíséretében
varázsoltak tavaszt a gyerekek
a könyvtárba. A drámajáték
után egy különleges technika
elsajátításával mindenki elké-
szítette saját tündérkertjét. A
kézműves foglalkozást tavaszi

Tavaszi foglalkozások

Könyvtári foglalkozás ovisokkal.

dalok hallgatása, éneklése tette
még varázslatosabbá.

Április 12-én a Zalalövői
Általános Iskola 4. osztályos
tanulói színespapírból, hajtoga-
tásos technika alkalmazásával a
tavasz színeiben pompázó aj-
tódíszt készítettek. A kreatív
tevékenység során szebbnél
szebb kopogtatók készültek,
melyek akár a húsvéti deko-
ráció részévé is válhattak a kis
kézművesek otthonában.

Az intézmény köszöni az
aktív részvételt és várja az
óvodás és iskolás csoportokat
könyvtári foglalkozásaira.

K.M., S.J.
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Nagycsütörtök délutánján
kézműves foglalkozásra hívta
Keménfa Község Önkormány-
zata az érdeklődőket. A faluház
és környéke húsvéti hangu-
latban várta a szorgos kezeket.
A délutánnak is a közelgő ün-
nep volt a témája.

Nagy örömükre szép szám-
mal érkeztek a gyerekek és
szüleik, nagyszüleik. A lelkes,
buzgó kis kezek szorgosan dol-
goztak, sorra készültek a szebb-
nél szebb nyuszifészkek, nyu-
szik, tojások, húsvéti ajándék
zacskók. Megtelt élettel a nagy-
terem, móka, nevetés kísérte a
munkát. Kreativitásból, ötletek-
ből nem volt hiány.

A jó hangulatot a nyuszi
alakú linzerek fokozták, amivel
az önkormányzat kedveskedett
a résztvevőknek. Aki szerette
volna, arról fotó készült a falu-
ház előtti nyuszi fotelben. A
foglalkozás végén közös kép is

Kézműves délután Keménfán

készült az alkotókról és mun-
káikról.

Keménfa Község Önkor-
mányzata ezúton szeretné meg-
köszönni a nagyszámú részvé-
telt, bízva abban, hogy kellően
sikerült megalapozni a húsvét
jó hangulatát.

Cser Gábor

A emberekzalaháshágyi
újfent példát mutattak össze-
fogásból. Április 9.-én, szom-
bat délelőtt a falu asszonyai
közösen házi réteseket sütöttek
a kultúrházban. Volt aki lisztet,
más meggyet, tojást vitt magá-
val otthonról, így hamar össze-
jött minden alapanyag amire
szükségük lehetett. A hagyo-
mányos túrós, túrós-meggyes
rétes mellett, darás és rizses-
mazsolás is készült. Czirjék-
Tóth Nikoletta szivárvány színű
krémmel díszített muffinokkal
lepte meg a délutánra érkező
gyerekeket.

A délután 15 órakor kez-
dődő program során, tojás-
keresés, közös tojásfa díszítés,
kreatív foglalkozás várta az
érdeklődőket. A rendezvény
díszvendége or-Vigh László
szággyűlési képviselő volt csa-
ládjával.

Horváth Gyula, Zalahás-
hágy polgármestere a község
nevében gratulált a választási
eredményekhez: „Örömmel vet-
tük, hogy elfogadta a település
felkérését, s újraválasztását kö-
vetően elsők között köszönt-
hettük.” – mondta, s egy ma-

Húsvétra hangolódás Zalaháshágyon
gyaros termékekből álló cso-
magot nyújtott át.

Sajnos az időjárás nem ked-
vezett a kinti tojáskeresésnek.
Viszont leleményességből Za-
laháshágyon nincs hiány, a
nyuszi a tojásokat a kultúr-
házban rejtette el. Nem maradt
ki egy tojás sem. Mindet meg-
lelték a kis tojáskeresők. Jutal-
mul csokitojás és nyalóka várta
őket. Ezután a gyermekek el-
helyezhettek egy-egy tojást a
benti tojásfán és kezdődhetett a
kézműves foglalkozás.

Készültek tojás-, cukorka
tartók, befőttes üvegből per-
sely, a kisebbek papír tojásokat
díszítettek. Nem csak a gyer-
mekek, de a felnőttek is élvez-
ték az alkotás örömét.

A legnagyobb népszerűség-
nek itt is a csillámtetoválás ör-
vendett, melyet középiskolai
diákok készítettek. A kisebbeket
a színpadon kialakított játszó-
sarok is várta. Legoból építet-
tek saját elképzeléseik alapján.

A felnőttek mindeközben
kötetlenül beszélgethettek a
megterített asztaloknál és elfo-
gyasztották a délelőtt készült
finomságokat.

Helyi gyermekek a tojásfa körül.

A rétes készítésében résztvevő asszonyok.

2022. április 14-én a zala-
boldogfai Dömö-kultúrházban
tör Andrea tojás írókázást tar-
tott kicsiknek és nagyoknak. A
foglalkozáson csodálatos alko-
tások születtek és a gyerekek se-
gítségével, elkészült egy gyönyö-
rű tojásfa is a faluközpontban.

A program a „TOP-5.3.1-16-
ZA1-2017-00003 Közösségfejlesz-
tés Zalaszentgyörgy, Kávás, Za-
laboldogfa és Zalacséb települé-
seken” pályázatból valósult meg.

Tojás írókázás Zalaboldogfán

Húsvéti kézműves foglalkozás Zalaboldogfán.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zalalövõ Városi TV

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

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A és aThermal Hotel Balance Lenti Lenti Termálfürdõ
és Szent György Energiapark munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:
– Szobalány
– Konyhai kisegítõ
– Éttermi kisegítõ
– Medenceõr
További nyitott pozíciók a www.balancehotel.hu
és a weboldalak karrierwww.lentifurdo.hu
menüpontjaiban.

Állásajánlatok
Lentiben

Mára már a községi önkor-
mányzatok nélkülözhetetlen dol-
gozói lettek a falugondnokok,
akiknek képzése egyre bővülő
feladataik miatt igen fontos. Im-
már második éve a Zala Megyei
Önkormányzat irányításával törté-
nik mindez.

Május másodikán a Megyehá-
zán indult az újabb tanfolyam,
ami e hónap huszonhetedikéig tart.

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Dr. Pál Attila mondott köszön-
tőt.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

A tanfolyam megnyitóján
dr. Pál Attila, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntötte a részt-
vevőket. Kiemelte, hogy a falu,
- vagy tanyagondnokok igen
fontos szerepet töltenek be az
adott településen. Hazánkban har-
minckét éve működik ez a szol-
gálat, Zala megyében a falugond-
nokok száma meghaladja a két-
százat. Nagyon fontos a szakmai

felkészítésük, hiszen feladataik
rendkívül szerteágazóak.

A megyei közgyűlés elnöké-
nek köszöntője után már meg is
kezdődött a képzés. Dr. Mester
László, a Zala Megyei Önkor-
mányzat főjegyzője a nemzet,
az állam és az önkormányzati-
ság témakörében adott tájékoz-
tatást.

Dr. Pál-Harmath Judit, a me-
gyei önkormányzat munkatársa
jogi alapismeretekből tartott elő-
adást.

Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a fa-

lugondnokok, erre Csatárban,
Szentgyörgyvölgyön, Szilvágyon
és kerül sor.Zalaszentgyörgyön

A képzésben részt vesz
Pácsonyi Imre alelnök is.
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Pak-
tum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azo-
nosítószámú projekt, mely 2017. január 1. és 2022. május 31.
között 1.102,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg. A megyei foglalkoztatási paktum legfőbb célja a
Zala megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrá-
nyos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak fog-
lalkoztathatóságának javítása volt.

Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésé-
vel, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, kiváló partnerségben
megvalósuló paktum az elvárásokat túl is teljesítette.

A megvalósítás kezdetétől 2022. április 30-ig 773 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 403 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
pedig egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban
részesült.

A projekt időtartama során számos rendezvény és találkozó
valósult meg a megye különböző településein, többek között a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált
KKV és Mikrovállalkozási munkacsoport találkozói és konfe-
renciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferen-
ciák, valamint 20 alkalmas helyi termék rendezvénysorozat.

A megyei paktum területi hatálya az egész megyére kiterjedt,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban

lakcímmel rendelkező személyekre, azonban a megyei paktum-
mal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (Zalaegerszeg-
Lenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segí-
tették a zalai álláskeresők munkához jutását.

A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támoga-
tásukra 1,963 milliárd forint került felhasználásra. A leggyakoribb
támogatási forma a bér/bérköltség támogatás volt (1344 fő),
továbbá rendkívül nagy volt az érdeklődés az önálló vállalkozás
indítását segítő, vállalkozóvá válás támogatásra is. A paktumok-
nak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékeny-
ségét. A TOP programokban bevontaknak lehetőségük volt új
szakmák elsajátítására, 423-an vettek részt többek között:
Élelmiszer-, vegyi áru eladó, Vállalkozási ismeretek, Építő- és
anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány:Targoncavezető) +
vezetőüléses targonca gépkezelő jogosítvány képzéseken. 701 fő
álláskereső egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgálta-
tásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munka-
erőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Zalalöv és Környékeő
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A Zalalövő Tájház
Egyesület tagjai a táj-
házak napján közös-
ségi munkát szervez-
tek. A tavaly átadott
közösségi kemencé-
hez téglából kirakott
környezetbe illő járdát
építettek, valamint a
fából készített tároló
és szociális épületet
állagmegóvás céljából

Közösségi munka a tájháznál

lefestették.
A járdaépítéshez a téglát az

önkormányzat biztosította, a mun-
kát pedig az egyesület tagjai és
önkéntes segítők végezték el. Ko-
máromi István, az egyesület ve-
zetője elmondta, hogy folyama-
tosan igyekeznek szépíteni és fej-
leszteni a tájház környezetét és
közben arra is odafigyelnek, hogy
a munkák alkalmával jó közös-

ség is kialakuljon, így a nap fo-
lyamán megvendégelik a részt-
vevőket. Az egyesület több kö-
zösségteremtő programot is
szervez, melyek közül a soron
következő a májusfa állítás volt
a népi műemlék udvarán. A hó-
nap végén pedig májusfa ki-
táncolás rendezvényre várják a
település lakóit.

L.A.

Háromheti nyitva tartás után
befejeződött Hagyárosböröndön
a helyi vesszőfonás szakkör ki-
állítása. A kiállításon bemutatás-
ra kerültek a szakkör tagjainak
– több mint 20 alkalmas szak-
köri foglalkozáson készült – alko-
tásai, a szakkör tevékenységét le-
író tájékoztatás, valamint egy vi-
dám fotóösszeállítás a szakköri
munka egy-egy emlékezetes pilla-
natáról.

A szakköri tevékenység ered-
ményeképpen nagyon sok szép
alkotás készült melyekre igazán
büszkék lehetnek a szakkör tagjai:
Czudar Éva, Megyeri Ágota, Si-

A vesszőfonást tanulták
mon Katalin, Srágliné Vass Ber-
nadett Szenyéri Dóra Diánaés .
Az szakkörszerve-Imre Vanda
zető által összeállított kiállítási
anyag remekül tükrözi, hogy mi-
lyen termékenyek voltak az alko-
tók, hiszen a bemutatott művek
mindössze négy hónap leforgá-
sa alatt készültek el úgy, hogy
ebben az időszakban került sor
a vesszőfonással kapcsolatos el-
méleti ismeretek megszerzésére is.

A szakkör létrejöttét, működé-
sét a kormány és az önkormány-
zat is segítette. A Nemzeti Műve-
lődési Intézet pályázata alapján
a szakkör lebonyolításához szük-

séges alapvető anyagokat, eszkö-
zöket a kormány ingyen biztosí-
totta. Az önkormányzat pedig a
szakkörszervező közreműködését,
valamint a szakköri helyszín és
kiállítás megszervezését vállalta.

A szakkörön sokféle tárgy
készült: így pl.: kenyeres kosár,
kis gyümölcskínáló kosár, na-
gyobb tároló kosarak, gombasze-
dő kosár, szárító kosár, ovális ko-
sár, kerek aljú kosár, madárete-
tők, stb. Több nagyméretű kosár
is készült azzal a céllal, hogy

azokat használni lehessen majd
az önkormányzati rendezvények
során.

A szakkörök kiváló hangulata,
emlékezetes pillanatai, és az el-
ért eredmények alapján, joggal
hisszük azt, hogy a szakkör –
különösen az ősz beálltával –
tovább működik majd, és még
több, szebbnél szebb munka
készül az alkotók, a családjuk,
barátaik örömére.

Varga Katalin
polgármester

A kiállítás egy részlete az alkotókkal.

Régen szükségessé vált fej-
lesztésekbe kezdhet Zalacséb Köz-
ség Önkormányzata a helyi óvo-
dában. Több sikertelen pályáza-
tot követően 2021. évben a Ma-
gyar Falu Program keretein be-
lül meghirdetett „Önkormányza-
ti tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése” című pályázaton nyert
11.997.768 forintot, melyet a Za-
lacsébi Napköziotthonos Óvoda
felújítására fordít. A pályázat csök-
kentett műszaki tartalommal,
részleges energetikai korszerűsí-
téssel és a tető felújításának ter-
vével került beadásra. Még eb-
ben az évben határozott úgy a
képviselő-testület, hogy a Cséb-
vári Csárda értékesítéséből be-
folyt 22 millió forintot is az óvo-

Óvodafejlesztés Zalacsében
da rekonstrukciós munkálatai-
ra, fejlesztésére fordítja. Képvi-
selő-testületi döntés alapján
2022. évben is benyújtotta az
önkormányzat pályázati igé-
nyét az óvoda épület részleges
felújításának 2. ütemére. Nagy
örömmel értesültünk róla, hogy
újabb 15.072.196 forint támo-
gatásban részesült az intéz-
mény, mellyel a korábban el-
nyert támogatásból megva-
lósítandó felújítást lehet foly-
tatni.

Az így rendelkezésre álló
49 millió forintból kívül-belül
megújulhat az óvoda mindkét
csoportja, a melegítő konyha és
a fejlesztő szobák is.

Varga Ibolya, Gál Roland
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További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


