
(Folytatás a   . oldalon)2

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
T é r s é g i   h a v i l a p XXIV. évfolyam 2022. július

Agárkosbor
2022 vadvirága

Agárkosbor
2022 vadvirága

Zalalövő Város Képviselő-
testületének döntése alapján
díjak, oklevelek, elismerések
átadására került sor július 2-án
a „Salla” Művelődési Köz-
pontban.

Az ünneplő közönséget
Gyarmati Antal polgármester
köszöntötte. Felsorolta a város-
ban történt fejlesztéseket, töb-
bek között méltatta a testvér-
városi kapcsolatok fontosságát,
az elismerésben részesülő ki-
tüntetettek meghatározó szere-
pét a település életében.

Vigh László országgyűlési
képviselő beszédében kiemelte,
hogy meg kell védenünk érté-
keinket a megváltozott világ-

A Város Napja Zalalövőn
ban, majd Orbán Viktor minisz-
terelnököt idézte: „Olyan gaz-
dasági válságban vagyunk,
hogy már az is óriási jelentő-
séggel bír, ha azt meg tudjuk
tartani, amit eddig elértünk.”

A továbbiakban Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke köszöntötte a város
lakosságát. „Fontos, hogy a vá-
ros megünnepelje évfordulóit.
Amikor huszonkét évre vissza-
tekintve felidézi a helyi közös-
ség az eddigi ünnepeket, akkor
az idő gyors múlása mellett
bizonyára azt is felidézi, hogy
hány alkalommal nyújtott át
elismeréseket a város vezetője,
kifejezve a közösség tiszteletét

ezeken az ünnepeken, és nem
utolsó sorban visszatekintést,
számvetést is tesz. A legjobb
idő arra, hogy az eredmények-
ről szót ejtsenek” – mondta.

Zalalövő vezetése többször
bizonyította, hogy elkötelezett
a kultúra és a közösségépítés
területén, ezért a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Zala Megyei
Igazgatóságának részéről tisz-
telete és nagyrabecsülése jeléül
Matyasovszky Margit megyei
igazgató ajándékot adott át
Gyarmati Antal polgármesternek.

Hagyomány, hogy a leg-
alább húsz éves közszolgálati
múlttal rendelkező önkormány-
zati, illetve intézményeiben

Elismerték teljesítményüket.

dolgozók emlékplakettet vehet-
nek át, mellyel az idei évben
Hideg Zoltán Andrásné peda-
gógust köszöntötték.

Példaértékű közösségi mun-
kájáért polgármesteri elismerő
oklevélben részesült Radics
Petra tanuló, majd a Zalalövői
Borbarát Kör Egyesület által
szervezett, hagyományos bor-
versenyen kiválasztott 2021-es
évjáratú „Város bora” okleve-
lek átadására került sor. Vö-
rösbor kategóriában kékfran-
kosával , fehérborŐr Ferenc
kategóriában olaszrizlingjével
Galambos István nyerte el a
címet.
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Az időjárás kegyes volt jú-
nius 19-én a zalalövői Szivár-
vány gyermeknap megrendezé-
séhez. Hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy a gyerekeket válto-
zatos programokkal, játéklehe-
tőséggel várják a szervezők a
jeles napon. A „Salla Műve-
lődési Központ koordinációja
mentén a csúszdákon, arcfes-
tésen, fodrászaton, csillámteto-
váláson kívül kalandpark, lufi-
hajtogatás, különböző kézmű-
ves lehetőség, zsákbamacska
várta az ifjú korosztályt, emel-
lett nem hiányozhatott a pala-
csinta az általános iskola szülői
munkaközössége részéről, fánk-
sütés a Menő Manók támoga-
tásával és a lángos sem, melyet
Pintérné Angyalka és csapata
készített. Az egyes standokon
helyi intézmények munkatársai,
önkéntesei, civil szervezetei
irányították a tevékenységet.

Zsinkó István őrségi kovács
munkájába is bepillanthatott az
érdeklődő, különleges éksze-

Szivárvány gyermeknap
rek, használati tárgyak kerültek
ki keze alól, de a Kerecsen
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület által biztosított íjá-
szat sem maradt el. Idén is volt
Exatlon, sportos feladatok kí-
nálta verseny, melyet Gyenese
István pedagógus irányításával
a Zalalövői Általános Iskola
pedagógusai biztosítottak. Ju-
talmul az első helyezett De-
catlon utalványt vehetett át.

A délutáni rendezvény kü-
lönleges színfoltja volt a Zala-
lövői Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület által szervezett tűzol-
tó verseny, Novák Ambrus el-
nök vezetésével, mely során a
különböző eszközök használa-
tával a csapatok betekintést
nyerhettek a mentési feladatok
elvégzésébe. Az eseményen
résztvevő diákokat ajándékcso-
magokkal díjazták a szervezők,
akiknek célja az utánpótlás
biztosítása. Az egyesület ha-
gyományt szeretne építeni, így
más alkalmakkor is megvaló-

sítanák a programot. A Zala-
lövői Mentőállomásért Alapít-
vány egészségügyi méréseket
végzett, ezzel is hangsúlyozva
a megelőzés fontosságát.

A gyermeknap alkalmából
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-
gármestere köszöntötte az új-
szülötteket és családjaikat.
Több éves hagyomány, hogy az
évben született gyermekeknek
ajándékcsomagot adnak át. Az
eseményen közreműködött Ko-
vács Ildikó jegyző, Laki Eszter
és Szakály Éva védőnő.

Zene és tánc nélkül sem
maradhatott a színpad, Szépli-
get-Csávás Dóri, Tücsöklako-
dalom c. gyermekműsorát, majd
a zalaszentgyörgyi Tornyos
Táncklub színvonalas előadását
a MÉZ együttes hangulatos
koncertje zárta.

Gazdag, hangulatos rendez-
vény valósult meg a Szabad-
idő parkban, mely a támoga-
tók, önkéntes segítők, intézmé-
nyek egységes munkájával va-
lósult meg.
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Tűzoltó ügyességi verseny.

„Zalalövőért Ifjúsági Díjat”
kapott , a ZTE-Sabján Csenge
ZÁÉV TK sportolója. „Zalalö-
vő Város Szolgálatáért Díjat”-
ban részesült Hideg Zoltán And-
rásné pedagógus. Herczeg Imre,
Zalalövő Város alpolgármestere,
a Zalalövői Általános Iskola in-
tézményvezető helyettese „Za-
lalövőért Díjat” vehetett át.

Az ünnepség folytatásaként
a színjátszó csoportCsúcsfejek
tagjainak (Radics Petra, Végh
Nina Tompa Barnabásés ) mű-
sorát láthatta a közönség.

Két kiállítás is nyílt az ün-
nepi program keretében, így
„Farra d' Isonzo a római kor
óta” c. fotókiállítást Pierino

A Város Napja Zalalövőn
Blasig, Farra d' Isonzo, Zala-
lövő testvértelepülésének ön-
kormányzati képviselője, illet-
ve alpolgármestere nyitotta
meg, majd szülei munkáiból,
„Színekből szőtt álmok” – Kor-
társművészet ősi technikával
címmel ésRedő Ferenc Vörös
Rozália gobelin kiállítását aján-
lotta a közönség figyelmébe dr.
Redő Ferenc nyugdíjas régész,
Zalalövő Díszpolgára, aki elő-
adást is tart július 28-án a
témában.

A rendezvény folytatása-
ként a Csúcsfejek színjátszó
csoport előadásában Bischofné
Hesinger Katalin: Egyszervolt
tábor c. darabját, majd a zala-
szentgyörgyi Tornyos Táncklub

műsorában a Lélek útján c.
táncjátékot láthatták.

Másnap délelőtt az ünnepi
szentmise után Csepreg Város
Mazsorett kani-csoportja és a
zsai fúvósok ébresztették a vá-
rost a művelődési központ előt-
ti utcában, ahol terített asztal
várta a közös reggelire-tízóraira
a lakosságot, melyet a Térségi
Digitális Érték- és Élménytár
kialakítása Zala-völgye térség-
ben projekt bemutatása köve-
tett. Közben elindult a Menő
manó túrázók hagyományos
városjáró sétája is.

Délután a Szabadidő park-
ban civil szervezetek főzésével,
színpadi és egyéb programok-
kal folytatódott a délután, ahol
többek között a Farra d' Ison-
zoból érkező Santa Gorizia
táncegyüttes műsorának, majd
Extréme Bike kerékpárshow-
nak, ze-Marching Jazz Band
néjének és a Bajvívó Lovagok
Egyesülete látványos program-
jának tapsolhatott a közönség.
A kétnapos rendezvényt az
Aurevoirés Balkán Fanatic, a
együttes koncertje zárta.
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Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Az oldal a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

A HulladékRadar alkalma-
zás használatával bejelenthe-
tők a környezetet elcsúfító,
szennyező, illegálisan elhe-
lyezett hulladéklerakatok –
akár településen belül, akár
külterületen. A Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügy-
nökség (KIFÜ) által üzemel-
tetett rendszer alkalmas arra,
hogy fotókkal és egyéb, a hul-
ladék fajtájára és mennyisé-
gére, valamint megközelíthe-
tőségére vonatkozó informá-
ciók megadásával a területileg
illetékes hatóság tudomást
szerezzen az illegális hulla-

Bejelentés készül a mobiltelefonos applikációs rendszer
segítségével.

Mi is az a HulladékRadar?
déklerakásokról, ezáltal intéz-
kedni tudjon annak felszámo-
lásáról a környezet megtisz-
títása érdekében.

Ha Ön is úgy gondolja,
hogy a régi hűtőnek és a fel-
újítás utáni sittnek nem a vá-
ros szélén, vagy az erdőben
van a helye, akkor telepítse
a HulladékRadar applikációt,
hogy a segítségével közö-
sen tisztítsuk meg Magyaror-
szágot!

A HulladékRadart a KIFÜ
üzemelteti, az ügyfélszolgálati
feladatokat a 1818 Kormány-
zati Ügyfélvonal látja el.

Fotó: MTI/Krizsán CsabaFotó: MTI/Krizsán Csaba

2021 március elsejétől új
szakterülettel bővült a Zala
Megyei Kormányhivatal zöld-
hatóságának feladatköre, ami
a nevében is kifejezésre került,
hiszen immár a Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosz-
tály elnevezést viseli. A fő-
osztályt vezeti,Németh József
akihez a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Osztály irá-
nyítása is tartozik, míg a
Hulladékgazdálkodási Osztály
vezetője .Juhász András

A kibővült feladatkörről
beszélgettünk Németh József
főosztályvezetővel.

– A hulladékgazdálkodás-
sal korábban is foglalkozott a
környezetvédelmi szakterület.
A hulladékgazdálkodási ható-
ság megalakulásakor számos
jogszabály megváltozott, ami
több új feladatot jelent –
mondja elöljáróban Németh
József.

– Melyik feladat a legfon-
tosabb?

– Az illegálisan elhelyezett
hulladékok felszámolása, mely

Nagyobb szerepet kapott a hulladékgazdálkodás
Új szakterülettel bővült a Zala Megyei Kormányhivatal tevékenysége

tevékenység most jogszabályi
oldalról is megerősítést kapott.
Ennek keretében bővült a
munkatársak létszáma, nőtt az
eszköztámogatás, mindemel-
lett pedig olyan szakrendszere-
ket is bevezettek, amelyek
érezhetően hatékonyabbá te-
szik ezt a feladatellátást.

– Szervezetileg hogyan épül
fel a főosztályon belül a hul-
ladékgazdálkodás?

– Tavaly március óta öt
hulladékgazdálkodási felügye-
lői körzetet alakítottunk ki
Zala megyében. Ezek nem kö-
vetik egészen pontosan a köz-
igazgatási határokat, de gya-
korlatilag a járásokra épülnek.
Munkatársaink saját ellenőrzé-
seiken kívül részt vesznek a
rendőrségi akciókon, s foglal-
koznak a hozzánk beérkező, az
illegális hulladékokkal kapcso-
latos bejelentésekkel is. Ebben
nagy segítségére van az állam-
polgároknak a 2021-ben beve-
zetésre került és egyre nép-
szerűbb és hatékonyabb Hul-
ladékRadar mobiltelefonos app-
likációs rendszer, melyet fo-

lyamatosan fejleszte-
nek (a rendszerről
részletesebben külön
cikkünkben olvashat-
nak – a szerk.).

– A zalai lakosság
mennyire aktív a Hul-
ladékRadar haszná-
latában?

– Tavaly (gyakor-
latilag féléves idő-
szakról beszélhetünk)
közel hatszáz ilyen
bejelentés érkezett.
Ezek száma folyama-
tosan növekszik, a
zalaiak is aktívan él-
nek ezzel a lehetőséggel. Na-
gyon fontos, hogy az illegáli-
san hulladékot elhelyezők sze-
mélye ismertté váljon. Ellen-
kező esetben az ingatlan tulaj-
donosának a kötelessége, hogy
a hulladékot elszállíttassa.

– Zala megyének melyik
része a „legfertőzöttebb” az il-
legális hulladékhelyezés szem-
pontjából?

– Külön területet kiemelni
nem lehet, de főként a na-
gyobb városok környékét em-
líthetjük. Ezen kívül jellemző
még a külszíni anyaglelőhe-
lyek, bányák környezete, de a
vízmosásokat és a horhosokat
is előszeretettel használják
illegális hulladékelhelyezésre.

– A környezet- és termé-
szetvédelem területén már ki-
alakult kapcsolatrendszerük van
más hatóságokkal. Ez a hulla-
dékgazdálkodásnál is jellemző?

– A hulladékgazdálkodás
kapcsán fontos kiemelni az
önkormányzatok szerepét. Ne-
kik egyrészt a saját tulajdonú
ingatlanok esetében van köte-
lezettségük, másrészt a beje-

lentési rendszeren keresztül a
felderítés és a megelőzés érde-
kében tehetnek sokat. Össze-
gezve az eddigi tapasztalatokat
elmondható, hogy jó az
együttműködés, mely a Zala
Megyei Kormányhivatal és a
rendőrség közötti kapcsolat-
rendszerre is jellemző, mely
szintén kölcsönösen kedvező.

– Hulladékgazdálkodás… Az
összetett szó második fele mit
jelent valójában napjainkban?

– A tavaly megszületett
jogszabályváltozások csak a
kezdetet jelentik. Az utóbbi
időben a hulladékot már – a
korábbi időszakokhoz hason-
lóan – nem szemétnek, hanem
nyersanyag-forrásnak tekintjük.
Erre utal az is, hogy kormány-
zati szinten államtitkárság fel-
ügyeli a területet. A hulladék-
kal való foglalkozás a körfor-
gásos gazdálkodás irányába
mozdult el. Külön iparág lett a
hulladék gyűjtése, kezelése,
újrafelhasználása. Ez pedig
oda vezetett, hogy a terület
hatósági szerepe, tevékenysége
is nagyobb szerepet kapott.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Németh József (jobbról) és Juhász András.

Külön iparág lett a hulladék gyűjtése,
kezelése, újrafelhasználása.
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Tizenhetedik alkalommal ren-
dezték meg a Zalaszentgyörgyi
Nemzetközi Művésztelepet. A tá-
bor szervezője és szakmai veze-
tője , aki évek ótaBuday Mihály
hatalmas munkát végez azért,
hogy megteremtse a hátteret, fel-
kutassa a támogatókat, s persze
gondoskodik a résztvevő művé-
szek meghívásáról is.

Ebben a munkában természe-
tesen partner a művészetkedve-
lő , annak pol-Zalaszentgyörgy
gármestere, , ésKovács Dezső
azok a vállalkozások, amelyek
a modern kori mecénások sze-
repét betöltik.

Jövőre immár nagykorú lesz
A nemzetközi tábor művésze-

ire nem csak alkotó munka várt,
hanem kikapcsolódás, sőt más
művészeti ágak jeles képviselő-
ivel való találkozás. Így lett ke-
rek, élményekkel teli az itt töl-
tött idő, amihez hozzájárult a szép-
séges zalai, pannon tájjal való
ismerkedés is.

A hagyományokhoz híven
idén is kiállítással zárult a június
24-től július 1-ig tartó művésztelep.

Annak reményében búcsúztak
a résztvevők, hogy jövőre ismét
találkoznak Zalaszentgyörgyön,
amikor a művésztelep immár
nagykorú, vagyis 18 éves lesz.

Buday Mihály (jobbról) és Kovács Dezső.

Néhány az alkotások közül…

A Deák Fe-
renc Megyei és
Városi Könyv-
tár jóvoltából a
hagyárosbörön-
di könyvtárban a
gyermekkönyv-
tári rész új esz-
közökkel gyara-
podott, ugyanis
új gyermekasz-
tal és hozzá tar-
tozó székek ér-
keztek. A kicsik
így most már ké-
nyelmesen alkot-
hatnak, rajzolhat-
nak, vagy játsz-
hatnak.

Hamarosan

Új eszközök a könyvtárban

Kényelmesebb körülmények között...

A Zalalövői Borostyán Óvodá-
ban és Mini Bölcsődében a nagy-
csoportosok ballagására június
első hetében került sor. A nagy
esemény alkalmából óvodánk ud-
vara a szorgos szülői kezeknek
köszönhetően ünneplőbe öltözött.

Intézményünkben két csoport-
ból 27 gyermek kezdi meg ősz-
szel az iskolát. Mindkét csoport
izgatottan, nagy szorgalommal,
színvonalas műsorral készült erre
a nagy eseményre. A Katica cso-
portos gyermekek „A kíváncsi
királykisasszony” című mesejáté-
kot adták elő. A Süni csoportos
gyermekek pedig a közelgő ün-
nephez kapcsolódva „Pünkösdi
táncfűzést” mutattak be.

Ballagás az óvodában

Verseikkel búcsút vettek
társaiktól, az óvónéniktől, daj-
ka néniktől és az egész óvo-
dai élettől, tarisznyájukban az
ajándékok mellé sok-sok él-
ményt, vidámságot, szeretetet
kaptak.

Kívánjuk a gyermekeknek,
hogy érezzék jól magukat az is-
kolában, legyenek nagyon ügye-
sek, sok piros ponttal, dicséret-
tel térjenek haza minden nap.
Bízunk benne, hogy az óvodás
évek szép emlékként megmarad-
nak számukra és mindig szeretet-
tel gondolnak majd vissza óvo-
dánkra.

Kovács Imréné
intézményvezető

a régi, rossz állapotú könyves-
polcok helyett is újak érkeznek.
Sok szeretettel várok minden

olvasni vágyót a folyamatosan
gyarapodó könyvtárunkba!

Imre Vanda

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

2022. július
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A Bagodi Fekete István Ál-
talános Iskola Salomvári Tag-
intézményében példamutató diák-
önkormányzati kezdeménye-
zésre 2022. május 16. és 20.
között gyűjtés volt a zalaeger-
szegi Bogáncs Állatmenhely
részére. Néhány aktív szülőnek,
valamint a diákok állatszere-
tetének és lelkesedésének kö-
szönhetően, nagy mennyiségű
felajánlás érkezett. Az elszállí-
tásban szülő segí-Cser Gábor
tett, akit elkísért a tagintéz-
mény vezetője, Horváthné Pe-

Adománygyűjtés a salomvári iskolában

csics Júlia és a diákönkor-
mányzat elnöke, .Cser Regina

A menhely irányítója, Abai
Erika nagyon örült az ado-
mánynak, aminek jóvoltából
egy időre megoldódott a kis
védencek etetése. Bízunk ben-
ne, hogy ez a megmozdulás
mintaértékű a felelősségválla-
lásról, gondoskodásról, és az
elkövetkezendő években ha-
gyományt teremtve lehetősé-
günk lesz újabb támogatás
megszervezésére.

Cser Regina

A diákönkormányzat példamutató kezdeményezése sikerrel
zárult.

Régi hagyományukhoz hí-
ven hívő lakosaiZalaháshágy
Pünkösdhétfő délelőtt gyalogo-
san vagy kerékpárral érkeztek
meg a szentmise helyszínére, a
Sibrik kápolnához.

A programok a sportpályá-
nál folytatódtak. Először Vass Vi-
rág jógaoktató tartott előadást a
jóga jótékony hatásairól és meg-
mozgatta a megjelenteket. Ezt
követte interak-Salamon Andrea
tív személyiség és érzelmi intel-
ligencia fejlesztő foglalkozása,
mely közös meditációval zárult.

A testi, lelki felfrissülést
követően ebédre, gyümölcsre
invitálták a résztvevőket.

Az egészség jegyében
A sportpályán kialakított

akadálypálya nem csak a gye-
rekeket mozgósította, akadtak
szép számmal felnőttek is, akik
megmérették magukat. A ver-
senyzőknek kettő lehetőségük
volt végigmenni a pályán és a
jobb idejüket figyelembe véve
alakult ki a végeredmény. Há-
rom kategóriában jutalmazták a
legjobbakat: leányok, fiúk és
felnőttek.

A szervezőket örömmel töl-
tötte el, hogy nem csak a fia-
talok, hanem a szépkorúak is
részt vettek irigylésre méltó
eredménnyel.

N.N.

Jóga Vass Virág vezetésével.

Az újság áprilisi számában
előzetesen már jeleztük egy
ókori római szabadtéri bemuta-
tóhely tervezett megva-bagodi
lósítását.

A pihenő az olaszországi
Pompeii városában feltárt egyik
híres építmény (egy úgyneve-
zett triclinium) 21. századi
adaptációjának életre keltése.
Mint ismert, a várost csaknem
1950 évvel ezelőtt teljesen
elpusztította a kitörő Vezúv
vulkáni hamuja és lávája. En-
nek déli végében található Zala
megye egyik legszebb, hozzá-
vetőlegesen 1800 éves ókori
római sírkőmásolata, Schettrer
János hartai kőfaragó, épület-
szobrász alkotása, aminek ere-
detijét az 1970-es években on-
nét néhány 100 méterre találtak
meg. A műalkotás 2 oldalán
látható gránit stációkon több
nyelven érhető el információ.
Az egyiken a látássérültek se-
gítésére braille írás „olvasha-

Elkészült az ókori római bemutatóhely
tó”, az alatta lévő QR kód be-
olvasásával pedig telefonun-
kon, tabletünkön hallgathatjuk
meg a leírást.

Az elhelyezett növények a
Római Birodalomban anno
közkedvelt, őshonos (napjaink-
ban természetesen már nemesí-
tett) fajták. Az oszlopok tövé-
hez ültetett vadszőlő az évek
során majd lugasként ad ár-
nyékot, behálózva a felettük
lévő tartókat. Az oszlopok ér-
dekessége, hogy üregesek, így
tömegük a darabonkénti 5 ton-
na helyett „csupán” 1-1 tonna.
Különleges eljárással készültek
– ami egyetlen helyen érhető el
Magyarországon – ezáltal a
betonban nincsenek légbuboré-
kok, azaz teljesen homogének,
így a faragott kő hatását keltik.
A térkő pedig a játszótéren
játszó kicsiknek nyújt szágul-
dozási lehetőséget, ha kismo-
torral, biciklivel vagy babako-
csival érkeznek. Az akadály-

mentes parkoló kötelező pá-
lyázati elemként készült.

Az építményt Vigh László
országgyűlési képviselőnkkel
és Bagod községBernard Beck
németországi testvértelepülé-
sének, Heilbad Heiligenstadt
városának 22 éven át regnáló,
első polgármesterével avattuk
fel a Bagodi Történelmi Játé-
kok elnevezésű programkaval-
kádunk első momentumaként,

emléket állítva a valaha élt
bagodiaknak.

Kedves Érdeklődők, kedves
Lakóink!

Szeretettel ajánljuk figyel-
mükbe legújabb nevezetessé-
günket, látogassanak meg min-
ket, emellett gyönyörködjenek
községünk, továbbá a környező
települések érdekességeiben is.

Bagod Község
Önkormányzata

A képen középen balról jobbra Vigh László országgyűlési kép-
viselő, Sipos Ferenc polgármester és Bernard Beck nyugalma-
zott polgármester.
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Az 1957-es újjáalakulás
után tartósan az NB II Nyugati-
csoportjában szerepelt a ZTE
labdarúgó-csapata. Tizenegy
év elteltével aztán olyan válto-
zások történtek, amelyek meg-
alapozták azokat a sikereket,
amelyekre idén, 2022-ben em-
lékezhetünk kerek évfordulók
apropóján.

1968 tavaszán került a
ZTE-hez edzőnek ,Szőcs János
aki egyébként korábban is erős
szálakkal kötődött már Zala-
egerszeghez. Érkezésével a ko-
rábban csak titkon remélt elő-
relépés reális célkitűzés lett. Ez
teljesedett be 1968 november
24-én, amikor hatezer néző
előtt a ZTE 5-2-re legyőzte a
Pécsi Ércbányászt, így az NB
II. Nyugati-csoportjának bajno-
kaként feljutott az NB I B-be, a
magyar labdarúgás második
vonalába. S bár az 1968 és
2022 között eltelt 54 év nem
jelent kerek évfordulót, ám az
NB II-es bajnoki cím annak
a sikersorozatnak a kezdetét
jelenti, amit az ország sport-
szerető közvéleménye zalai,
egerszegi csodaként jellem-
zett később. S ekkor figyeltek
fel igazán először Zalaeger-
szegre.

Folytatódott a tervszerű
csapatépítés, gyarapodott a
szurkolótábor, s elérkezett az

Az évfordulók varázsa
– avagy a zalai, zalaegerszegi csoda

idő, amikor már nem vágyálom
lett az élvonalba, az NB I-be
jutás. 1972 június 18-án a
fővárosban a csupaszív hátvéd,
Vörös István góljával a ZTE
1-0-ra legyőzte a Fősped Szállí-
tók csapatát, ezzel matemati-
kailag is bebiztosította az NB I-
be jutását az ezüstéremmel.
Egy héttel később Zalaeger-
szegen a Bp. Spartacus legyő-
zése a méltó keretet adta meg
10 ezer zalaegerszegi, zalai
szurkoló ünneplésének. Ötven
éve ennek…

S a zalai csoda folytatódott.
Abszolút újoncként a hatodik
helyen végzett a Szőcs János
által irányított csapat az első
élvonalbeli szezonban.

A varázs még jópár évig
tartott, aztán váltakozó eredmé-
nyekkel zárult bajnoki szezo-
nok követték egymást. Kény-
szerű búcsú az NB I-től, majd
visszatérés az élvonalba. Nem
is egyszer.

Az új évezred aztán új ki-
hívásra serkentette a zalaeger-
szegi klub vezetőit. Egy olyan
játékoskeret alkotta ekkor a
ZTE-t, amely lehetővé tette,
hogy merész álmokat szövö-
gessenek.

Valljuk be, így két évtized
távlatából, hogy nem a bajnoki
címről álmodoztunk azért. Ám
a körülmények és a ZTE szö-
vetséget kötött(ek). A felkínál-
kozó lehetőséget, a magas lab-
dát Bozsik Péter csapata nem
hagyta kihasználatlanul. Még a

koreográfia is stimmelt: az or-
szág legnépszerűbb csapata el-
leni döntetlennel az akkor a
népszerűségi listán második
ZTE a tabellán megelőzte a
Ferencvárost, s bajnok lett. A
100. magyar élvonalbeli baj-
nokság aranyérmese!

2002 május 22-én történt ez
a sporttörténeti fegyvertény.
Ünnepelt a város, ünnepelt a
megye, felejthetetlen marad az
az este, az az éjszaka.

Ha szigorúan csak a naptári
adatokat tekintjük, csupán két
évszámról van szó. 1972-ről és
2002-ről. (No, és 1968-ról…)
Ennél azonban sokkal többet
jelent nekünk, zalaegerszegiek-
nek, Zala megyeieknek ez a két
évforduló…

Ekler Elemér

NB I-es csapata lett 1972-ben Zalaegerszegnek.

A bajnoki cím ünneplése a Dísz téren 2002 május 22-én.

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.

Zalalövő és Környéke
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Hagyárosböröndön 1994-ben
alakult meg a helyi polgárőr-
ség, teljes nevén a Böröndért
Bűnmegelőzési és Vagyonvédel-
mi Polgárőr Egyesület. Az egye-
sület fő tevékenysége a polgá-
rok védelme, a közbiztonság
fokozása és a bűnmegelőzésben
való közreműködés.

Jelenleg 31 tagú az egye-
sület, melyből a tagok nagy
része szívesen részt vesz a
rendszeres és eseti feladatok
ellátásában. Az egyesületnek a
működéséhez szükséges alap-
vető tárgyi feltételei biztosítot-
tak (fényhidak, lámpák, polgár-
őr ruházat, jelző eszközök.)

Pozitívum, hogy a fiatalok
is látják az egyesület tevékeny-
ségének eredményeit, és szíve-
sen csatlakoznak a polgárőrség-
hez. Jelenleg két fiatal felvétele
van folyamatban.

Az egyesület kifejezetten jó
kapcsolatot ápol a település
lakosaival. A szolgálatban lé-
vők ismerik a települést, a he-
lyieket, így nagy hatékonyság-
gal tudják ellátni a közbizton-
sággal összefüggő feladatokat.
Az egyesület folyamatosan ak-

28 éve a falu biztonságáért
tív, a település közterületein a
polgárőrök rendszeresen, a pén-
teki és szombati napokon jár-
őrszolgálatot végeznek.

A lakosság jelzi azokat a
helyzeteket, alkalmakat, mikor
a megszokotthoz képest na-
gyobb figyelemre van szükség,
illetve azokat a helyszíneket,
melyeknél segítséget jelent a
polgárőri jelenlét.

Az egyesület és az önkor-
mányzat között is jó a kapcso-
lat. Az egyesület tevékenységét
az önkormányzat éves műkö-
dési támogatással, illetve pol-
gárőr helyiség biztosításával
segíti, míg a polgárőrség köz-
reműködik a rendezvényekkel
kapcsolatos köz- és vagyonbiz-
tonság, valamint balesetmeg-
előzési feladatokban.

Az egyesület a tevékenysé-
ge során rendszeresen kapcso-
latot tart a rendőrséggel, a kör-
zeti megbízottal és szükség
esetén együttműködik a rendőri
szervekkel.

Többen alapító tagként te-
vékenykednek az egyesület mun-
kájában, melynek elismerése-
ként 5 fő (Horváth Tibor, Nárai

Erzsébet, Babos Miklós, Bödör
Imre Büki Zoltánés ) pár éve, –
az egyesület 25. évforduló-
ján szervezett ünnepségen –
Szent László- emlékplakettben
részesült.

A polgárőrség vezetői tiszt-
ségét Horváth Tibor látja el, őt

segíti Nárai Erzsébet titkár, aki
szervezi és végzi a járőrszol-
gálatokat.

Hagyárosbörönd Községe
köszöni a helyi polgárőrök ál-
dozatos, önkéntes munkáját.

Varga Katalin
polgármester

A fotón balról jobbra: Nárai Erzsébet, Simon Albertné, Bödör
Imréné, Horváth Ferenc Róbertné.

Huszonegyedik éve, hogy
minden évben megszervezésre
kerül az önkormányzat és a
civil szervezetek összefogásá-
val a hagyományos kávási
Bagolytúra. Az idei évben sem
volt másként június második
hétvégéjén 11.-én. A csapatok
előregisztrációval foglalhattak
időpontot az indulás jogára.

Az útvonal a Kávást ölelő
hegyek között vezetett, igazi
hegyre fel, hegyről le útvona-
lon. Öt állomás kilenc feladat
adta a sava-borsát a gyalogtú-
rának, ezt már csak a terep
nehezítette, volt olyan csapat,
amely szinte „kilátástalannak”
érezte a táv egyes részeit.

Barangolás az éjszakában Káváson

A rajt-cél állomás a sport-
pályánál volt, aztán Szabó
hegy, Vaskó hegy, Bükk hegy,
Zsimba hegy, Zsidó hegy és a
cél útvonalat járta be a húsz
csapat 324 résztvevője.

A versengést a Sajt@ok
csapata nyerte, immár harmad-
szor. Csipi-KÁOK, Vad Kajmá-
nok lettek holtversenyben a
másodikok, harmadik helyre a
Kefekötők csapata futott be.

Gratulálunk a helyezettek-
nek és minden csapatnak, részt-
vevőnek, akik sikeresen beértek
a célba. Már most mindenkit
invitálunk a 25. jubileumi túrá-
ra, jövőre ugyanitt, ugyanekkor.

Szervezők csapata

Június 4-én, pünkösd előtti
szombaton ismét elindultak
a természetkedvelők Zalahás-
hágyról. A 20 fős csapat úti-
célja a közeli Őrség volt.

A minibusz először Őri-
szentpéteren, a Kovácsszeren
állt meg, mű-Horváth Katalin
helye előtt. A családi örökséget,
hagyományokat ápoló fazekas
elméleti oktatása, tájékoztatása
bevezetett bennünket a fazekas-
ság rejtelmeibe. Gyakorlati be-
mutató is volt, ennek eredmé-
nye egy jól sikerült bögre.

Ezután a termelői piac kö-
vetkezett, alternatív lehetőség
a vadászkiállítás megtekintése
volt. A piaci forgatagban a tér-
ség kézműves termékeit lehe-
tett megcsodálni, megvásárolni.
A szomjas férfiak az őrségi sört
fogyasztva beszélgettek, míg az
asszonyok a meleg időben jár-

Őrségi kirándulás
ták a standokat. A vadászkiállí-
tást főleg a gyermekek nézték
meg, hiszen a felnőttek még
Magyarszombatfán láthatták a
magángyűjteményből lett ki-
állítást.

A Bognár étteremben elfo-
gyasztott, hagyományosan jó-
ízű ebéd után a Pityerszer kö-
vetkezett: a skanzen, a szabad-
téri néprajzi múzeum. Megte-
kintése sokunkban régi emlé-
keket ébresztett fel, míg a fia-
talabbak és gyermekek szó
szerint is betekintést nyertek a
régi népi építészet alkotta la-
kóházakba, gazdasági épületek-
be, szerszámokba.

Ez a kirándulás is a közös-
ségépítést szolgálta és egyben elő-
segítette a régi mesterségek és
hagyományok megismerését, azok
ápolását, a múltunk felfedezését.

Horváth Gyula
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Régóta terveztük, hogy ma-
gyar ajkú településsel hozzunk
létre partnertelepülési kapcsolatot.
A megfelelő előkészítés után a
találkozóra hétfős delegáció indult
Zalaháshágyról. Június 18-án,
szombaton került sor az első talál-
kozóra. Az úticél Pélmonostor
volt, ahol egy kulturális fesztivál
és bográcsfőző verseny vendégei
voltunk. A rendezvényen a hor-
vátországi magyar ajkú szerve-
zetek többsége szerepelt: éneke-
sek, táncosok, zenei együttesek.
A műsor 15 órakor kezdődött, a
bográcsozás mellett bőven volt
idő beszélgetésre, egymás és a
partner település múltjával és je-
lenével való ismerkedésre.

A Piros Csizma apart-csúzai
manban való szállás és reggeli
után a Duna partján, a hármas-
határ melletti találhatóBatinán
kilátó és szovjet hősi emlékmű

Partnerkapcsolat kialakítása a horvátországi Sepsével
megtekintése volt a cél. Kávézás
után , a helyi közösségSepsén
székházában folytatódott a prog-
ram. A helyi első és második vi-
lágháborús, valamint a honvédő
háborús emlékmű megkoszorú-
zása után katolikus szentmise volt
a kápolnában, melyet Andrássy
Gyula plébános mutatott be. A
székházhoz való séta közben gyö-
nyörködhettünk a település utcái-
ban, házaiban, szőlős kertjeiben,
beszélgethettünk a vendéglátó-
inkkal.

Kora délután volt az ebéd.
Előtte átadtuk ajándékainkat a
helyi demokratikus közösség el-
nökének, Sipos Zoltánnak, Prosz-
szer Horvatin Szanellának, a plé-
bános úrnak, a falu megjelent
képviselőinek. Vittünk magyaros
tartalmú ajándék kosarakat,
könyveket, Háshágyon készült
sajtot és mézet, házi borokat,

pálinkát. Kaptak a vendéglátó-
ink Zalaháshágyról készült ki-
adványokat és egy háshágyi cí-
meres magyar zászlót. A borjú-
pörkölt elfogyasztása, a kiváló
helyi borok megkóstolása után
kora estig tartott az eszmecsere,
egymás megismerése. Megerősí-
tést nyert, hogy a partnerkap-
csolatok kialakítása mindkét tele-
pülés részére előnyös, elősegíti

az anyaországgal való kapcsolat-
tartást, egymás kulturális értékei-
nek megismerését.

A szívélyes fogadtatást és ven-
déglátást szeptemberben tudjuk
viszonozni. Fontos megjegyezni,
hogy ez a kapcsolatfelvétel pá-
lyázati pénz felhasználásával, a
magyar kormány támogatásá-
val valósult meg.

Horváth Gyula

Zala megyében második al-
kalommal szervezte meg és bo-
nyolította le a megyei önkormány-
zat a falu- és tanyagondnoki alap-
képzést. A hallgatók 2022. július
7-én tettek eleget a szóbeli vizs-
ga követelményeinek.

A vizsgát megelőzően, május-
ban a résztvevőknek egy négy
héten át tartó képzésen kellett
részt venniük, amelynek kereté-
ben elméleti és gyakorlati ismere-
teket szereztek munkakörük ma-
gas színvonalon történő ellátásá-
hoz. A különböző tématerületek
szakmai felelőseinek vezetői,
szakemberei tartottak előadást szá-
mukra, valamint a megye négy
településén nyerhettek betekintést
a településvezető és a falugond-
nok tolmácsolásában a különbö-
ző helyi feladatokba, azok ellá-
tásának módjába. Részt vettek
egy a kommunikációs képessé-
geik, készségeik fejlesztésére, a
munkavégzés során felmerülő szi-
tuációk pozitív és segítő megol-
dására, valamint az együttérzés-
ből is fakadó kiégés megelőzé-
sére irányuló kommunikációs
tréningen, valamint gépjárműve-
zetés-technikai tréningen is.

Az elméleti és gyakorlati kép-
zés utolsó napján valamennyi hall-

Munkájukra nagy szükség van
Vizsgát tettek az idei falu- és tanyagondnoki képzés résztvevői

gató leadta a szóbeli vizsgán va-
ló részvétel feltételéül szabott
írásbeli dolgozatát.

Az oktatási programban fog-
laltak alapján felálló háromtagú
vizsgabizottság – amelynek tagjai
a Belügyminisztérium főosztály-
vezetője, dr. Andráczi-Tóth Ve-
ronika, a Nemzeti Szociálpolitikai
Intézet képzési referense, Bartus
István, valamint a Zala Megyei
Önkormányzat alelnöke, Pácsonyi
Imre – már előzetesen értékelte
a dolgozatokat. A szóbeli vizsgán

annak ismertetését követően két,
az írásos munkához kapcsolódó
kérdésre kellett válaszolniuk a
hallgatóknak.

Az értékelések átlagából szá-
mított érdemjegynek megfelelő
minősítést tartalmazó tanúsítvá-
nyokat az eredményes vizsgát
követően a képző intézmény ve-
zetője, , a Zala Me-dr. Pál Attila
gyei Közgyűlés elnöke adta át.
Beszédében kifejezte elismerését
a 27 fő lelkiismeretes felkészülésé-
ért, és sok sikert kívánt a falu-

gondnoki munkához, kihangsú-
lyozva annak felelősségét, fizi-
kai és a feladat szociális jellegé-
ből fakadó lelki nehézségeit. Gra-
tulációját követően a vizsgabi-
zottság elnöke, dr. Andráczi-
Tóth Veronika értékelte a vizs-
gázók teljesítményét és foglalta
össze a vizsga tapasztalatait,
majd a képzés vezetője, Pá-
csonyi Imre alelnök osztotta
meg gondolatait a jelenlévők-
kel. (Forrás: Zala Megyei Ön-
kormányzat)

A sikeres vizsgát tett hallgatók a vizsgabizottság tagjaival és a közgyűlés elnökével.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj



9Zalalöv és Környékeő20 .22  július

Hagyárosböröndön befeje-
ződött a Kultúrház II. ütemben
történő felújítása. A felújítás
előző szakaszában az épület
legsürgetőbb felújítási munkái-
ra került sor, így a tetőfelújí-
tásra, mely segítségével meg-
szűnt a tetőbeázás, illetve a
színpad feletti födém kicserélé-
sére, mely időközben baleset-

A második ütem is befejeződött

veszélyessé vált, továbbá a fö-
dém hőszigetelést is kapott. Az
I. ütemben felhasznált 100 %-
os pályázati forrás több mint 10
millió forint volt.

A felújítás II. ütemében az
első ütemben megkezdett fel-
újítási tevékenység folytató-
dott, és a pályázat jellege miatt,
az épületegyüttesből továbbra

is csak a kultúrház épületrészre
vonatkozóan. A felújítás során
a kultúrház külseje megújult,
belül pedig az épület ál-
mennyezetet kapott, a régi nyí-
lászárók lecserélésre kerültek.

A II. ütem költségvetésének
100 %-a pályázati forrásból
valósult meg, melynek értéke
szintén 10 millió forint volt.

Varga Katalin
polgármester

Megújult a község legnagyobb közösségi tere.

Zalalövõ Városi TV

Műsoraink a szolgáltatóTarr Kft.

csatornáján láthatók,292-es

valamint a YouTube videómegosztón

a név alatt.Zalalövő Városi TV

Adásnapok:

kedd 19 órától 21 óráig

keddi adások ismétlése minden

nap 10-12 óráig, 19-21 óráig

Adásunk az alábbi településeken

láthatók:

Zalalövő, Zalacséb, Salomvár,

Keménfa, Csöde, Vaspör,

Zalaháshágy, Ozmánbük,

Hegyhátszentjakab, Felsőjánosfa

Hirdetések feladása a képújságba

személyesen az alábbi címen:

„Salla” Művelődési Központ,

8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.

Elérhetőségünk:

zalalovotv@gmail.com

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata több kommunális
eszközzel gazdagodott a Magyar
Falu Program kommunális esz-
közbeszerzési pályázatával. A tá-
mogatással – 100 százalékos pá-
lyázati forrással – közel 4 millió
forint értékben sikerült bővíteni
a zöldfelületek karbantartásánál
használható gép- és eszközparkot.

Kommunális eszközbeszerzés

Srágliné Vass Bernadett falugondnok munka közben.

Így most már rendelkezésre
áll egy fűnyírásra alkalmas
Rider (kis pótkocsival), vala-
mint egy ágaprító is. Az emlí-
tett eszközök a jövőben köz-
vetlenül hozzájárulnak majd a
gondozott településkép fenn-
tartásához.

Varga Katalin
polgármester
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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.

Az 1922-ben alapított Zala-

lövői Testedző Kör méltón
megünnepelte a jubileumot jú-
nius 25-én. Az egész napos
programban a délelőtt a fiata-
loké volt, de délután is sok-sok
gyerkőc rúgta a bőrt a pályán,
ahová közben érkeztek a „na-
gyok” is.

Amikor ,Herczeg Imrével

az erre az alkalomra bemuta-
tott, „A ZTK Évszázada” kiad-
vány szerkesztőjével, a város
alpolgármesterével beszélget-
tünk, egy hölgy lépett oda hoz-
zánk, hogy odakint fogytán a
könyv, úgyhogy újabb köteg
került kibontásra. A több mint
kétszáz oldalas kiadványt bárki
megirigyelhetné, olyan alapos-
sággal részletezi a ZTK múlt-
ját. – Több száz munkaóra van
benne, de megérte – említette
Herczeg Imre. Az utolsó negyed-

„Százados” lett a Zalalövői TK

század feldolgozása könnyeb-
ben ment, szinte „fejből”. Zö-
mében a futballról szól, de volt
itt NB II-es kézilabdacsapat,
röplabdaegyüttes, teke, sakk,
asztalitenisz és atlétika is a
sportágak között. Eddig még
nem született ilyen feldolgozás,
így archívumokból, valamint
nagyjából harminc személy
visszaemlékezései alapján író-
dott a százéves történet.

A centenáriumra egy régi
álom is valóra vált: az új öltö-
zőkomplexum 102 milliós be-
ruházással valósult meg, öt
ütemben, tao-pályázat révén.

– Óriási öröm ez – mondta
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-

gármestere. – Tíz éve kezdő-
dött, és akkor már nem volt
megállás. Rendezvényeket is
lehet tartani az új Zalalövői
Városi Sportcentrumban, így
bízunk benne, hogy ez a kö-
zösséget is összefogja majd,
amikor itt találkozunk.

Ostrom János, a Zalalövői
TK elnöke elmondta: közel
féléves szervezőmunka van a
mostani közös ünnep mögött.
Meghívták a ZTK korábbi játé-
kosait, illetve mindenkit, aki
kötődik az egyesülethez. A nap
során rendeztek ZTK öreg-
fiúk–ZTE öregfiúk mérkőzést,
de a ZTK korábbi és jelenlegi
csapata is összecsapott egy
gálameccsen.

Az esti ünnepélyes megem-
lékezésen hivatalosan is átadták
a sportcentrumot. A rendezvé-
nyen országgyűlésiVigh László

képviselő mondott köszöntőt,
elismeréssel beszélve a helyiek
törekvéseiről. A folytatásban
harmincan vehették át a ZTK
Centenáriumi Emlékérmet.
Ugyanekkor adták át a ZTK
U19-es labdarúgócsapatának az
aranyérmeiket, hiszen a 2021–
2022. évi megyei bajnokságban
ők szerezték meg a bajnoki
címet.

Józsi György, az MLSZ Za-
la Megyei Igazgatóság (ZMI)
igazgatója elismeréssel beszélt
a Zalalövői TK-nak a megye
labdarúgásában betöltött sze-
repéről. Mint fogalmazott, ezen
a napon három dolgot ünne-
pelnek: 100 éves az egyesület,

elkészült az öltözőépület fel-
újítása és bajnok lett az egye-
sület U19-es csapata. Felidézte,
hogy Magyarországon a sport-
egyesületek megalakulása az
első világháború után gyor-
sult fel.

A ZMI elnöksége úgy dön-
tött, hogy a megye labda-
rúgásáért hosszú éveken ke-
resztül végzett eredményes
munkájáért Ostrom Jánosnak, a
Zalalövői TK elnökének a Zala
Megye Labdarúgásáért-díjat
adományozza.

A jubileumi ünnepség esti
mulatsággal zárult.
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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)
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A 70 évesZalaszentgyörgy SE
jubileumát ünnepelték 2022 jú-
nius 18-án.

Hetven esztendő jelentős idő-
szak, főleg egy olyan kis tele-
pülésen, mint Zalaszentgyörgy.
Négyszáz fős település az övék,
de az elmúlt hetven év alatt min-
dig volt a falunak focicsapata,
vagyis a sport mindvégig jelen
volt a közösség életében.

Kovács Dezső, Zalaszent-
györgy polgármestere az önkor-
mányzat dísztermében tartott ün-
nepi megemlékezésen hangsú-
lyozta, mindig is odafigyeltek a
sportéletre a helyiek, az idők
során folyamatosan fejlesztették
a sportlétesítményt. Ha valaki a
főúton elhalad a sportpálya mel-
lett, egy rendezett, gondosan kar-
bantartott, szóval, egy „takaros”
futballpályát lát kerítéssel, lelátó-
val. A polgármester felelevení-
tette a Zalaszentgyörgy SE múlt-
ját és hozzátette: a fiatalok érde-
kében is elkötelezettek a sport
iránt, a falusi futball, a közösség
megtartása és a zalaszentgyörgyi
csapat érdekében.

A meghívottak között volt
Vigh László országgyűlési képvi-

A foci él és nem halt meg
Jubilál a sportkör Zalaszentgyörgyön

Elismeréseket is adtak át.

Közös fotó a hazai csapat és a színészválogatott tagjaival.

selő, aki maga is a futball egyik
elkötelezettje, aki pontosan tudja,
hogy egy falu életében a foci mi-
lyen szerepelt tölt be.

– A sportpálya egyfajta ta-
lálkozóhely ezeken a települése-
ken az ott élőknek – mondta. –
Zalaszentgyörgy kiváló példa arra,
hogy mennyire becsben tartják ezt,
tisztaság, rendezettség van, ami-
hez csak gratulálni lehet a mai-
aknak, de azoknak is, akik a múlt-
ban összefogtak ennek érdekében.

A Zalaszentgyörgy SE elnöke,
Császár Lajos kiemelte: arra büsz-
kék, hogy a hetven esztendő alatt,
– talán egy vagy két év kivé-
telével – Zalaszentgyörgynek min-
dig volt futballcsapata. Most a
megyei III. osztályban szerepel-
nek, de korábban volt időszak,
hogy a ZSE tíz éven át a megye
egyben szerepelt. A létesítmény-
fejlesztésben nagyon sokat jelen-
tett a TAO-támogatás és ahogy
fogalmazott: ők ebbe tették a pénzt
és nem a játékosok zsebébe...

– A foci él és nem halt meg
a nehézségek ellenére sem –
mondta.

Elismeréseket is adtak át, így
a Zalaszentgyörgy SE korábbi játékosát, köszön-Farkas Zoltánt

tötték és hosszan sorolták mindazt,
amivel hozzájárult és hozzájárul
ma is a helyi sportélethez. Csá-
szár Lajos SE elnök is hasonló
elismerő szavakat kapott.

Kovács Tamás, a Zala
Megyei Labdarúgó Szövetség tár-
sadalmi elnöke szintén a futballt
nevezte meg, mint meghatáro-
zó közösségépítő lehetőséget egy
falu életében. Ahol pedig vannak
történetek, amiket megosztanak
az emberek egymással, ott a
közösség is él és formálódik. Ő
is gratulált a kerek évfordulóhoz
az önkormányzatnak és a sport-
egyesületet életben tartóknak,

hogy ennyire szeretik és segítik,
hogy a sport továbbra is jelen le-
gyen életükben. Egyúttal Zala Me-
gye Labdarúgásért-díjjal jutalmaz-
ta Császár Lajost, a ZSE elnökét.

Nem csak a falak között, ha-
nem a pályán is ünnepi esemé-
nyek zajlottak, hiszen a Zalaszent-
györgy meghívására a faluba ér-
kezett a Magyar Színész-váloga-
tott, amely egy mérkőzés erejéig
összecsapott a zalai csapattal. A
Nemcsák Károly Straub Dezsőés
nevével fémjelzett színészcsapat
ugyan 7-6-ra alulmaradt, ám a
mérkőzést követő fogadáson ők
is gratuláltak a kerek évforduló-
hoz a zalaszentgyörgyieknek.

2022. július
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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.

Állásajánlatok
Lentiben

A és aThermal Hotel Balance Lenti Lenti Termálfürdõ
és Szent György Energiapark munkatársakat keres

az alábbi pozíciókba:

– Szobalány

– Felszolgáló

– Takarító

További nyitott pozíciók a www.balancehotel.hu
és a weboldalak karrierwww.lentifurdo.hu
menüpontjaiban.


