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Június 5-én (lapzártakor) a
csödei falunap keretében meg-
emlékeztek a település első és
második világháborús hősi ha-
lottairól.

Falunap és megemlékezés Csödében
A színes, változatos progra-

mokkal tarkított falunapra el-
látogatott és beszédet mondott
Vigh László, a térség ország-
gyűlési képviselője.

Feketéné Fellner Marianna, Csöde polgármestere és Vigh Lász-
ló koszorút helyezett el a hősi emlékműnél.

Falunap volt a festői szépségű zalai településen.

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.
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Zalalövő Város Önkormányzatának elmúlt időszakban történt
döntéseiről, az önkormányzat munkájáról kívánok tájékoztatást
nyújtani.

• A testület fontosabb döntései:
o elfogadta a védőnők éves beszámolóját
o a Salla Művelődési Központ és Könyvtár éves beszámolóját

és ez évi munkatervét
o módosította a közművelődési rendeletet
o konzorciumi megállapodást és vállalkozói szerződést kötött

a Zalavíz Zrt.-vel a kozmadombjai szennyvíztelep szükséges
rekonstrukciós munkáinak elvégzésére, melyet pályázati támoga-
tással valósítunk meg.

o Elfogadta a közbeszerzési tervet, mely tartalmazza két
megnyert pályázat lebonyolítását, melyek meghaladják a
közbeszerzési értékhatárt

o Elfogadta a Borostyán-tó Strand üzemeltetésére érkezett pá-
lyázatot és megállapodást kötött a Borostyán Tóstrand Egye-
sülettel.

o Tájékoztatást kapott az Erzsébet Ifjúsági Alap „Komplex
ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve” elnevezésű projekt
keretében elkészített Zalalövői Kutatásmódszertani Dokumen-
tumról, melynek célja a helyi ifjúsági stratégia megalkotása

o Kiválasztotta az Önkormányzati Hivatal mellékhelyiségei-
nek felújítására érkezett ajánlatok közül a kivitelezőt

o Döntött két pályázat benyújtásáról a TOP Plusz program
keretében:

• Belterületi utak fejlesztése c. felhívásra – Rákóczi utca alsó
szakaszának felújítása a cél

• Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c.
felhívásra az Egészségügyi Központ 2. sz. rendelőjének, a
gyermekorvosi és védőnői rendelőinek belső felújításáról

o Állást foglalt a Landa Kft. Spar áruház építése ügyében,
miszerint a nagyobb, 600-800 m alapterületű Spar áruház2

megépítését javasolja a helyi és környékbeli lakosság minél jobb
kiszolgálása céljából. Ilyen nagyságrendű áruház lehetővé teszi a
nagybevásárlások lebonyolítását is a nagyobb választék kínálattal

o Döntött a Szabadság téren lévő szökőkút felújításáról, meg-
rendelte a munkálatokat a Nastebau Kft.-től. A meglévő belső
fólia elöregedése miatt vált szükségessé a szökőkút felújítása

• TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
keretében a testületi tagok és az önkormányzati hivatal dolgozói
vettek rész hulladékgyűjtésben a Tőzike utca folytatásában lévő
növényzettől megtisztított területen. Kérem a lakosságot, hogy a
szemét elhelyezésre a hulladékudvart vegyék igénybe, annak
nyitva tartásáról és a beszállítható hulladékfajtákról a helyi TV
képújságján és a weboldalunkon tájékozódhat. A központi temető-

Önkormányzati hírek Zalalövőről

nél kénytelenek voltunk a temető területén elhelyezni a konténert,
mivel kommunális és egyéb hulladék került bele, aminek a díja
négyszerese volt a temetői hulladéknak.

• Kérem a lakosságot fokozott figyelmet fordítson az ingatla-
nok előtt lévő árkok, átereszek tisztán tartására, mely az 1/2007.
önk. rendelet 4.§ alapján ingatlantulajdonosok feladata.

Kérem, hogy az árokpartokat ne permetezzék, mert a nö-
vényzet kiírtásával az árokpart erodálódik, ahol járda van mellet-
te, ott a járda alól is leomlik a talaj, ami már sajnos tapasztalható
egyes szakaszokon.

• Borostyán-tó partján zajlottak az előkészületek a szezon-
nyitásra:

o 3 projekt befejeződik szezonnyitásra
o már elkészült a kültéri fitnesszpark 100%-os támogatási

intenzitással 10 millió ft értékben.
o Megújuló energiákat hasznosító berendezések – napelemes

kandeláberek, okospad – kerül elhelyezésre a strand területén,
melyet Leader forrásból finanszírozunk, ahogy a stég melletti
tárolóépületet és kerti bográcsozókat is.

• Örömünkre szolgál, hogy a művelődési központ felújítására
beadott pályázatunkon a maximális 90 millió forintos támogatást
nyertük, melyből a nyílászárók cseréjét, a homlokzat- és
födémszigetelést tudjuk elvégezni.

• Ugyancsak pozitívan bírálták el az ivóvízhálózatra rekonst-
rukciójára benyújtott nettó 500 millió forintos projektünket, így
amennyiben a 30 %-os saját erőt biztosítani tudjuk, megtörténik a
gerincvezeték cseréje a vízműteleptől a Bem utcáig, illetve a
vízműteleptől a Budafai út végéig.

• Lakossági összefogással, az önkormányzat 600.000 Ft-os
támogatásával, mintegy 2,1 millió forintos beruházással megújult
a sötétmajori temető kerítése, köszönöm a sok közösségi munkát
Lebics István vállalkozónak, aki segített a sövény eltávolításában
és vállalta a kerítésépítés megvalósítását.

• Folyamatban van a sportöltöző utolsó, ötödik ütemének
építési munkálatai. Hosszú idő után, a Zalalövői Testedző Kör 100
éves jubileuma keretében átadásra kerülhet a felújított épület,
melyhez 11 millió forintos TAO támogatást és 9 millió forintos
önkormányzati támogatást használ fel a sportegyesület.

• Testvértelepülési látogatáson Oberaichban, ausztriai testvér-
településünkön vettünk részt Novák Ambrussal, a Zalalövői Váro-
si Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével és Lukács Andreával, a
Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával a Szent
Flórián napi tűzoltó ünnepélyen. Találkoztam Peter Koch úrral,
Bruck an den Mur polgármesterével, akivel eredményes meg-
beszélést folytattunk a korábban Oberaich községgel kötött test-
vérvárosi kapcsolatok megújítása érdekében. Meghívást kaptunk
képviselőtestületi látogatásra, melyet az új szerződés aláírása kö-
vethet Zalalövőn.

Amennyiben kérdéseik, észrevételeik vannak, kérem keresse-
nek bizalommal az elérhetőségeimen!

Gyarmati Antal
polgármester

Elkészült a fitnesszpark.

Lakossági összefogással kerítés épült a sötétmajori temető
köré.



Már csak június 30-áig ér-
vényesek a magyar hatóság
által kiállított, a járvány miatti
veszélyhelyzet alatt lejárt ok-
mányok, így a személyi iga-
zolványok, jogosítványok, út-
levelek, forgalmi engedélyek,
de a közgyógyellátási igazol-
ványok, valamint a parkolási
igazolványok is. Az okmányok
érvényessége kulcskérdés, hi-
szen érvényes dokumentumok
nélkül a határidő lejártát köve-
tően fontos, mindennapi teen-
dők sem intézhetőek el.

A személyazonosító okmá-
nyok megújítására az ország
több mint 300 kormányab-
lakában – akár időpontfoglalás
nélkül is – lehetőség van. Zala
megyében 10 kormányablak-
ban és egy okmányirodában
várják a kormányhivatal mun-
katársai olvasóinkat, melyek-
ről a Zala Megyei Kormány-
hivatal honlapján minden szük-
séges információt megtalálnak.
A kormányablakkal, okmány-
irodával nem rendelkező tele-
püléseken lakók ügyintézését
pedig a kormányablakbusz se-
gíti, amelyekben a – veszély-
helyzet ideje alatt – lejárt ok-
mányok cseréje mellett számos
ügytípusban van lehetőség
ügyintézésre, valamint általá-
nos tájékozódásra.

A határidő közeledtével egy-
re többen keresik fel a kor-
mányablakokat, ezért a kor-
mány szándékának megfele-
lően bővült azok kapacitása.

Zalaegerszegen, Nagykani-
zsán és Keszthelyen

A lejáró személyazonosító
okmányok cseréjét ugyanis –

Ne hagyja az utolsó pillanatra okmányai megújítását!
Szombaton és vasárnap is nyitva vannak a kormányablakok

A zalaegerszegi kormányablak a Kossuth utca 17-19. szám
alatt.

Nagykanizsán az Eötvös téri kormányablakot kereshetik fel az
ügyfelek.

Keszthelyen a Kossuth utca 42. szám alatt várják a polgárokat.

országos akció keretében –
rendkívüli, hétvégi nyitvatar-
tással is segítik a kormányab-
lakok, melynek értelmében
június 11-12-én, 18-19-én, és
25-26-án, tehát szombati és
vasárnapi napokon Zala me-
gyében aZalaegerszegen Kos-
suth Lajos utca 17-19. szám
alatt, azNagykanizsán Eötvös
tér 16. szám alatt, valamint
Keszthelyen Kossuth Lajosa
utca 42. szám alatt reggel 8 és
délután 14 óra között, szintén
előzetes időpontfoglalás nélkül
is lehetőség nyílik a lejárt
okmányokkal kapcsolatos ügy-
intézésre.

Ezeken a hétvégi napokon
azonban kizárólag a veszély-
helyzet alatt lejárt személyazo-
nosító igazolvány, vezetői en-
gedély és útlevél cseréjét lehet
intézni. A hétvégi nyitvatar-
tással június végéig 500 ezer-
rel több ügyfelet tudnak az
ügyfélszolgálatok országos
szinten kiszolgálni.

A személyi okmányok kö-
zül a jogosítvány esetében
könnyebbség, hogy meghosz-
szabbítása az Ügyfélkapun ke-
resztül online, automatikusan
is megoldható, ha a háziorvos
kiállította az orvosi alkalmas-
sági engedélyt.

Ehhez egy online nyilat-
kozatot kell kitölteni, ame-
lyet – a részletes tudnivalók-
kal együtt – a megújult ma-
gyarorszag.hu oldalon talál-
nak meg.

További lényeges informá-
cióul szolgálhat, hogy az első
jogosítvány kiállítására, a jo-
gosítvány automatikus meg-
hosszabbítására, valamint a
kategóriabővítésre vonatkozó

online ügyintézés illeték-
mentes.

A lejárt forgalmi engedélyek
miatt a műszaki vizsgaállo-
másokat kell keresni

Fontos tudni azonban, hogy
a lejárt forgalmi engedélyek
miatt nem a kormányabla-
kokat, hanem a műszaki vizs-
gaállomásokat kell keresni.

Az okmányok megújítása
elengedhetetlenül fontos, hi-
szen ezek a mindennapi élet
számos más területén is nélkü-
lözhetetlenek. Szükségesek a

banki ügyintézéshez, postai le-
vél átvételéhez, bizonyos gyógy-
szerek kiváltásához, utazási
kedvezmények igénybe vételé-
hez, de a közlekedésben való
szabályos részvételhez is, hi-
szen autót vezetni is csak ér-
vényes jogosítvánnyal és for-
galmi engedéllyel lehet. Mind-
emellett a lejárt útlevelek,
személyi- és jármű okmá-
nyok Magyarországon kívül
már jelenleg sem érvénye-
sek, ezért aki külföldi nya-
ralást tervez, mindenképp
újítsa meg a szükséges doku-
mentumokat.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával jelenik meg.
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Se sms-ben, se messengeren!
Kérjük, hogy szerkesztőségünknek se sms-ben, se messengeren

ne küldjenek

fotókat, írásokat, közleményeket!
Ezeket e-mailon fogadjuk a következő címeken:

zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com

Köszönettel:
a Zalatáj szerkesztősége

Hagyományainkat őrizve
idén sem maradt el a májusfa-
állítás . A polgárőrségKáváson
szervezésében a fiúk gondos-
kodtak a fa kivágásáról gallya-
zásáról és kérgezéséről. A gye-
rekek és asszonyok színes sza-
laggal és természetesen egy
üveg itallal díszítették fel a fát.
A sikeres felállítást követően
előkerültek a finomabbnál fino-
mabb pogácsák, kalácsok és a
hangulatot javító italok. A má-
jusfa kitáncolására hasonló han-
gulatban május 27-én került sor.

Május 9-10-én az Ízőrzők
stábja forgatott kis falunkban.
Bemutatásra kerültek népi ér-
tékeink, közösségi tereink és a
borona útvonal is. A helyi hím-
ző szakkör munkáiból nyílt
kiállítást műhelymunka közben

Kávási programok az év legszebb hónapjában
filmezték. Vállalkozó szellemű
asszonyaink 5 fajta étel elkészí-
tésének bemutatásával bővítet-
ték az Ízőrzők ételeinek tárhá-
zát. vadra-Filipovits Antalné
gut, Laposáné Bencsik Mónika
zalai dödöllét főzött, Tóthné
Fekete Hajnalka sütőporos tú-
róspogácsát sütött a Tájháznál.

A forgatás második napján
fokhagymás rántott leves ké-
szült széles metélttel Molnár
Zoltánné, Márti jóvoltából.
Borbély-Zöld Enikő káposztás
és sós parasztrétest nyújtott és
töltött be, édes süteményként
pedig a híres Zala kockát sü-
tötte meg a tájháznál. A felvétel
egyik helyszínén, a Tájháznál
Kósa Ruben Kósa-Kemesés
Laura páros tánca is felvételre
került. A népdalház dalos ked-

vű pacsirtái ifj. Horváth Károly
vezetésével és kíséretével há-
rom zalai népdalt énekeltek. A
fényképek már megtekinthetők
az Ízőrzők facebook oldalán. A
felvétel szeptember hónapban ke-
rül a Duna Televízió műsorára.

Május 10-én könyvtáro-
sunk, vezetésévelBakos Márta
a gyermekek mesenézéssel és
kreatív kézimunkával ünnepel-
ték a Madarak és fák napját.

Szabóné Kozma Klára

A kávási „ízőrzők”…

Májusfa-állítás…

„Összegyűltünk látod sokan,
apraja és nagyja is, hogy kö-
szöntsünk és számba vegyük,
velünk töltött napjaid…”

2022. május 19-e délutánján
a Zalaszentgyörgyi Közös Hi-
vatal dísztermében ünnepi asz-
tal mellett búcsúztak a Za-
laszentgyörgyi Napköziottho-
nos Óvoda két nyugdíjba vo-
nuló dolgozójától a fenntartó
önkormányzatok képviselő-tes-
tületei és a hivatal dolgozói
nevében Takácsné dr. Simán
Zsuzsanna jegyző. A rendezvé-
nyen megjelentek az óvoda je-
lenlegi és nyugdíjas dolgozói is.

Eljött az idő, hogy búcsút
vegyenek Czafitné Horváth
Andrea intézményvezetőtől, aki
1993. augusztusa óta óvónő-

Búcsú az óvónőktől
ként, 1996. szeptembere óta az
intézmény vezetőjeként látta el
feladatát. Elköszöntek Pál Atti-
láné óvónőtől is, aki szintén
hosszú ideje, 1997. januárja óta
dolgozott az óvodában.

Kovács Dezső, Zalaszent-
györgy polgármestere köszön-
tötte és méltatta munkásságu-
kat, , Kávás polgár-Eke László
mestere további jó egészséget
és nyugdíjas éveket kívánt a
távozó óvónőknek. Az intéz-
ményben eltöltött 25 és közel
30 évet nem volt könnyű fel-
idézni, összefoglalni. Az egy-
begyűltek ajándékkal és virág-
csokrokkal köszönték meg sok-
sok évnyi helytállásukat ezen a
szép májusi napon.

Zs.E.

A nyugdíjba vonuló dolgozók.
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Május 22-én délután gye-
rekkacaj, zsibongás, önfeledt
játék töltötte meg a zalaszent-
györgyi focipálya melletti ját-
szóteret és környékét. Ebéd
után már gyülekeztek a kíván-
csiskodó, játékos kedvű érdek-
lődők. Számos programra, ön-
feledt játékra volt lehetőség.

A rendezvény alatt a Bo-
gáncs Állatmenhely négylábú
lakói részére gyűjtöttünk ele-
delt és régen nem használt ta-
karókat, cserébe a gondozók
néhány lakót elhoztak a ren-
dezvényre. Nagy volt a kutya-
öröm, hiszen a gyerekek fel-
váltva sétáltatták és játszottak
velük, melynek eredményeképp
az egyik kutyus gazdira talált
egy 10 éves kislány személyében.

A játékos programok, me-
lyek közül a gyerekek válo-
gathattak: Gru Óriás csúszda és
ugráló árnyékolt kialakítással,
foci, tollaslabda, aszfaltkréta. A
helyi ifjú diáklányok a teljes

Tartalmas gyermeknap
rendezvény alatt arcfestést,
csillámtetoválást és hajszíne-
zést készítettek a gyerekeknek,
amellett az ügyességi horgász
játékot irányították, melyen a
gyerekek apró, kedves ajándé-
kokat nyertek. 17:30-tól gye-
rekműsor vette kezdetét. Ecsedi
Erzsébet a Zalaegerszegi He-
vesi Sándor Színház színművé-
sze játszott, táncolt, énekelt a
gyerekekkel.

A gyerekek és felnőttek
éhségét palacsinta csillapította,
melyről az anyukák gondos-
kodtak, amellett egy édesapa
jóvoltából üstben paprikás
krumpli készült mindenki nagy
örömére.

Ezúton is köszönjük szépen
az önkéntes segítőknek a mun-
kájukat, támogatásukat.

Köszönjük, hogy ilyen so-
kan eljöttetek és mi felnőttek is
játszhattunk veletek! Szeretettel
várunk benneteket jövőre is.

Zs.E.

Ez egy jól sikerült rendezvény volt…

Ismét Hagyárosböröndön
vendégeskedtek egy napot a
Németország Türingia tartomá-
nyából, Heilbad Heiligenstadt-
ból Ba-érkező cserediákok. A
godi Fekete István Általános
Iskola és a német település
Tilman Rimensneider partner
iskolája között már több mint
20 éve működik a cserediák
kapcsolat, melynek során 1-1
hetet magyar diákok Német-
országban, illetve a német gye-
rekek Magyarországon tölte-
nek. Az itt töltött egy hetet
különböző programokkal töl-
tötték a tanulók és kísérőik. A
Hagyárosi Tájháznál töltött
napon átérezhették a zalai vi-
dék békés, nyugodt hangulatát,
és bepillantást nyertek a hagyo-
mányos ételkészítési módokba.
A jó hangulathoz nagyban
hozzájárult az udvari kemencé-
ben ropogósra sült sok finom-

Látogatók Türingia tartományból
ság. Hogy az élmény teljes le-
gyen, a vállalkozó kedvű diá-
kok maguk dagasztották az
ebédnek valót és kedvük sze-
rint ízesítették azt.

Közben az asztalok köré
gyűlve, többféle kézműves le-
hetőségek közül válogathattak.
Igazán tevékenyek, szorgalma-
sok voltak a fiatalok, így sok
szép alkotás készül, mely ked-
ves emléke lesz majd az itt
töltött napoknak.

Délután a vendégek egy
rövid kis kirándulást tettek egy
közeli erdőben, melynek dom-
borzati viszonyai izgalmas ki-
hívás elé állították a csapatot.
Jártak a kiszáradt kavicsos pa-
tak medrében, leszaladtak majd
felkapaszkodtak a meredek part-
falakon, rácsodálkoztak azokra
a hatalmas fákra, melyeknek
gyökerei, mint egy fordított
fakorona látszanak, mert a

Kézműves foglalkozáson is részt vettek a vendég fiatalok.

Május 6-ára regisztrált a
TeSzedd – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért 2022. akcióra
Zalaháshágy Község Önkor-
mányzata. A szervezők 16 órá-
ra hívták az önkénteseket, azo-
kat, akik nemcsak szavakban, ha-
nem tettekben is ki akarták fe-
jezni véleményüket. Véleményü-
ket arról, hogy a természetet,
környezetünket óvni, védeni kell,
mert az nem a miénk, hiszen
gyermekeinknek, unokáinknak
kell megőriznünk, átadnunk.

A hivatal előtti térről négy
irányban indult a mintegy
harminc felnőtt és gyermek.
Előtte kiosztásra kerültek a
zsákok, a gyors kötözők és a
védőkesztyűk. A megszokott
útvonalon haladva elég hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy a

Hulladékgyűjtés Zalaháshágyon

tavalyi évhez képest kevesebb
az út mellé kidobott hulladék.
Ezt elősegít(h)ették az évente
megszervezett akciók, a lomta-
lanítás és az elektronikai, illet-
ve elektromos hulladék gyűjtés,
a hulladékpont megfelelő hasz-
nálata és a településen élők kör-
nyezettudatosságának fejlődése.

A hulladékgyűjtés után virs-
li és üdítő melletti beszélgeté-
sekre került sor. Javaslatok
hangzottak el a település, a
környezet szebbé, emberköze-
libbé tétele mellett. Köszönjük
ezeket a javatokat!

Köszönet jár a lelkiisme-
retes, önzetlen munkáért min-
den résztvevőnek és a szerve-
zőknek is.

Horváth Gyula
polgármester

Köszönet a lelkiismeretes, önzetlen munkáért!

gyökerek közül kimosta az eső
a földet.

A nap során egy hatalmas
tortával ünnepeltük meg az
egyik német fiú szülinapját is.

Ez a meglepetés is biztosan
még emlékezetesebbé teszi a
nálunk töltött időt.

Varga Katalin
polgármester
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A három hó-
napos próbaüzem
után június else-
jén, szerdán meg-
nyílt Zalaeger-
szegen a mint-
egy 9,5 milliárd
forintból megva-
lósított új uszo-
da, tanuszoda és
strand.

Balaicz Zol-
tán polgármester
(Fidesz-KDNP) a
helyszínen tar-
tott sajtótájékoz-
tatón elmondta:
2019-ben tették
le az alapkövét a
Modern városok
program kere-
tében elkészült
új komplexum-
nak, amely a ko-
rábbi uszoda és

Megnyílt a zalaegerszegi új uszodakomplexum

strand helyén épült.
Az ötvenméteres, tízpályás,

csaknem háromszáz személyes
lelátójú uszoda nemzetközi ver-
senyek rendezésére is alkalmas
– közölte, hozzátéve, hogy a
zalai volt az utolsó megyeszék-
hely, ahol eddig nem volt ha-
sonló méretű létesítmény.

A polgármester felidézte,
hogy Zalaegerszegen 1956-ban
nyílt meg a strand egy egykori
temető helyén, majd 1969-ben
készült el ugyanitt a fedett
uszoda egy mindössze 25 mé-
teres, ötpályás medencével. Az
akkor mindössze 40 ezres la-
kosságszám a 2010-es évekre
60 ezresre növekedett, miköz-
ben korszerűtlenné és kicsivé

vált az uszoda, ahol a méretek
miatt versenyeket sem lehetett
rendezni.

Az új zalaegerszegi komp-
lexumban az ötvenméteres me-
dence mellett külön tanmeden-
ce is épült a kicsiknek, de új a
szabadtéri úszómedence és a
gyerekek pancsolója is. Már
most vannak lekötött időpontok
itthonról és külföldről érkező
edzőtáborozóknak is – tette
hozzá.

Balaicz Zoltán kitért arra,
hogy korábban évente mintegy
50 millió forintba került az
uszoda és strand fenntartása, az
új létesítmény működtetésére
pedig évente 270 millió forintot
fordítanak. Az építésekor ki-

emelt szempont volt az ener-
giahatékonyság, ezért 120 nap-
elemet helyeztek el a tetőn, hő-
szivattyú segíti az energiael-
látást, továbbá egy-egy saját
hidegvizes és melegvizes kút
biztosítja a medencék feltöl-
tését.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz) a megnyitón úgy fogal-
mazott: az új uszoda nem-
csak a várost, hanem a járás
lakóit is, vagyis mintegy 100
ezer embert szolgál. Az úszás
az egyik legegészségesebb
sportág, Zalaegerszegen pedig
azt is szeretnék elérni, hogy ne
kerüljön ki az általános isko-
lából olyan gyerek, aki nem
tud úszni.

A sajtótájékoztatót köve-
tően Balaicz Zoltán a beruhá-
zással kapcsolatos személyes
tapasztalatait is megosztotta
lapunkkal:

– Amikor polgármester let-
tem, Gecse Péter és Bali Zoltán
alpolgármester kollégáimmal
együtt ígéretet tettünk a városi
strand felújítására és újranyi-
tására, valamint egy új, külön
tanuszodával rendelkező, FINA
minősítésű fedett uszoda meg-
építésére. Több, mint három
évet vett igénybe az előkészí-
tés, a tervezés, az engedélyek
megszerzése, a három, egyen-
ként négy hónapos európai
uniós közbeszerzés lefolytatá-
sa. Ennyi idő kellett ahhoz,
hogy végre elinduljon a munka.
Eddigi polgármesteri szolgála-
tom alatt ebből a projektből
tanultam a legtöbbet. Az első

években (naivan) igyekeztem
minden jó hírt bejelenteni a
sajtóban, pl. elkészült a kor-
mányelőterjesztés, kiírtuk a
közbeszerzést a tervezésre, stb.
Csakhogy teltek a hónapok, az
évek, és az emberek arra voltak
kíváncsiak, hogy mikor lesz
végre tényleges munka. Meg-
tanultam, hogy előre pontosan
el kell mondani, milyen idő-
korlátokkal kell számolni egy
ekkora beruházás kapcsán, il-
letve sajtóeseményt csak akkor
tanácsos tartani, ha már elindult
a munka. (Forrás: )MTI, Zalatáj

Az új zalaegerszegi uszoda-
komplexum részletes bemuta-
tását (sok fotóval) kiadónk
honlapján (www.zalatajkiado.
hu) találják.

Az új uszodakomplexum madártávlatból.

Balaicz Zoltán és Vigh László az új uszoda előtt.

Az új szabadtéri medence.

Zalalövő és Környéke
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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.

Bagodnak mostanáig 3 dísz-
polgára volt, úr,Bernard Beck
falunk németországi testvér-
településének, Heilbad Heili-
genstadt városának korábbi, azt
22 évig vezető polgármestere,
valamint ésPolgár József Mo-
gyorósi József urak, községünk
nyugalmazott polgármesterei. E
szűk kört szélesítettük ki tes-
tületünk döntése alapján.

A rendszerváltás utáni ön-
kormányzati tevékenysége so-
rán egyedülálló módon 4 éven
át képviselő-testületi tagként,
majd 25 éven át alpolgármes-
terként szolgálta Bagod tele-
pülést, mely időszak alatt köz-
reműködésével nagyívű fejlesz-
tések valósultak meg. Elévül-
hetetlen érdemeket szerzett ab-
ban, hogy Bagod község és a

Díszpolgári cím adományozása

Bagod község díszpolgárai. Balról a harmadik Fatér László.

németországi Heilbad-Heili-
genstadt városa között hosszú
ideje példamutató testvérvárosi
kapcsolat él. Bagod Község
Önkormányzatának Képviselő-
testülete ezen életútját és mun-
káját elismerve Fatér László
bagodi lakó, nyugalmazott al-
polgármester részére díszpolgá-
ri címet adományozott.

Az oklevél átadására a két
települési 25 éves testvértele-
pülési jubileumának díszünnep-
ségén került sor néhány nappal
80. születésnapját megelőzően.
A címhez ezúton is szívből gra-
tulálunk, községünk és önkor-
mányzatunk nevében egészség-
ben, derűs lelkületben bővel-
kedő, tartalmas esztendőket kí-
vánunk.
Bagod Község Önkormányzata

Bagodi vállalkozónk, Fo-
rintos István légvárak bérbe
adásával foglalkozik, kínálata,
repertoárja párját ritkítja; szá-
mos alkalommal bocsátott ön-
kormányzatunk rendelkezésére
ingyenesen több eszközét is.

Nemrégiben egy igazi ko-
losszust szerzett be, közel s
távol nincs ennél nagyobb lég-

Óriási légvár Bagodban
vár, ami már tulajdonképpen
egy Ninja Warrior pálya össze-
sen 60 méternyi, 2 soros pá-
lyával!

Köszönjük, hogy elsőként a
Bagodi Fekete István Általános
Iskola diákjai próbálhatták ki
egy egész napon át.

Bagod Község
Önkormányzata

A Ninja Warrior pálya madártávlatból.

Időről időre neve-Bagod
zetességeit különleges, rövid
történeteken át szeretnénk meg-
osztani az olvasóközönséggel
Kiss Ádám kommunikációs
szakember nagyszerű írásain
keresztül. Fogadják sok szere-
tettel az elkövetkezendő hóna-
pokban.

A helyet, amit ma Bagod-
nak hívunk, sokféle nép lakta,
amióta az első emberek meg-
jelentek ebben a barátságos fo-
lyóvölgyben. Nagyfenekű bál-
ványokat imádó ősi pásztorok,
kiszolgált római katonák, har-
cias középkori urak, Zala me-
gyéért és Magyarországért so-
kat tevő nemes családok, föld-
művelők, pásztorok, molnárok
éltek a Zala fölé szelíden
kapaszkodó dombokon. Ott,
ahol mi, mai bagodiak is élünk,
már legalább 6000 éve szánta-
nak, kapálnak, legeltetnek,
imádkoznak Istenhez, Jupiter-
hez, őskori istenségekhez.

Talán átlagos falunak tűn-
hetünk, de a gazdag történel-
münk nyomai lépten-nyomon
körülvesznek minket. Kőkor-
szaki falu, római villa, közép-
kori lakótorony, eltűnt malom,
ellopott tank, lezuhant bombá-

Ismeri ön Bagodot? (2. rész)
zó, kúriák és kripták – a múlt
nyomai és izgalmas történetei
ott rejtőznek a Zala-réten, a
hullámzó dombokon és sűrű
erdőkben, csak fel kell fedezni
őket. Elég hozzá egy kényel-
mes cipő és némi fantázia.
Ismerje meg településünket!

A pogány istennő előkerül –
A bagodi idol.

A réteken legeltetni jó, a
lankákon könnyű megtermelni
a gabonát, az erdő vadat, gyü-
mölcsöt, a Zala vizet ad, part-
ján út visz nyugatra és keletre –
Bagodot az Isten is arra te-
remtette, hogy itt emberek él-
jenek és gazdálkodjanak. A
kőkorszakban már falu állt a
Zala fölötti magaslaton, és az
ős-bagodiaknak nem csak a
hétköznapjairól, de a hitéről is
tudunk egyet s mást. A közel-
múlt vasútépítései során ősi is-
tennő szobra került elő a föld-
ből. A „bagodi idol”, ez a nagy-
fenekű termékenység asszony
nem véletlenül kerülhetett oda,
ahol megtalálták. 4000 éve itt
élt emberek, a vonaldíszes ke-
rámiáiról ismert rézkorszaki
nép tagjai mutatták be áldozat-
ként, jó termést remélve tőle.
Bagod Község Önkormányzata

Az előkerült idol (bálvány)…
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2022. május 21-én Zalabol-
dogfa Önkormányzatának szer-
vezésében kirándulá-budapesti
son vettek részt a zalaboldogfai
érdeklődők. Az utazás külön-
járatú autóbusszal történt.

A kirándulás programja: a
Magyar Nemzeti Galéria láto-
gatása, séta a Budavári Palota
területén, Országház-látogatás
és vacsora Balatonfenyvesen.

A Magyar Nemzeti Galéria
állandó kiállítását szakképzett mú-
zeumpedagógus segítségével te-
kintették meg, mely a vezetésnek
köszönhetően még nagyobb él-
ményt nyújtott a résztvevőknek.

Zalaboldogfaiak Budapesten
Az Országház-látogatáson a

csoportot a ház idegenvezetője
kísérte, a látogatás időtartama
beléptetéssel együtt körülbelül
45 perc volt, amely magában
foglalta a koronázási jelvények
megtekintését is.

Egy eseménydús hétvégi
kirándulásban volt részük az
utazáson résztvevőknek. A prog-
ram a „TOP-5.3.1-16-ZA1-
2017-00003 Közösségfejlesztés
Zalaszentgyörgy, Kávás, Zala-
boldogfa és Zalacséb telepü-
léseken” pályázatból valósult
meg.

Zs.E.

Az ország házában…

Mindenki nagyon várta má-
jus utolsó szombatját, a gyer-
meknapot. Nagy volt a tét,
megtartjuk-e, vagy el kell ha-
lasztani a rossz idő, eső miatt.
A péntek esti nagy zivatar után
az időjárás megemberelte ma-
gát: felhőátvonulás, nagy szél
volt, de eső nem.

Ilyen előzmények után 14
órától vártuk a legkisebbeket, a
szülőket, nagyszülőket. Tűzol-
tóautó bemutató, légvár, csil-
lámtetoválás, pedálos jármű-
vek, népi fajátékok közül válo-
gathattak a gyerekek. Az anyu-
kák és nagymamák mindenféle
finomsággal készültek, volt pop-
corn és vattacukor, palacsinták
és több fajta sütemények, min-
den, ami szemnek és szájnak

Gyermeknap Zalaháshágyon

ingere. A tavalyi sikeren fel-
buzdulva idén is zsákbamacs-
kával kedveskedtünk a gyerekek-
nek. A zsákok tartalmát nemcsak
zalaháshágyi lakosok ajánlották
fel. 15 órakor Borka bohóc lá-
togatott el hozzánk a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár anyagi támogatásával. Inter-
aktív foglalkozás keretében cir-
kuszi produkciók, kötéltánc és
más érdekes játékok, feladatok kö-
tötték le a legkisebbek figyelmét.

A rendezvényen több mint
40 gyermek vett részt, szülők-
kel, nagyszülőkkel együtt.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik bármilyen mó-
don hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához.

Horváth Gyula

Már nagyon várták ezt a napot…

A Zalalövői Általános Is-
kola 36 diákja és 4 kísérő pe-
dagógusa egyhetes Határtalanul
kiránduláson vett részt május
derekán a Partiumban és Er-
délyben. A 7-8. osztályos tanu-
lókból verbuválódott csapat
hosszú utazás után érkezett
meg első úticéljához, Nagyvá-
radra. Itt megcsodáltuk a Szent
László székesegyházat és a lo-
vagkirály szobrát. Párhuzamot
vontunk Várad és Zalalövő kö-
zött, hiszen Zalalövő templo-
mának is Szent László a védő-
szentje.

Innen a Királyhágóra veze-
tett utunk, s beléptünk a törté-
nelmi Erdély területére. Kolozs-
vár volt a következő állomás,
ahol a Babes-Bolyai Egyetem
épületének megtekintése után a
Főtéren Mátyás király szobrá-
nál fényképezkedtünk, majd a
gótikus Szent Mihály templo-
mot jártuk körbe. Este Magyar-
lónán családoknál foglaltuk el a
szállásunkat.

Másnap buszra szállva Ma-
rosvásárhelyre utaztuk, ahol a
szecessziós Kultúrpalotát láto-
gattuk meg, itt ,Barabási Attila
a Maros Művészegyüttes veze-
tője volt a kalauzunk. Ezt köve-
tően utunk városunk testvérte-
lepülésére, Kibédre vezetett. Itt

„Határtalanul” Erdélyben
a helyi iskolában a két intéz-
mény tanulói rövid műsorral
mutatkoztak be egymásnak,
majd Kibéd-Zalalövő foci-
meccs következett, amelyen
fiaink 4-2-re győztek. Kibédről
Parajdra vezetett az útunk, ahol
megtekintettünk a méltán híres
sóbányát. A napot a legma-
gyarabb városnak tartott Szé-
kelyudvarhelyre történt kirán-
dulással zártuk, végül Tusnádra
utaztunk, ahol a következő há-
rom éjszakát töltöttünk.

A harmadik napon az első
megállónk Kisbaconban volt,
ahol Benedek Elek egykori ott-
honában levő múzeumban élve-
zetes előadást hallottunk a nagy
meseíró életéről. Ezután Csík-
somlyó volt a délelőtti úti cél,
itt kezdetként a székesegy-
házban a Mária szobrot csodál-
tuk meg. Gyalogtúránk közben
megkóstolhattuk a helyi forrás
borvízét, majd a Kálvária meg-
mászása után a Hármashalom
oltárnál pihentük ki fáradal-
mainkat. Délután a szomszédos
Csíkszeredába buszoztunk, ahol
a városközpontban sétáltunk,
fagyiztunk és egy ortodox
templomot is meglátogattunk.

A negyedik napot a termé-
szetben töltöttük. A Csomád
hegységben a Mohos tőzegláp

Bánffyhunyadon, a Petőfi emlékmű előtt.

tanösvényén az egyedülállóan
védett tőzegpáfrányt, anyósroz-
maringot és gyapjúsást ismer-
hettük meg. Ezután gyalogtúrát
tettünk a Szent Anna-tóhoz,
amely egy régvolt vulkán krá-
terében fekszik. A délutánt a
diákok egy része a tusnádi
wellnessfürdőben töltötte, má-
sok az Apor-kilátóhoz túráztak.

Érdekes, hogy a lányok szál-
láshelye közelében medve is fel-
tűnt, sőt a fiúk körletétől is csak
a villanypásztor tartotta távol.

Az utolsó nap reggeli után
hosszú utazás következett Sep-

siszentgyörgyre, ahol rövid a
városnézésen vettük részt. Ez-
után nyugat felé fordulva
hosszan kísértek bennünket a
Déli-Kárpátok még hófödte vo-
nulatai. Déva várát sajnos csak
az autópályáról csodálhattuk
meg, s hamarosan megérkez-
tünk utolsó megállónkhoz, Arad
városába. Itt megkoszorúztuk
az aradi vértanuk emlékművét
és rövid megemlékezést
tartottunk. Ezt követően buszra
szálltunk és szombat hajnalban
hazaérkeztünk Zalalövőre.

Herczeg Imre
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Május 15-én, vasárnap dél-
előtt szentmisével ünnepelték
meg a ha-Hagyárosböröndön
gyárosi településrész búcsúját a
régi haranglábnál, a Damjanich
János utcában, ahol évente csak
egyszer, ezen búcsúi alkalom-
mal van szentmise, jó idő
esetén.

A labdarózsákkal, és más
virágokkal szépen feldíszített
harangláb előtt Farkas László
bagodi plébános bevezetőjében
elmondta: idén ünnepeljük a
két szomszédos kis község, Ha-
gyáros és Börönd egyesítésé-
nek 80. évfordulóját, melyre
1942. februárjában került sor,
bár a rendelkezés teljesen csak
a következő évben lépett ha-
tályba. Ettől kezdve vált hiva-
talossá a ma is használt Hagyá-
rosbörönd elnevezés.

A plébános prédikációjában
János evangéliumához kapcso-
lódva szólt arról, hogy Jézus az

80 éve együtt
Búcsú Hagyároson

utolsó vacsorán az egymás
iránti szeretetre biztatta tanít-
ványait, mondván: nincs na-
gyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja barátaiért.
Jézus azért ment fel a menny-
be, hogy ott helyet készítsen
mindazoknak, akik hisznek benne.

Érdekes véletlen (?) volt,
hogy a szentbeszédet röviden
meg is kellett szakítani, mert
déli 12 órakor a torony harang-
ja éppen a beszéd kellős köze-
pén szólalt meg a hívek feje
felett, de a plébános ezt nem
zavaró, hanem inkább pozitív
dolognak vélte, hisz még a ha-
rangszó is a túlvilágról általa
elmondott gondolatokat nyo-
matékosította!

Végül a két község egye-
sítésére való megemlékezés-
ként elhangzott Váci Mihály:
Gyalog szerettem volna jönni c.
verse.

Beküldte: Ács László

Szentmisével ünnepeltek…

Fotó: Tompa ÁgnesFotó: Tompa Ágnes

Hagyárosböröndön a falu-
gondnoki feladatok ellátása
május hónapban helyettesítés-
sel történt, mivel Srágliné Vass
Bernadett falugondnok kötele-
ző képzésen vett részt.

Kedvezően alakultak a dol-
gok, mivel a tanfolyam elvég-
zése érdekében – a korábbi
hasonló képzésektől eltérően -
nem kellett messzire utazni. Az
oktatási feladatokat most a
Zala Megyei Önkormányzat,
mint felnőttképzésre jogosult
szervezet vállalta fel.

A tanfolyam Zalaegerszeg
központi helyszínen május 2.-a
és május 27.-e közötti idő-
szakban zajlott le Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnökének irányításával. Ő
látta el a falu- és tanyagond-
noki képzés terepgyakorlat- és
tanfolyamvezetői feladatait is.

A képzés elméleti tanfo-
lyami részét Pál-Harmath Judit
koordinálta. Itt sok hasznos
tudás megszerzésre volt lehető-
ség, a terepgyakorlat napjain
pedig a résztvevők több tele-
pülés helyi gyakorlatával, illet-

Falugondnoki képzés

ve sok éves-évtizedes tapasz-
talataival ismerkedtek meg.

Az oktatás színvonalát mu-
tatja, hogy a képzésen részt-
vevő falugondnokoknak egy
helyi – a falugondnoki feladat-
ellátással kapcsolatos – problé-
mát, helyzetet, vagy feladat
ellátást bemutató szakdolgoza-
tot, illetve, – hogy a terepgya-
korlaton megszerzett ismeretek
se merüljenek feledésbe – a te-
repgyakorlatról terepnaplót kel-
lett készíteniük. A tanfolyam
résztvevői – a képzés tematiká-

jának megfelelően – végül
vizsgán adnak tanúbizonyságot
a megszerzett ismereteikről.

Srágliné Vass Bernadett fa-
lugondnok a képzést hasznos-
nak és fontosnak értékelte.
Minden elméleti képzési napon
voltak értékes információk,
melyek segítik abban, hogy a
munkáját még magasabb szin-
ten végezze pl.: pályázati lehe-
tőségek, falugondnoki busz
biztonságos üzemeltetése stb.
Véleménye szerint a legtartal-
masabbak, és a gyakorlatban
közvetlenül felhasználható in-
formációkat adó képzési napok
a terepgyakorlatok napjai vol-
tak, hiszen itt megtapasztalták a
falugondnoki munka sokrétűsé-
gét. Ahány település, annyi
sajátosság, mely visszatükröző-
dik a falugondnoki által ellá-
tandó munka összetételén. Ez is
ráerősített arra, hogy a falu-
gondnoknak mindig a helyben

felmerülő igények, elvárások
alapján kell ellátnia a tevékeny-
ségét. A terepgyakorlatok rávi-
lágítottak a falugondnoki mun-
ka egyik nehézségére, arra,
hogy sok emberrel (a legki-
sebbektől a legidősebbig) kell
napi, heti kapcsolatban lenni,
és bizony nem könnyű min-
denkinek mindig megfelelni.

A képzés során, látva, hogy
milyen eredményes a falugond-
nokok közötti tapasztalatcsere,
a résztvevő 27 település falu-
gondnoka úgy döntött, hogy
minden évben egyszer össze-
gyűlnek. Az első összejövetelt
már ez év októberére tervezik
Muravidéken.

Hagyárosbörönd falugond-
noka szereti ezt a nap, mint nap
újabb kihívásokkal teli munkát,
és sok pozitív visszajelzést is
kap a tevékenysége során.

Varga Katalin
polgármester

Srágliné Vass Bernadett

A Zalalövő Tájház Egyesü-
let májusfa kitáncolási rendez-
vényre invitálta a város lakos-
ságát május 28-án, szombaton.
Délután , azKomáromi István
egyesület vezetője megköszön-
te az önkormányzat és a civil
szervezetek rendezvényhez nyúj-
tott segítséget, majd Gyarmati
Antal polgármester köszöntötte
a résztvevőket. Beszélt a má-
jusfa állítás hagyományáról,
megköszönte, hogy a civil szer-
vezetek a rendezvényeikkel szí-
nesítik a település életét, közös-
séget kovácsolnak, arról is
szólt, hogy milyen fejlesztések
kerültek megvalósításra Zala-
lövőn.

Ezután kulturális és szóra-
koztató műsor következett,
melyben felléptek a Royal
Dance Studio és Sportegyesület
táncosai, akik produkciójukban
a modern és klasszikus táncok,
továbbá az akrobatika elemei-
vel tűzdelt koreográfiákkal káp-
ráztatták el a közönséget. Tu-
boly Viktóriától retró slágere-
ket, a budafai lányokól modern
táncot és a budafai démonok
csapatától cigánytánot láthatott
a közönség.

Este ésTörök Ádám Feiszt
Viktor stand-up showja követ-

Kitáncolták a májusfát

kezett és musical ésJanza Kata
retró slágereket énekelt.

A kellemes hangulatú ren-
dezvényen a szervezők vendég-
látásról is gondoskodtak, hi-
szen a Budafai Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület és a
Menő Manó csapat finom éte-
lekkel kínálta a résztvevőket.

A gyerekek sem maradtak
program nélkül, a Zalamenti és
Őrségi Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai csillámtetoválás-
sal, a tájház egyesület tagjai
kézműves foglakozással várták
őket.

L.A.

Janza Kata is fellépett.
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A Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a szolgáltató csatornáján láthatók,Tarr Kft. 292-es
valamint a YouTube videómegosztón a név alatt.Zalalövõ Városi TV

(TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,
amennyiben a 292-es csatorna nem található.)

Adásnapok: kedd 19 órától 21 óráig
10-12 óráig,19-21 óráigkeddi adások ismétlése minden nap

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

HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

� �lakásbiztosítások kötelező gépjármű felelősségbiztosítások
teljes körű casco utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások� � �

vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások átdolgozása a legkedvezőbb díjra� �

13 biztosító és 9 bank egy helyen, teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel
22 év szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére

�személyi kölcsönök, 18-70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is.

Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Folyósítás akár 24 órán belül!

lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül�

szabad felhasználású jelzáloghitelek�

AKCIÓ!
Bármilyen biztosítás megkötése + Bónusz Hitelkártya együttes igénylése

esetén 20 000 Ft értékű OMV benzinutalványt, vagy TESCO vásárlási
utalványt adunk ajándékba.*

* A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. (Göcsej Üzletház 1. emelet)
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Óvodánkban egy teljes hét-
re szerveztük a gyermeknapi
programjainkat. Hétfőn látoga-
tást tettünk csoda-Baki Szilvia
kertjébe a „Berkenyés kuckóba”,
ahol számos érdekes gyógy- és
fűszernövényt nézhettek, tapint-
hattak, kóstolhattak meg, vala-
mint gyógynövényes szörpökkel
kínált bennünket vendéglátónk.

Szerdán a Katica csoport az
Agrárminisztérium szervezésé-
ben „Hálás vizek” programon
vett részt a Borostyán-tónál. A
program legfontosabb üzenete
a víz tisztaságának fontossága,
a víz védelme volt.

Csütörtökön a szülői mun-
kaközösség támogatásának kö-
szönhetően két különböző mé-
retű légvárat állítottunk fel az
óvoda udvarán, melyekben so-
kat játszhattak, ugrálhattak,
csúszdázhattak a gyerekek. Pén-

Gyermekhét a zalalövői óvodában
teken a kirándulásoké volt a
főszerep. A kiscsoportos gyer-
mekek az óvoda udvarán játé-
kos sportdélelőttön vettek részt,
melyet színesített az újra felál-
lított légvár is. A Süni cso-
portosok Hegyhátszentjakabra
kirándultak, a Vadása-tó körül
tettek élményekben gazdag sé-
tát. Megfigyelték a vadkacsá-
kat, piknikeztek a tóparton a
gyermekek nagy örömére, vala-
mint kipróbálták a községi, va-
lamint a régi óvoda udvar te-
rületén található játékeszközöket.

A Katica csoportosok Pi-
tyerszerre kirándultak, ahol a
népi műemlékegyüttes megte-
kintése után megnézték a bölé-
nyeket, vadlovakat, majd a ját-
szótéren játszottak. Ezt a kirán-
dulást a Kerecsen Hagyomány-
őrző és Kulturális Egyesület
ajándékozta a gyermekeknek a
farsangon való szereplésükért.

A Micimackó csoportot az
Őrségi Nemzeti Park két mun-
katársa kalauzolta végig Pityer-
szer látnivalóin. Az állatok
megtekintése után „pillangós”
foglalkozáson vehettek részt a
gyermekek Lajos Anna irányí-
tásával. A népi kultúra elemeit
felvonultató házak, udvarok
sora számos érdekes látnivalót
kínált a gyermekek számára. A
délelőttöt a különleges elemek-
kel felszerelt játszótéri vidám
játék zárta.

Kedves Szülők!
A Zalalövői Mini Böl-

csödében van még férőhe-
lyünk, szeretettel várjuk 2022.
szeptember 1-től a leendő
bölcsődés gyermekeket. Ér-
deklődni a +36 30/2981872
telefonszámon lehet.

Kovács Imréné
intézményvezető

Bölcsődei férőhely

Szülőföldem - Őrség cím-
mel nyílt kiállítás május 13-án
Zalalövőn Salla Művelődésia
Központban Gorza Katalin, így
nagyrákosi festő alkotásait te-
kinthette meg a közönség, me-
lyet festőművész, ta-Tóth László
nár, az vezető-Őrségi Festőkör
je nyitott meg a .Salla Galérián

Az est folytatásaként, helyi
költő, Juhászné Bérces Anikó

Festményektől a versekig

volt az Irodalmi Szalon ven-
dége. Hazatértem: így szólt az
est szlogenje, miután verse-
ken keresztül ismerhettük meg
a Zalából származó, ám
hosszú ideig Veresegyházán
élő költőt, aki három éve
visszatért a göcseji dombok
közé, hogy Zalalövőn teleped-
jen le.

BHK

Gorza Katalin kiállítása…

Irodalmi szalon Juhászné Bérczes Anikóval.
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A rendezésé-Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
ben, immár 3. alkalommal köszöntötték a nyugdíjas korú lakókat Zala-
lövő budafai városrészében.

A rendezvény és fantasztikusHertelendy Attila Debrei Zsuzsanna
műsorával kezdődött. Köszöntöt mondott országgyűlésiVigh László
képviselő, aki hangsúlyozta, hogy milyen fontos az idősek megbecsülése
és a családban betöltött szerepe.

Gyarmati Antal Müller Péterpolgármester szavaival köszöntötte
az egybegyűlteket, mely szerint „régen az öregemberek nem terhet
jelentettek, hanem felbecsülhetetlen értéket képviseltek, nem azt nézték,
milyen mulandó a teste, hanem hogy ki lakik benne. Ezt a szemléletet
kell erősíteni a mai társadalomban, melynek szép példája egy ilyen
ünnepség is.”

A köszöntők mellett az egyesület tagjai verses műsort adtak elő,
melyet vezetésével aVassné Horváth Marietta Lövői Gyöngyvirágok
4. évfolyamosainak népdalköre, zalai népdalokból álló csokorral, vala-
mint gyermekdalokkal színesített. A dalokat követően a budafai kislá-
nyok táncukat adták elő, majd az egyesület tagjainak, a Budafai Dé-
monoknak szórakoztató cigánytánca jó hangulatban zárta a műsort.

Minden szépkorú lakónak ajándékokkal kedveskedtek és finom
étellel, süteményekkel és italokkal vendégelték meg a résztvevőket.
Az estig tartó beszélgetés zene és tánc, újra egy szép emlékkel gaz-
dagította a közösség emlékeit. A Budafáért Kulturális és Hagyomány-
őrző Egyesület következő nagyszabású rendezvénye, az Anna napi
búcsú július 30-án lesz a közösségi háznál, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.

H.B.B

Szépkorúak köszöntése Budafán

Vidám hangulatban zajlott az összejövetel.

Ez a nap csak a gyerekekről
szól, rengeteg program várja kicsi-
ket és nagyokat. Salomvár Község
Önkormányzata is fontosnak tar-
totta, hogy megajándékozza a
gyermekeket vidámsággal, vala-
mint élményekkel gazdagítsa őket.
2022. május 28-án délelőtt 10 óra-
kor kezdődtek a programok a
sportpályán. Az egész napos lég-
várhasználat, pingpong, tollaslab-
da mellett voltak kreatív foglalko-
zások, melyben papírsárkányt,
szélforgót és papírból készült
fagylaltot készíthettek a gyerekek,
valamint a gyermekjóléti szolgálat
munkatársai segítésével arcfestés-
re és tetoválásra is volt lehetőség.

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár támogatásával 11

Gyermeknap Salomváron
órakor ésKanta Judit Lukács
Félix „Árok-party Fiesta” duó
műsora szórakoztatta a jelenlé-
vőket. Délután tűzoltó- és rendőr-
autó bemutató volt kicsik és na-
gyok szórakoztatására. A rendez-
vény ideje alatt rágcsálnivalóval,
üdítővel és palacsintával kedves-
kedtek a szervezők.

Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik
felajánlásukkal hozzájárultak a
program sikeres megvalósításá-
hoz. Bárhogy is teljen a gyer-
meknap, a lényeg, hogy együtt
legyen a család és a gyerekek
érezzék, hogy valóban fontosak
nekünk. Legyen ez a nap az
övék!

Németh Kinga

Rendőr- és tűzoltóautó bemutató is volt.

Május 14-én elindultak a ter-
mészetkedvelők .Zalaháshágyról
Ki gyalog, ki kerékpárral. Az úti-
cél az Őrségi Nemzeti Park egyik
leghíresebb és legjelentősebb, fo-
kozottan védett része, ahol kutató-
ház is működik. Ez pedig nem
más, mint a szőcei tőzegmohás
láprét.

Acsapat tagjai jól összeszokott
hölgyek és urak. A gyalogosok
előbb indultak, hogy a kerékpá-
rosokkal együtt érjenek az úticél-
hoz, a Lápok Házához. Itt már
várta őket , aTüske-Csáky Júlia
Nemzeti Park munkatársa. Szak-
szerű és részletes tájékoztatót
tartott a különleges növénytársulá-
sokról, a fellelhető ritka fajok-
ról, a sajátos éghajlati és hidroló-

Háshágyiak a Lápos háznál
giai viszonyokról, a kutatómun-
kákról és a fajtamentési tevékeny-
ségekről.

Az előadás után gyalog keres-
tük fel a tanösvényt. Gazdag és
értékes a patak élővilága, sok szi-
tafaj él és fejlődik a tiszta patak-
vízben. A láprét értékeinek megis-
merése és megóvása érdekében
pallósor lett kiépítve, hogy ne
károsítsuk a rét élővilágát. A pa-
takvölgy legértékesebb része a
tőzegmohás láprét, amely 14 hek-
tár nagyságú. Különleges növé-
nyei közül legjelentősebb a ro-
varemésztő harmatfű, a tőzeg-
eper és a vidrafű. De fontos és
védendő a rét jellegzetes nö-
vénytársulása, ahol kisebb-na-
gyobb egyedszámban találha-

tók különböző fajok: kígyó-
gyökerű keserűfű, az őszi vér-
fű, a széleslevelű ujjaskosbor, a
fehér zászpa, a zergeboglár,
gyapjúsás.

A túra végeztével a tucatnyi
túrázó rövid pihenés, majd gyalog-
lás-kerékpározás után élmények-
ben gazdagon tért haza.

Horváth Gyula
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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.
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Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


