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Csipkebogyó Fesztivál Zalacsében
Az õszi napsütésben benépesült a zalacsébi kultúrház
udvara ahol vásárosok, kézmûvesek, csipkeárusok, fafaragók
portékái csalogatták október
21-én az elsõ Csipkebogyó
Fesztiválra a környék lakosságát. A levegõben csipkebogyó
tea, forralt bor és kalács illata
szállt, a kemencében pedig
különbözõ finomságok sültek,
melyekre akár csipkebogyót is
lehetett volna kenni. A falu új
sütödéjét a fesztivál elõtti héten avatták fel, mely közösségi
összefogás eredményeképp jött
létre, megvalósításához közel
harmincan társadalmi munkában járultak hozzá. A fesztiválprogram ötletgazdája a helyi önkormányzat, amelynek
tagjai hagyományt szeretnének
teremteni az õszi fesztivállal.
– Nyáron is vannak a térségben programok és minden-

más fesztivált. A látogatókat
csipkebogyóból készült dekorációval fogadjuk, megkóstolhatják a növénybõl készült teát
és Piroska néni csipkebogyó
lekvárját is. Kevés idõnk volt a
szervezésre, de jövõre már

ilyen téren is tapasztaltabbak
leszünk – árulta el Horváth
József fõszervezõ, önkormányzati képviselõ.
Délután kulturális mûsor
kezdõdött a kultúrházban,
(Folytatás a 2. oldalon)

Murcifesztivál, immár kilencedszer
Csipkebogyó lekvárt is lehetett kóstolni.
képpen szerettünk volna õszre
is egy kulturális rendezvényt.
A környéken sok helyen találni
csipkebogyót, ezért gondoltuk, hogy eköré építjük a programunkat és nem másolunk

Zalaszentivánon 100-150 kg körüli
minõségi hússertések,
decemberi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 500 Ft/kg, hasítva is megoldható!
Ugyanitt 25-35 kg körüli húsfajta süldõk eladók
Ár: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

Ízelítõ árainkból:
MANNOL, CLASSIC 10 W-40 motorolaj 4 liter: 4.800 Ft
Suzuki Swift féltengelycsukló:
- külsõ zégeres: 4.300 Ft/db
- belsõ zégeres: 3.990 Ft/db
Suzuki Swift levegõszûrõ: 890 Ft
Suzki Swift fékbetét 1998 - 2003-ig: 3.900 Ft/garnitúra
Suzuki Swift féktárcsa 2003-ig: 3.100 Ft/db
Suzuki Swift vízpumpa: 4.400 Ft/db
KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a • Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig
Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

További kedvezmények

Október 13-án hangos nótaszó hirdette Zalalövõ utcáin, hogy ismét eljött, illetve
lassan be is fejezõdött a szüret ideje, hiszen a hordókban
már javában forrtak az újborok. Lovasok, fogathajtók, a
Salla Kórus, jókedvû résztvevõk vonultak végig a kisváros
utcáin a körmendi fúvószenekar zenei támogatásával,
hogy murcival köszöntsék a
cseppet sem napfényes ünnepet, hiszen félõ volt, hogy az
esõ miatt elmarad a felvonulás. Az utcák végén és a

keresztezõdésekben a lakosság mindenütt pogácsával,
itókával kínálta az egyre vidámabb menetet.
A bizonytalan idõ korántsem zavarta a civil szervezeteket, baráti közösségeket. A
résztvevõk az eget kémlelve
azért csak nekiálltak, hogy telefõzzék kondérjaikat a sokféle finomsággal, amit délután bárki megkóstolhatott.
Kora délutánra igazi fesztiválhangulat kerekedett. Dr.
Pálfi Dénes, a Da Bíbere
(Folytatás a 2. oldalon)

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Kocsis János e.v.
8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 9.
Tel.: 30/610-6707
E-mail: info@kocsisweb.hu

EINHELL, KRESS szerszámgépek,
kenõanyagok, autóalkatrészek szûrõk forgalmazása.

2

Zalalövõ és Környéke

2012. október

Murcifesztivál, immár kilencedszer Csipkebogyó Fesztivál Zalacsében
(Folytatás az 1. oldalról)
melyen a környék szinte minden településérõl érkeztek fellépõ csoportok, és zsúfolásig
megtelt a faluház nagyterme. A
szervezõk fontosnak tartották,
hogy programban helyi mûvészeti csoportok lépjenek színpadra, mellyel a térségi közös-

ségek, barátságok is erõsödhetnek. Este a helyi zenészek
rock bandája, a Pro-Tone rengette a színpad deszkáit, majd
hajnalig tartó Éder Gabee bállal zárták a napot.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Összefogtak a civil szervezetek.
(Folytatás az 1. oldalról)
Borlovagrend elnökének köszöntõje után a jóféle illatok
mellett vidám kacagások szálltak fel mindenütt. Együtt volt
minden: kulturális mûsor helyi
néptáncosokkal és más felkért
szereplõkkel (Sárvári Néptánc
Kör, Hegyhátszentjakabi Néptánccsoport, Sláger Tibó) a
sörsátor színpadán, vásári hangulat, amely során megismerhettük a Pannon Helyi Termék
Nonprofit Kft. kézmûves termékeit, a meghívott borbarát
körök itókáit, ételkülönlegességeit.
Hamarosan eljött az igazság pillanata és az ételkóstoló
után megtapsolhattuk a legízletesebbet és készítõit. Ez alkalommal elsõ helyezést ért el
Zalalövõ és Csöde Polgárõr
Egyesülete, tagjai nem csak a

lakosságot, de a kondér becsületét is megvédték baboskáposztájukkal.
A rendezvény alkalmából
városunkba látogattak két testvértelepülésünk, Farra D'Isonzo és Oberaich képviselõ is,
akik sajtokkal, borokkal kínálták az érdeklõdõket.
Köszönet illeti a helyi lovasok, fogatosok közösségét,
akik összefogtak és közösen
vettek részt a programon. Szintén köszönet a zalalövõi civil
szervezeteknek, szereplõknek,
az önkormányzat karbantartóinak, minden segítõnek, akik
lehetõvé tették, hogy eljussunk a kilencedik Zalai Murcifesztivál megvalósításáig, s
majd, ha a teremtõ is megengedi, a tizedik jubileumi
rendezvényig.
(BHK)

Csatornaépítés Hagyárosböröndön
Ebben az évben kezdõdött
el a Hagyárosbörönd - Vaspör
- Ozmánbük községek területére tervezett szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Szeptemberben mindhárom község kultúrházában tájékoztatták a kivitelezõ cégek képviselõi a lakosságot és válaszoltak a felmerülõ kérdésekre.
Hagyárosböröndön az Újmajorban lakók problémája, hogy
a község többi házától való
nagy távolság miatt itt a csatorna valószínûleg csak akkor
épül majd ki, ha az ide elképzelt kisüzem tényleg megvalósul. Az idén az úttest csak
ideiglenes burkolatot kap, a
munkák tavasszal folytatódnak, a próbaüzem pedig elõre-

láthatólag 2013 júniusában indul el. A kivitezõ vállalkozások
(a zalakarosi Szabadics Zrt., a
zalaegerszegi Hydrocomp Kft.
és a zalaháshágyi Subosits Kft.)
a 76-os mûút hagyárosböröndi
szakaszán kezdték el a munkát
(Fõ út), ahol gyakran és számos helyen kerül sor félpályás
útlezárásokra, ezért az erre
haladóktól fokozott figyelmet
kérnek.
A markológépek és a teherautók sokszor elzárják az
utat, forgalomirányítók közremûködésére van szükség. Az
ingatlanokra történõ rákötések megvalósultak, a munka
õszi szakasza novemberben
fejezõdik majd be.
Ács László

Helyi néptáncosokkal indult a színpadi mûsor.
www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!
Ajánlott konfiguráció:
Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,4 GB DDR3 Ram,
500 Gb HDD, LG DVD-RW, 1333Mhz 400 W Ház 67.500 Ft
Gigabyte H67MA USB3 alaplap, Intel Core-2100 3.1 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
HD6670 1 GB DDR5 VGA 120.600 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Packard Bell, Samsung, Toshiba!
Pl.: PACKARD BELL EASYNOTE F5211-HC-232HG 15,6"
/Intel Celeron Dual-Core B820 1,7Hz/ 2GB / 3200GB / DVD író
/Fekete notebook
89.990 Ft
ACER AS5742ZG-P622G32MNKK 15,6"/Intel Pentium DualCore P6200 2,13Hz/2GB/320GB/DVD író notebook 107.890 Ft
ASUS X55C 15,6"/Intel Core i3-2350M 2,3GHz/2GB/ 320GB/
DVD író notebook
121.990 Ft
OMEGA TABLET 7 fekete MID7003 tablet
25.000 Ft

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok
Notebook számítógépek
javítása!

és tonerek!
Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz
És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Digitális fotókidolgozás!

Wayteq 5" WAYTEQ x960BT HD 4GB Bluetooth PNA szoftver nélküli
navigáció FM-transzmiterrel, internet csatlakozással 30.490 Ft
ADATA 16GB USB2.0 (AC008-16G-RKD) Flash Drive 4.100 Ft
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

www.bestbyte.hu

Elhunyt Kávás sportembere…
Elment a falu egyik mindenese, emblematikus alakja...
Dömõk László szeptember
elején, életének 81. évében
elhunyt. Káváson mindenki
ismerte hiszen nagyon sokat
tett a helyi sportéletért és
nevéhez kapcsolják a sportöltözõt is magába foglaló közösségi ház alapjainak felépítését is.
A focicsapat 1950-es megalakulása óta minden évben
részt vesz a különbözõ bajnokságokban. A hetvenes években
fokozódott az igény, hogy a
futballisták ne a szomszéd
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épület falánál, fák tövében,
hanem saját létesítményükben
öltözzenek. Dömõk László egyesületi elnökként egyik mozgatórugója volt az akkori sportéletnek, sokat harcolt, hogy a
nagy álom megvalósuljon és
sportöltözõje épülhessen a falunak. Szabó László 1990 õszétõl két cikluson át volt Kávás
polgármestere, több emlék köti ahhoz az idõszakhoz, és szívesen emlékszik vissza a közös
munkára:
– Megválasztásom után két
héttel kaptuk az értesítést,
hogy a sportegyesület az akko-

Harangláb-felújítás Zalaszentgyörgyön

ri OTSH-tól 1 millió forintot
kapott. Nagyon örültünk a támogatásnak, melynek kiharcolásáért Laci bácsi is sokat tett.
Az épületet többfunkciósra
terveztettük, két-két fürdõvel,
öltözõvel, szertárral, közösségi
résszel. Laci bácsi az egészségügyben dolgozott, így akkor
épült külön bejárattal egy orvosi rendelõ is. Az öltözõ megépítésénél társadalmi munkában dolgoztunk: Laci bácsi
szervezte a szakmunkát, én koordináltam és az anyagot szereztem be. Nagy tekintélye
volt, jó szervezõkészsége, és
maga mellé tudta állítani az
embereket – idézte fel a múltat Szabó László, aki 1997 óta a
sportegyesület elnöke.
Az épület a tervezéstõl végsõ állapotáig társadalmi munkában épült, melyet 1992
õszén adtak át. Dömõk László
ezután már nyugdíjba ment,
de amiért harcolt elérte, sportöltözõje lett az akkor több
sportágat is felvonultató falunak. Szellemiségét az akkori

Dömõk László sokat tett Kávásért.
focisták közül is sokan átvették, és ma már támogatói a
csapatnak.
Dömõk László biztosan hiányozni fog Kávás életébõl, de
remélhetõleg lesz, aki hasonlóképp szíven hordozza a falu
sorsát, és pótolja a véradó donorszervezõjeként végzett áldozatos munkáját is.
Pataki Balázs

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.
Minden korosztály kivette a részét a munkából.
Zalaszentgyörgy egyik építészeti büszkesége a 14-15. században emelt barokk stílusú harangláb, melyet az elmúlt századokban több ízben felújítottak, legutóbb 2001-ben kapott
állagmegóvást. A harangláb megújítása esedékessé vált, anyagára a település Leader-pályázaton nyert 900 ezer forintos teljes támogatást, a munkát pedig
a helyi közösségek vállalták fel.
– A munkát együtt kell elvégeznünk közösségi munkában, melyet különbözõ korosztályok meghatározott idõre teljesítenek. A 18-60 év közötti
korosztályból tíz embernek
kell dolgoznia fejenként hat,
így összesen hatvan órát. Elsõ
alkalommal a civil szervezetekkel a harangláb leomló, málladozó vakolatát vertük le, és a
közös munkából az óvodás kisgyermektõl a nyugdíjasig minden korosztály kivette a részét
– számolt be Kovács Dezsõ
polgármester.

A felújítás folytatásaként az
elektromos részeket alakítják
át, melyet követõen egy speciális lélegzõ és páraáteresztõ
vakolatot kap az épület. Jövõre
kiépítik a harangláb megvilágítását, színezést kap a homlokzat és megújul a födémrendszer is.
-pb-

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Hónaptól hónapig…
közéleti
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek
A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz kell
benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,
akik káreseményt jelentettek be a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak honlapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táblázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.
A kiszámított kárigényt három eredeti példányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.
A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:
• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete
• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete
A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a falugazdászok segítségét.
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A jelenlegi víz is iható, de kapnak jobbat
Arzénmentesítés a bagodi vízmû körzetében

A bagodi iskolások gyakran isznak vizet.
Az Európai Bizottság 98/
83/EK irányelvekrõl szóló megállapodásának tartalma szerint
a víz arzéntartalmát 50 µg/l
határértékrõl ötödére, 10 µg/l
értékre kell módosítani. Ez a
határozat Magyarországon a
2004-es EU-csatlakozás után lépett érvénybe, a magyar kormány 2009 év végéig kapott
határidõt, hogy megvalósítsa
mindezt. A pályázatok késõi
kiírása és sikertelensége miatt
a kormány 2010 végén újabb
halasztást kért 2015 végéig. Az
Európai Unió idén nyáron úgy
döntött, hogy Magyarország
nem kap újabb halasztást és
2012 december 26-tól a 98/83/
EK irányelveket kell betartani.
A 1379/2012. 09. 20-i kormányhatározat rendelkezik az
egészséges ivóvíz biztosításáról, az Európai Bizottság 2012.
május 30-i határozata miatt
megyénkben három vízmû, ezáltal tizenhárom település érintett: a becsvölgyeirõl két, a milejszegirõl öt, a bagodiról hat
falu jut vízhez. A bagodi vízmûbõl kapja az ivóvizet Zalaboldogfa, Bagod, Hagyárosbörönd, Boncodfölde, Zalaszentgyörgy és Kávás. Mogyorósi
József, Bagod polgármestere
keserûen elemezte a friss határozatig tartó folyamatot:
– Az EB és az MK döntése
egyik pillanatról a másikra ért
bennünket, melynek következtében az eddigi munkánkat nagyon megnehezítették. Bagodban 1975-ben adták át a jelenleg is üzemelõ három mélyfúrású kutat. Ezek vizének az arzéntartalma akkor jóval a megengedett a határ alatt, 29,4 és
34,3 valamint 29,1µg/l értéken
állt. A kutakra az ÁNTSZ, a
Vízmû mindenféle engedélyt
kiadott, és közlésük szerint a
települések végre jó minõségû
vizet kaptak. Ezután a 201/2001
(X.25) kormányrendelet hatá-

rozta meg az ivóvíz minõségi
követelményeit és ellenõrzési
rendjét. Az arzéntartalom 10 µg/l
értéket az elõzõ kormányhatározat már az elõcsatlakozási szerzõdéskor elfogadta, de
ugyanebben a rendeletben
2009 december 25-ig 50 µg/l
határozott meg a rendelet 6-os
mellékletében többek között
mind a 13 zalai településre. Az
EU jelentési kötelezettség miatt
alakult ki a jelenlegi nagyon
szigorú 2012 december 25. határidõ. Az arzéntartalom ideális értékén lehetne vitatkozni,
sokan a 30-as határt mondják
elfogadottnak, ebbe a két jobban kihasznált kút beleférne.
A határérték szigorítással természetesen egyetértünk, de
úgy gondoljuk, hogy ezt nem
egyik napról a másikra kellene
betartatni. Érthetetlen, hogy
mindkét elõírást ugyanazok a
szervezetek hozták meg, így a
jogszabályi változás elõtt a lakosság egészsége vagy nem volt
fontos, vagy a határérték nem
jelent veszélyt, esetleg valóságban az EU csatlakozáskor elfogadott irányelveknek akarunk
megfelelni? – mondta Mogyorósi József, Bagod polgármestere.
Az arzénhatár az USA-ban
ezelõtt három évvel 50 volt,
ma már 30-as értékre van beállítva. Nyugat-Európában ez a
határ 1983 óta 10 µg/l. A tengerparti olaszok, a spanyolok,
a portugálok, a franciák ötször
annyi halat, tengeri gyümölcsöt esznek, mint a magyarok,
itt ötször nagyobb az arzéntartalom, mint az ivóvíznél. Az
ételeken nem lehet módosítani, az EU így az ivóvízen próbálja csökkenteni a „dózist”.
– Az érintett településekkel
nemrégiben Zalalövõn tartottunk megbeszélést, ahol elhatároztuk, hogy közösen szeretnénk tájékoztatni a lakosságot
az arzénmentesítés helyzeté-

rõl. 2009-ben kezdõdött az elõkészítés, felmérés, tervezés, de
a beruházás még nem indult
el. Furcsa lesz majd, mikor év
végén megjelennek a lajtos kocsik a falvakban. Azonban nem
arról van szó, hogy eddig iható
volt a víz, attól a naptól pedig
nem. Jelen esetben az Európai
Unió olyan határértéket határozott meg, mely a mai ismeretek szerint garantálja a hoszszú távú egészséges vízellátást.
A fejlesztés után sokkal a korszerûbb Zalaegerszeg nyugati
vízbázisról kapjuk a vizet,
amely alapban arzénmentes
és a keménysége is a jelenlegiével azonos. A felmentés határideje lejár év végén, így a
kormány kötelezettséget vállalt
arra, hogy olyan ivóvizet fog
biztosítani a lakosságnak, ami
megfelel az uniós elõírásoknak, mindezt lajtos kocsikon
fogják hozni – jegyezte meg
Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy
polgármestere.
A bagodi önkormányzat
2009 augusztusában már próbálkozott az arzénmentesítés
egyedül történõ pályázati megoldásával, akkor 70-90 millió
forintból lehetett volna megoldani a kérdést. Hosszú távon el
kell különíteni a veszélyes hulladékként kezelt arzént, ezért
esett a választás a közös pályázati beadványra. 2010 májusában Zalaegerszeg és az arzénmentesítésben érdekelt tizenhárom település önkormányzati társulást hozott létre az
ivóvíz minõségének javítása
érdekében. A Zalavíz Zrt.-vel
és a várossal közös projektnek
az elsõ fordulóban elkészültek
az engedélyezési tervei, melyre 2011 márciusában nyertek
támogatást. Ehhez az önkormányzatoknak öt százalékot
kellett önrészként biztosítani.
A KEOP -7.1.3.0/09-2010-0017
azonosító számú beruházás
projekt tervezése elkészült és
szeptember 17-én a vízjogi létesítési engedély benyújtásra
került. A beadványuk a kistelepülések gondjának megoldását a megyeszékhely fejlesztésével egy pályázatba integrálva
tartalmazza 4,9 milliárd Ft bekerülési költséggel. Ebbõl a bagodi „arzénes településekre”
nagyjából 850 milliót terveztek költeni. A fennmaradó 4
milliárd forint a két vízmûre és
Zalaegerszegre lenne fordítva.
A kivitelezést mindeddig nem
sikerült véghezvinni, így a kormány szeptember 27-én magához vette, így az engedélyeztetési folyamat várhatóan gyorsabban lezajlik majd. A vízár az
egyedi és a megyeszékhellyel
közös pályázat esetén se különbözött. Közben december
26-án lejár a türelmi idõ, onnantól a kormány vagy bizto-
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sítja a lakosság részére a megfelelõ ivóvizet, vagy visszafizeti az e célra kapott több tízmilliárd forintot. A kérdés mára eldõlt: a településeken megjelennek a lajtos kocsik, és
azokból lehet majd arzénmentes vizet vinni. Viszont a költségeket legutóbbi információk
szerint azoknak az önkormányzatoknak fogják számlázni, amelyek végképp nem tehetnek semmirõl…
– Kértek tõlünk költségkalkulációt, amely Bagod viszonylatában is horribilis összeg,
131,838 millió forint. A kormány biztosan olcsóbban megoldja, de ehhez várhatóan két
jogszabályt módosítanak majd,
egységesen 3 liter lesz az egy
fõre jutó adag, és az eddigi
200 méteres távot felülbírálják,
és falvanként egy-két helyen
fogják biztosítani. 2009-tõl nem
tudták elbírálni a dolgainkat,
pedig rengeteget leveleztünk a
különbözõ szervekkel, hivatalokkal. Úgy gondolom, hogy a
rendszert 1975 óta üzemeltetõ
szolgáltatónak is van erre ráhatása, s kérhette volna idõben a szükséges intézkedéseket. Ez most egy rémkép lesz a
faluban, ráadásul karácsony
másnapján hozzák ide a vizes
kocsikat. Nem tudták elbírálni,
sem megcsináltatni, most meg
hamarjában egy év alatt akarják véghezvinni, akkor miért
nem történt semmi 2009 óta?
Többször kinyilvánítottuk, hogy
az önerõnk meg lett volna a
pályázathoz, de abszurd, hogy
most még a vízért is külön
fizetnünk kell. Korábban szó
volt az azbesztcement fertõzõ
hatásáról is, de mióta felmérték, hogy mennyibe kerülne
pótolni, a megállapítást visszavonták. Ausztriában viszont
uniós pénzbõl megoldották a
kérdést. Nem tudni mi lesz a
továbbiakban, bárhogy döntenek, mi tudomásul vesszük.
Azonban az önkormányzatnak
nincs fedezete a költségekre,
tartunk attól, hogy az állam
drágábban hozza ki a megvalósítást, mintha mi oldanánk
azt meg például a Zalacsébrõl
hozott vízzel, vagy palackozóval kötött megállapodással. Ha
tényleg veszélyes lenne a vizünk, akkor hogy létezik, hogy
1974-tõl 2009-ig mindenki azt
mondta, hogy kitûnõ minõségû? Uniós pénzek sokáig rendelkezésre álltak, elõbb kellett
volna lépni, s akkor most nem
kellene kapkodni. Mindezek
ellenére remélem, hogy a kérdést a kormány talán jövõ év
végére megoldja. – tette hozzá
Mogyorósi József.
A pánikszerûen kitelepített
lajtos kocsik sok kérdést fognak még gerjeszteni a térségben, de az kijelenthetõ, hogy
az ügy rendezése érdekében
akták tömkelegét begyûjtõ vízmû-tulajdonos önkormányzaton semmi sem múlott. A vizet
a települések lakói már a hetvenes évek óta fogyasztják.
Pataki Balázs
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Pál Ferenc atya Zalaszentgyörgyön
A 15 éves Gyertyafény Kórus Alapítvány jubileumi
rendezvénysorozatának legutóbbi állomásán, 2012. október 13-án délután 15 órától
Pál Ferenc atya tartott elõadást a kisközösségi összetartás fontosságáról, lelki tényezõirõl.
Az angyalföldi Szent Mihály
plébánia helyettes plébánosát,
mentálhigiénés
szakembert,
egykori magyar válogatott magasugró atlétát. 1996-ban szentelték pappá, 2005-tõl a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE, mai
nevén: SE) Mentálhigiéné Intézetének munkatársa, oktatója.
Munkássága
elismeréseként
2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntette ki a
köztársasági elnök. Pál Ferenc
papi pályafutásának kezdetétõl
tart heti rendszerességgel hittanórákat és elõadásokat fiataloknak a pszichológia, teológia
és mentálhigiéné témaköreiben. Elõadásainak tematikája
meglehetõsen tág, érinti a spiritualitást és a társadalomtudományokat, a közösségi és csa-

ládi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly kérdésein
és a párkapcsolati-házassági
problémákon át a transzcendenciához fûzõdõ kapcsolat
problematikájáig terjed. 2011tõl a budapesti Millenáris Teátruma ad otthont az elõadásoknak. Hanganyaguk az interneten is elérhetõ a Pálferi, Teljes
Életért Közhasznú Alapítvány
oldalán (www.palferi.hu). Pál
Ferenc atya elõadásai rendkívül népszerûek strukturáltságuk, az érintett szakirodalom
intenzív használata, valamint
az egyedülálló, humoros történeket mesélésére építõ elõadásmód miatt – ennek köszönhetõen számtalan helyre
hívják elõadást tartani.
Az október 13-i zalaszentgyörgyi elõadásra olyan témát
választottunk Pál Ferenc atyával közösen, amelynek mentálhigiéniai, keresztény és egyszerre tudományos szempontú
áttekintésével kisebb és nagyobb helyi közösségünk múltja, jelene és jövõje, a Gyertyafény Kórus környezete, Zalaszentgyörgy civil társadalma,
de talán más kisközösségek
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke
havilapban.

Telefon:
(92) 596-936;
Fax:
(92) 596-937;
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Egy közös fénykép a kórussal és az elõadókkal.
számára is aktuális mondani- fény Kórus adott rövid mûsort,
valót, tanulságot szûrhettünk majd agapéra vártuk a renle. Az elõadás során elõbb az dezvény résztvevõit.
egyén és a közösség együttAz alapítvány egyik lelkes
mûködésének különbözõ típu- támogatója javasolta, hogy már
sait mutatta be Feri atya, ele- hagyományosnak tekinthetõ
mezve azokat pszichológiai és õszi elõadásos rendezvényünkjátékelméleti szempontból is. re próbáljuk elhívni Feri atyát.
Mindegyik típushoz rendelt Másfél év szervezõmunka eredigencsak szemléletes példákat ményeként idén októberben
is, az egyes attitûdöket a széles ez szerencsére sikerült is. Femozdulatokkal és hangjáték renc atya igen elfoglalt, ezért
segítségével illusztrálta – elõ- nagy öröm és megtiszteltetés
adása minden jelenlévõt ma- volt számunkra, hogy sikerült
gával ragadott. Másodjára az elhívnunk õt Zalaszentgyörgyegyes közösségek egymáshoz re, és hogy meghallgathattuk
való viszonyával kapcsolatban gondolatait egy kistelepüléarra hívta fel a figyelmünket, sen, kisközösségben mindenhogy az azonos helyen és kor aktuális témakörben: egyén
azonos céllal mûködõ közössé- és közösség viszonyában, a
gek tevékenységét feltétlenül közösségi együttmûködés kérérdemes összehangolni, hi- déseiben. Köszönjük a zalaszen „úgy a szép, ha egyazon szentgyörgyieknek és a körplébánián az imakör és a nyékbelieknek is, hogy ilyen
rózsafüzér társulat nem egy- sokan megtisztelték rendezvémással perlekedik, hanem együtt nyünket jelenlétükkel! – mondis tudnak mûködni a közös ta el Horváth Zoltán, a Gyercélok érdekében”. Pál Ferenc tyafény Kórus Alapítvány kuatya elõadása után a Gyertya- ratóriumának elnöke.

Élethosszig tartó tanulás, 2013-tól új OKJ
Emelkedõ óraszámok, dráguló szakképzés!
Elavult nézet, hogy egy
korábban megszerzett szakmai tudás életünk végéig
elég. Nagy a kihívás, s ha lépést akarunk tartani a korral,
folyamatosan bõvíteni kell
ismereteinket.
– A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a munkaerõpiaci
igényeket figyelve folyamatosan fejleszti, bõvíti továbbképzési kínálatát. Továbbképzéseinket mindazoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek
szakképesítéssel, és frissíteni,
bõvíteni akarják ismeretei-

ket,
képességeiket,
illetve
szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen elmélyedni. A képzettséggel nem rendelkezõknek
ajánljuk a felnõttképzés keretében lebonyolított OKJ-s képzéseket, mellyel jelentõsen javíthatják a munkaerõpiaci pozíciójukat – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.
– Szeptemberben megjelent az új OKJ. Milyen változást jelent ez?
– Nõnek az óraszámok, ezzel párhuzamosan emelked-

nek a költségek is, egyre nagyobb lesz a munkából kiesõ
idõ. 2012. december 31-ig
még a régi feltételekkel lehet
részt venni a felnõttképzésben. Eddig a határidõig lehet
jelentkezni, illetve elindítani
a képzéseket. A tanulni vágyóknak célszerû mihamarabb felkeresni irodánkat (TIT
Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz
tér 7. II. em. 238. – Telefon:
06/-2/510-102 – www.titzala.hu)
– javasolta Rózsás Csaba.
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Zala-Menti Polgármesterek és Polgárok Egyesülete
– mint a zalai civil mozgalom motorja

2002 nyarán néhány pártpolitikától függetlenedni akaró lokálpatrióta úgy döntött,
hogy létrehoz egy olyan civil
egyesületet, amely saját helyi
politikáján keresztül érvényesíti akaratát a közösség érdekében Zalában.
A szervezet alapítói között
szerepel Köcse Tibor, Nagypáli
polgármestere, aki az egyesület elnöke is egyben, dr. Boros
Imre volt miniszter, Kozma János, Zalalövõ egykori polgármestere, akik mint az alakítás
ötletgazdái, maguk köré gyûjtöttek hasonlóan gondolkodó
polgárokat és polgármestereket, civileket.
Az egyesület megfogalmazta közös céljait, s akciótervet
készített. A tagok közösen határozták meg az egyesület céljait, cselekvési tervét és elvárható tevékenység-eredményességét. Alapvetõ dolog az egyesületi tagok közötti értékazonosság, a közös véleménykialakítás és a szakmai partnerség.

A tevékenység megkezdésének elsõ nagy megmérettetése a 2002. évi õszi megyei
önkormányzati választáson
való eredményes részvétel. A
választáson való indulás bátor
döntés volt, hiszen a nagy pártok mellett újonnan létrejött
civil szervezetnek vajon milyen esélyei lehetnek a voksoláskor. A választási eredmények alapján a 40 fõs megyei
közgyûlésben 3 képviselõi helyet sikerült szerezni. A vezetésben 4 éven keresztül aktívan tevékenykedtek képviselõik. Ezen idõszak fõleg a területfejlesztés koordinációja
és bizottságának irányítása volt
a megyegyûlésben. Egyesületük létrehozta a Zala Megyei
Fejlesztési Kht.-t, amely 4 éves
mûködése során mintegy 2
milliárd forintnyi fejlesztési
pénz hozott a térségbe és
számtalan felsõfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalnak
biztosított munkahelyet. Ezen
szervezet tevékenységének
eredményeként valósult meg a
Zalalövõ-Bagod közötti kerékpárút is.
A 2004-es önkormányzati
ciklusban tovább folytatódott
az önkormányzati munka, egyre több értékes ember csatlakozott az egyesülethez; orvosok, jogászok mérnökök, munkásemberek,
mezõgazdálkodással foglalkozok, tanárok,
mûvészek. Dr. Boros Imre politikai és szakmai tanácsaival frakcióvezetõként segítet-

Emlékhelyeket hoznak létre az I. világháborúban elesettek
tiszteletére.

Minden évben megrendezik a családi találkozót.
te a munkát. Sajnálatos mó- rendezik a Nagypáli Fesztivál
don az egyesület alelnöke, keretében a tagokkal a családi
Kozma János idõközben meg- találkozót.
Kiemelt feladatuknak tehalt. Õt Veress János kertészmérnök-borász követte e funk- kintik a múlt tiszteletét, ennek
érdekében programot indítotcióban.
Az egyesület a fejlesztések tak a megyében, hogy a telegenerálásán, valamint a közös- püléseken az elsõ világháboségi érdekvédelmen kívül be- rúban elesettek tiszteletére
kapcsolódott a karitatív tevé- emlékhelyeket hozzanak létre
kenységbe is, hiszen a termé- a helyi önkormányzatokkal karszeti csapások által sújtott tér- öltve. Az emlékhelyek felavaségekbe segélyeket jutatott el, tása szervezésükben a honvéígy Thaiföldre, Erdélybe és delmi miniszter fõvédnökségéÉszak-Magyarországra is. Az vel történik, korhû hagyoegyesületbe csatlakozott tag- mányápoló csapatok díszelgéként Bolek Zoltán, a Magyar sével. Dióskál, Kallósd, ZalaIszlám Közösség elnöke is, aki koppány, Nagypáli már elkékapcsolatrendszere révén ado- szítette és felszenteltette világmányok, orvosi felszerelések, háborús emlékhelyét. Reméélelmiszerek, ruhanemûk meg- lik, hogy a következõ évben is
szerzésében és a rászorultak- akadnak követõ falvak.
Egyesületük a települések
nak való szétosztásában közoldalára is állt: több politikai
remûködik aktívan.
Számos kulturális és tudo- és törvényalkotási kérdésben
mányos rendezvény szervezõje hatékonyan közremûködött. A
volt az elõzõ években az egye- körjegyzõségek szervezésében
sület, valamint kialakította bá- lévõ határossági kritériumok
zisát Nagypáliban. Napjaink- törvényi módosító indítványában a Leader-források pályázati nak visszavonásában is számos
lehetõségekhez juttatták, így alkalommal tett javaslatot a
ezen lehetõségek további is- jobb megoldások bevezetésére
mertséget és egyben lehetõsé- az önkormányzati mûködési
get is jelentenek a jövõben az rendszerben is. A jövõben célegyesület mûködésében. A ci- jaik között szerepel ezen tevévil mozgalom ötletei révén kenységük továbbvitele, valahasonló szervezetek létrehozá- mint a 2014-es megyei választásában is bábáskodott, így pél- sokban ismét a civil mozgalom
dául a Zala Mente Turisztikai megyei képviselõjeként részt
Egyesület, a Pannon Interre- venni, segíteni a régióban élõ
gionális Fejlesztési Nonprofit embereket, további fejlesztéKft. alakítása. Az egyesület sekkel generálni és erõsíteni a
munkájának kommunikációját társadalmi együttélést.
Szívesen látnak a soraikban
segíti a nemrégiben létrehozott web-felület, zmppe.hu hon- minden hasonlóan gondolkolap, valamint számos sajtótájé- dó polgárt a jövõben is.
(x)
koztató is. Minden évben meg-
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Az õszi könyvtári napok zalalövõi programjai

Nógrádi Gergely tartott rendhagyó irodalomórát.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatát Zalalövõn Kardos Ferenc és Fenyvesi
Attila „Almafa, körtefa” címû
mûsora nyitotta október 2-án.
A nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtár munkatársai
meséléssel egybekötött éneklésre várták az ovisokat, a dalokat gitárral kísérték. A gyerekek örömmel énekelték az
ismerõs dallamokat, így az
esõs délelõtt vidám hangulatban telt.
Október 3-án Nógrádi Gergely tartott rendhagyó irodalomórát az iskola 4-5. évfolyamos tanulóinak. A gyerekek
nagy érdeklõdéssel hallgatták
az írót, aki beszélgetett velük a
könyveirõl: az Agenorról, a Vauról, Balhés Benirõl, az átdolgozott kötelezõkrõl, végül elárulta azt is, hogyan lesz valakibõl író. A legaktívabb kisdiákokat ajándékkal jutalmazta a
szerzõ, amit a találkozó végén
dedikált is.
4-én, csütörtökön a babákat és mamákat játszóházba
várták a mûvelõdési központ
elõadótermébe, ahol a kicsik

„Színváltó”
Szentgyörgyön
A zalaszentgyörgyi Falurossza Színjátszó Csoport
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt 2012.11.24én szombaton 16.00 órától a
zalaszentgyörgyi kultúrházba, a „SZÍNVÁLTÓ”-ra, azaz
az Amatõr Színjátszók Szemléjére. A rendezvényen környékbeli színjátszó csoportok lépnek fel.

levélmanót készítettek színes
õszi levelek, termések felhasználásával. 11 órától Takácsné
Nagy Ágnes védõnõ tartott
énekes-mondókás foglalkozást.
Délután fél 3-tól Szûcsné
dr. Dóczi Zsuzsanna betegjogi
képviselõ volt a könyvtár vendége. Az elõadás elsõ részében
ismertette a betegjogokat, bemutatta a leggyakrabban elõforduló panaszokat, végül az
érdeklõdõk kérdéseire is választ adott.
Október 5-én 18 órakor
„Megszólal a föld” címmel
helyismereti témájú programon vehettek részt a régészet
iránt érdeklõdõk. Dr. Redõ Fe-

renccel Bischofné Hesinger
Katalin, a mûvelõdési központ
mûvelõdésszervezõje beszélgetett a szakmáról, a zalalövõi
feltárások eredményeirõl. Az
interjú után a régész képekkel
illusztrálva mutatta be az ásatások helyszíneit, a feltárt leleteket, a mesterség nehézségeit,
szépségeit.
Október 7-én, a könyves vasárnapon a hagyományoknak
megfelelõen idén is változatos
programokkal várták a családokat: 14 órától kézmûves foglalkozásokkal, könyvvásárral,
továbbá beiratkozási és kölcsönzési lehetõséget kínáltak.
15 órától Kelemen Gyula énekmondó szórakoztatta a közönséget, a Kiszámoló: dalolt versek gyerekeknek és felnõtteknek címû mûsorával.
Az idei könyves hetet Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani Egyesület zalai titkárának
természetvédelmi témájú, kivetítéssel egybekötött elõadása zárta. A rendezvény során a
hallgatóság
megismerte
a
madárgyûrûzés folyamatát, a
madármentés szükségességét,
szó esett a hazai madárfajokról
is. Az elõadás után sor került
a könyves vasárnapon készített madáretetõ kihelyezésére
a mûvelõdési központ elõtti
parkban.
K.M.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy az évzáró összejövetelre

2012. december 8-án
17 órakor Zalalövõn a
Gold Sörözõben kerül sor.
Kérem a csoport tagjait, hogy részvételi szándékukat
2012. december 1-ig jelezni szíveskedjenek.
Belsõ Jánosné Marica
Telefon: 92/371 601
Mobil: 20/967 8599

Fõzni jó!
Elmúltak már azok az idõk
József szerette a munkáját, ezért a családjára alig
maradt ideje. Azonban mindig figyelt arra, hogy hétvégén valami jót fõzzön, mert
tudta: a konyha a család motorja. Egy finom ebéddel
mindig tud örömet csalni
családja arcára és így talán
megbocsátják, hogy hétközben annyira elfoglalt. Teltek
az évek és egyszer csak lógó
orral jött haza József. Felesége egybõl észrevette, hogy
valami nagy gond van.
– Nyugdíjba kell mennem. Azt gondoltam, megvárják, amíg ezt a munkát
befejezem a cégnél...
József nem találta a helyét, felesége aggódott. Mihez kezd most a férje? Sebaj
– vigasztalta magát József,
legalább így több idõm marad a családra. Az unokák
egyre gyakrabban jöttek a
papához, aki mindig valami
finomsággal lepte meg õket,
amit nagy örömmel fogadtak. József egyre jobban belemerült a fõzésbe. A konyha kezdett egyre kisebb lenni és a folyamatos ide-oda
pakolgatások már kezdték
nagyon bosszantani. Felhívott. Egy nagyobb konyhára
lenne szükségem! Elköltözni nem akarunk, szeretünk
itt élni. Felmérés közben aggódva figyelte, hogy milyen
megoldást tudok ajánlani:
– József, ez egy jó konyha volt 10 éve! De elmúltak
már azok az idõk, amikor
csak ajtókkal és polcokkal
elégedettek voltunk. Önnek
egy jobb elrendezésre, sokkal több fiókra és speciális
vasalatokra van szüksége,
hogy újra elégedett legyen a
konyhájával. Minimum 20
évig.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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1956-ra emlékeztek Zalaboldogfán

Luter Péter kiemelte a forradalom jelentõségét és örökségét.
2006 október 23-án a helyi
szoborkertben ünnepélyes keretek közt kopjafát állítottak az
1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek emlékére.
Azóta minden év október 23án zászlófelvonás mellett megkoszorúzzuk az emlékmûvet
Zalaboldogfán.
2012. október 23-án, a forradalom 56. évfordulóján úgy
gondolták, hogy még ünnepélyesebbé teszik a megemlékezést. Ennek megfelelõen a rendezvényen megszólaltak a fiatalok és az idõsek képviselõi is.

A Himnusz hangjai alatt
megtörtént a zászlófelvonás és
a koszorúzás. A polgármester
ünnepi beszéde elõtt elmondta: mivel 1956-ban a fiatalok
indították útjára a szabadságharcot, így a zalaboldogfai rendezvényt is a fiatalok foglalják
keretbe. Emlékeztetett arra,
hogy a szabadságharcnak még
nincs vége, és amit az 56-os
fiatalok elkezdtek, valószínûleg a jelenlegi fiatal korosztálynak kell befejeznie.
A fiatalok képviseletében
Egyed Zsófia, Wass Albert:
Üzenet Haza címû versét sza-

valt el, majd az idõsek nevében Kalmár József forradalmi
verseket idézett.
Luter Péter polgármester
ünnepi beszédében emlékeztetett az 1956-os forradalom
elõzményeire, majd annak kitörésérõl, eseményeirõl beszélt. Közben eredeti felvételrõl Nagy Imre beszédét lehetett hallani. Luter Péter kiemelte a levert forradalom jelentõségét és örökségét. Sajnálatát fejezte ki, hogy még az
1989-es rendszerváltással sem
váltak valóra a forradalom álmai.
Idegen kezekbe kerültek
értékes gyáraink, üzemeink,
földjeink, amik a magyar ember megélhetését biztosították. Mára a megmaradt munkahelyek nagy része külföldi
multik kezében van, ahol ha
szerencsés a magyar ember,
rabszolgaként dolgozhat éhbérért! Manipulációs úton felvásárolják földjeinket, a bankoknak köszönhetõen lassan
elvesztjük házainkat. Kilátástalan helyzet miatt fiataljaink tömegesen hagyják el hazánkat,
tehát elveszítjük gyermekeinket is!
– Ezt a demokráciát és
szabadságot akarták az '56osok? Szerintem nem! – mondta a polgármester. – Mit kezd a
szólásszabadsággal, ha éhezni

kell neki és családjának? Közben szemünk elõtt lesznek
milliárdosok a hatalmon lévõk.
Magyarországon a nép körében teljes a bizonytalanság és
elkeseredés, ezért is szükséges
a '56-os forradalom 56. évfordulóján errõl beszélni, mert
aktuálissá vált az '56-os forradalmi vívmányait újragondolni
és értelmezni. Ne forduljon
elõ még egyszer olyan tragédia, mint akkor, de fel kell hívnunk a politikusaink figyelmét, hogy így sem mehet tovább! A rendszerváltás óta
eltelt 22 év alatt a kormányok
rosszul gazdálkodott azzal a
lelki és szellemi örökséggel,
amit az 56-osok hagytak ránk,
mert figyelmen kívül hagyták a
nép akaratát, jogát, érdekeit!
A polgármester végezetül
kérte a jelenlévõket, hogy merjenek megszólalni, harcoljanak
az igazukért, a családjukért,
egymásért! Ne hagyják magukat a jogaiktól megfosztani!
Harcoljanak maguk ellen is,
hogy ne legyenek megalkuvók,
közönyösek.
Az ünnepség egy újabb
fiatal, Zelkó Réka szavalatával
folytatódott, aki Vörösmarty
Mihály: Szózat címû versét
mondta el, majd a résztvevõk
közösen elénekelték a Székely
Himnuszt.

Megújult Kávás ravatalozója
Egy régi mondás szerint:
„Nézd meg a falu temetõjét és
aszerint becsüld lakóit. Mert
aki a múltját nem becsüli, jövõjét nem érdemli.” Napjainkban az ország településein
egyre inkább gondot fordítanak az õsök tiszteletére. A temetõ az oda belépõ emberekben egyfajta csendet és
áhítatot parancsol, mely az
ott nyugvó õsök iránti tisztelet jele.
Nemrégiben beszámoltunk
a kávási ravatalozó felújításáról, melynek munkálatai a
napokban értek véget. Október 31-én, Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához
kapcsolódva tartották a település megújult épületének avatását. Az összejövetelen vetítés formájában idézték fel az
építkezés, a közösségi összefogás mozzanatait, melyet követõen Fekete Heribert Lász-

ló polgármester méltatta az
épület megújulásának jelentõségét:
– 2011 végén a képviselõtestülettel egyhangúan döntöttünk úgy, hogy az 1977-ben
épített és már nagyon lepusztult ravatalozót idén felújítjuk
és átépítjük. A munka mára
elkészült. Az építkezés teljes
egészében a község önerejébõl valósult meg, sok-sok önfeláldozó polgár segítsége és
Krajczár Róberték cége által. A
munkavégzés minden fázisában arra törekedtünk, hogy
annak eredménye kifejezze
tiszteletünket elment szeretteink iránt. Itt köszönöm meg
polgártársaimnak áldozatos és
lelkiismeretes munkáját. Legyen ez az épület a végsõ búcsú színhelye, ugyanakkor az
eltávozók iránti szeretet jelképe is – mondotta beszédében
a faluvezetõ.

Farkas László a hívek jelenlétében áldotta meg az épületet.
A polgármesteri köszöntõt
követõen Farkas László plébános áldotta meg az épületet, és
a szent énekek után a jelen-

lévõk a közelgõ ünnepekhez
kapcsolódóan felkeresték szeretteik sírját.
Pataki Balázs
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A polgárõrök beöltözve járták a falut
Szüreti felvonulás Salomváron
A szüreti felvonulás már a
kilencvenes években is hagyományos programnak számított
Salomváron. Idén az aszály
kevesebb termést adott az
egykori felvonulókból szõlõsgazdává lett termelõknek, de
többen nosztalgiázva fogadták
az elmúlt években az utcákon
újra megjelenõ, zsivajjal végighaladó szüreti menetet. A

28 fõs tagságot számláló polgárõrség évente több programot kínál Salomváron, szervezésükben zajlott október 20-án
a szüreti felvonulás is, melyre
már elõzõ nap elkezdték díszíteni a faluházat és a felvonuló jármûveket.
– Ma felvonul a falu aprajanagyja, és bár idén nincs
boszorkányunk, de az asszo-

A Zalalövõi Általános Iskola tornaterme
az alábbi idõpontokban bérelhetõ:
Hétfõ-Péntek
16.30-18.00 és 18.00-19.30
Szombat, Vasárnap 13.30-15.00, 15.00-16.30, 16.30-18.00,
18.00-19.30
A terem bérleti díja: 1500 Ft/1,5 óra
Várjuk a sportolni vágyó csoportok jelentkezését!
Teremfoglalás az iskola titkárságán!
Tel.: 30/386-81-95, 30/386-44-72

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények
(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.
Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Felpezsdítette a falut a szüreti mulatozók serege.
nyaink ismét beöltöztek. A kisbíró kihirdeti a lakosságnak a
fontos információkat, és miután visszaértünk, kulturális
mûsorral folytatódik a program – árulta el a program elõtt
Salamon Zoltánné, a szervezõ
polgárõrség vezetõje.
A környék tucatnál is több
lovasa, traktorosok, lovas kocsisok is részt vettek a szüreti
mulatságon, melyet több helyen is megállítottak a falubeliek. A kisbíró mókás mondandójából megtudtuk, hogy si-

keres volt a falunap, a focicsapat menetel a bajnokságban, virágzik a közmunka, és
az utakat is javították. A késõbbi vigasságon az ovisok
mûsora mellett színpadra került a fiatalság és az asszonyok produkciója is. A mindenkit jóllaktató babgulyást
Molnár Tibor és Molnár László fõzte.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Nyelvi és informatikai kompetencia-fejlesztés Zalalövõn
Induló alternatív szociális foglalkoztatás, gazdaképzés
A Bitbúvár Alapítvány az Európai Unió
és Magyarország kormánya pénzügyi támogatásával, a Leader képzés jogcím
keretén belül a „Képzés és kompetenciafejlesztés a helyben
maradásért” célterületen a „Digitális és
nyelvi kompetenciafejlesztés Zalalövõn”
címû
pályázatának Maurerné Lengyel Mária nyelvtanár és
keretében képzése- tanítványai az elsõ foglalkozáson.
ket indított 2012. október 24- talános Iskolában. Az angol
én. A támogatásból kezdõ tanfolyamon 15 fõ, a németen
német és angol nyelvtanfolya- 16 fõ, a számítástechnika tanmok, és számítástechnika tan- folyamon pedig 14 fõ helyfolyam indult a Zalalövõi Ál- beli, illetve környékbeli fel-

nõtt vesz részt. Óriási érdeklõdés volt a kezdõ német tanfolyam iránt, melybõl
még
indulnak
csoportok
egyéb támogatás felhasználásával. Az oktatók a Zalalövõi Általános Iskola pedagógusai. A pályázati forrásból az
alapítvány a tanfolyam lebonyolításához szükséges eszközöket is tudott vásárolni:
laptop, nyomtató, cd lejátszó, digitális fényképezõgép,
pendrive, stb. Valamennyi
tanfolyam kiegészül még egy
15 órás vállakozói ismeretek képzéssel is. A 115, illetve
135 órás kurzusoknak várhatóan április végén lesz a
befejezése.

A Zalalövõi Városszépítõ
és Környezetvédõ Egyesület
szintén Leader pályázaton
nyert az alternatív szociális
típusú foglalkoztatás keretében támogatást, mely segítségével az önkormányzat tulajdonában levõ 1,7 hektáros
területen indul gyümölcs és
növénytermesztés. Az egyesület egy másik Leader forrásból
Gazdálkodj okosan - kompetenciafejlesztés Zalalövõn címmel tanfolyam indítását tervezi, melynek keretében a hallgatók növénytermesztési alapismeretekkel, növényvédelemmel, gazdálkodási, kertészeti ismeretekkel gyarapodhatnak.

10

Zalalövõ és Környéke

2012. október

Örömzene Szombathelyen
nagyobb erényünknek a bátor,
szép éneklést tartotta. Véleménye szerint a kórus mosolyogva énekel, ami nem kívülrõl az arcokon látszik, hanem a
lélek legmélyérõl fakad, s ezért
példaértékû. Nem hiába Örömzene Kórus a nevünk, s emblémánk a mosolygós violinkulcs! Jólesõ érzés, hogy nemcsak a külsõségekben, hanem
belsõ értékeinkben – mások
által észrevehetõen – is hordozzuk jelképeinket.

Nagy megtiszteltetésként
éltük meg, hogy városi kórusok mellett mi is énekelhettünk a székesegyház oltára
elõtt. Kis falunkat Zalaszentgyörgyöt, tágabb térségünket
és Zala megyét képviseltük a
szombathelyi találkozón!
A püspök atya biztató zárszava után minden kórust vendégül láttak a Brenner János
Egyházmegyei Kollégium éttermében.
-s-

Óvodás bál Zalaszentgyörgyön
Egyházmegyei kórustalálkozón szerepeltek.
Az Örömzene Kórus tagjai
a Magyar Katolikus Kultúra
Napjai keretében megrendezett Egyházmegyei Kórustalálkozón szerepeltek Szombathelyen.
A püspöki székesegyházban dr. Veres András megyéspüspök köszöntõ szavaival kezdetét vette a kórusok bemutat-

kozása. A szép délelõttöt a
szakmai zsûri értékelése zárta.
Varga László székesegyházi
kanonok, az OMCE elnöke
magas fokú szakmai tudással
egyenként értékelte a kórusokat. Dicsérte szolgálatunkat,
kitartásunkat, s tanácsokkal
látta el a karvezetõket. Az
Örömzene Kórusról szólva leg-

A zalaszentgyörgyi napköziotthonos óvoda 19. alkalommal rendezett nagy sikerû szülõi munkaközösségi bált, a bevétel az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, illetve fejlesztõszoba kialakítását szolgálta. Az
október 20-án tartott bál sikeréhez hozzájárult a zalaszent-

györgyi néptáncegyüttes és a
Best Way – egykori óvodásokból alakult – csoport mûsora.
A közel két évtizede sikeres
rendezvény ékes bizonyítéka
Zalaszentgyörgy és Kávás öszszefogásának közös fenntartású intézményükért.
pb

A ZALALÖVÕI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE
rendez
2012. november 10-én 20 órától
az iskola aulájában!
Szeretettel meghívjuk a szülõket, pedagógusokat,
vállalkozókat és minden kedves érdeklõdõt!
Jegyeket elõvételben 2012. november 9-ig az iskola
titkárságán (30/386-8195) lehet igényelni 1800 Ft/fõ áron,
mely tartalmazza a vacsora árát is.
A jegyigénylés egyben asztalfoglalást is jelent!
A helyszínen 22.00 órától lehet jegyet vásárolni
1000 Ft-os áron, amely nem tartalmaz vacsorát.
Kezdés: 20.00 órakor
„Meglepi mûsor” 20.00 órakor!
Vacsora: 21.00 órakor

Jól szórakoztak a bálozók.

„Castello” Kupa
teremlabdarúgó torna
A Zalalövõi Általános Iskola körmérkõzéses
teremlabdarúgó tornát rendez
2012. december 8-tól!
A tömegsport jellegû rendezvényünkre várjuk
min. 4 fõs csapatok jelentkezését!
2012. december 7-ig az iskola titkárságán vagy a
30/3868-195-ös telefonszámon.
Nevezési díj:4000 Ft

Zenél: Horváth Tamás „Csuta”
A bevételt udvari játékok vásárlására kívánjuk fordítani!
Ezúton is szeretnénk megköszönni az elõzõ évi támogatásokat!
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

Megbeszélés:
2012. december 7-én 19 óra (iskola)
Elsõ játéknap:
2012. december 8. szombat, délelõtt 9 órától,
További fordulók szombat délelõttönként!

2012. október
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Az országban elsõként Zalában állapodtak meg

A városok, a megye képviselõi és Rigó Csaba a megállapodás köteteivel.
2013 gyökeres változást hoz aláírásukkal is hitelesítették a akik a megyei kirendeltségea közigazgatásban: a szaktárca megállapodásokat – a hivatal ken dolgozókkal együtt alkotaz ország 19 megyéjében és a információ szerint az ország- ják a járási hivatalok 570 fõs
fõvárosban összesen 175 járás ban elsõként. Rigó Csaba kor- állományát. A tárgyalások sokialakítását tervezi. Magyaror- mánymegbízott a megye or- rán figyelembe vették a teleszág megyéi 29 éves szünet szággyûlési képviselõi és a tíz pülések igényeit, és fontos
után ismét járásokra tagolód- város képviselõi, jegyzõi jelen- szempont volt, hogy egyik tenak. Zalában, az ország harma- létében ismertette az átalakuló lepülés köztisztviselõje se madik legnagyobb településszá- rendszer felépítését, jellem- radjon munka nélkül. Ahol
mú megyéjében is számos zõit. Az állampolgárokat ja- eddig is intéztek közigazgatási
egyeztetés, tárgyalás elõzte nuár elsejétõl hatékony és ügyeket, ott ezután települési
meg a majdani járási hivatalok gyors ügyintézéssel várják. A ügysegédek támogatásával temár korábban közzétett hat hetik mindezt. Az önkormányindulását.
A Zala Megyei Kormányhi- városban (Zalaegerszeg, Nagyvatal október 12-i sajtótájékoz- kanizsa, Keszthely, Lenti, Letatóján bejelentette: minden- tenye, Zalaszentgrót) járási
ben megállapodott a megye hivatal és kormányablak mû258 településével a járási fel- ködik majd, Hévízen, Pacsán,
adatok, létszámok, ingatlanok, Zalakaroson és Zalalövõn
ingóságok átvételével kapcso- szintén kormányablak létesül.
latban. A településvezetõk a A hat hivatalba összesen 310
testületi felhatalmazásokat kö- köztisztviselõt vesznek át a
vetõen a tájékoztató napjáig települési önkormányzatoktól,

zatok ingyenes használatra adják át az épületeket, eszközöket, a késõbbi mûködtetés
költségeit a kormányhivatal
finanszírozza.
– Ma egy hosszú elõkészítés végére tettünk pontot, a
járási hivatalok január elsejétõl, az összes kormányablak
2013 végére fog mûködni.
Minden járási székhelyen lesz
okmányiroda, járási szintre kerülnek megyei feladatok és
lesznek gyámügyi, szociális,
földhivatali, ingatlan-nyilvántartási, munkaügyi kirendeltségek, illetve élelmiszer-, állatés népegészségügyi szolgálatok. Az egységes eljárásrendû
feladatokat átveszi az állam, a
helyi ismereteket igénylõ feladatok az önkormányzatoknál
maradnak. A járási székhely és
kormányablak nélküli településeken is gondoskodni kell az
emberekrõl. A települési ügysegédek állami alkalmazottként a közös hivatalokban látnak el szolgálatot, egyes településeken részmunkaidõben segítik az ügymenetet. A
mai megállapodások már
tartalmazzák az új hivatalokba átkerülõ dolgozók névsorát is – fejtette ki Rigó
Csaba kormánymegbízott lapunknak.
Pataki Balázs

Ha elolvasta, adja tovább!

Gameover! Bezártak a játéktermek

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke
Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
– A választás szabadságától is megfosztottak bennünket!
Most azt a lóvét is kénytelenek leszünk elinni, amit a gépekbe nyomtunk volna…
Rajz: Farkas László

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI
AJÁNLATAI
PRÁGA
Nov. 30 - Dec . 2.
34.900 Ft/fõ
ZAKOPANE - KRAKKÓ
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY
Dec. 1., 9., 15.
5.700 Ft/fõ
SALZBURG
Dec. 8.
9.100 Ft/fõ
LJUBLJANA
Dec. 22.
7.900 Ft/fõ
POZSONY - KITSEE CSOKIGYÁR
Dec. 22.
6.900 Ft/fõ
MÁRIAZELL
Dec. 16.
7.000 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 1-3.
32.900 Ft/fõ
MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)
2013. Febr. 9-10.
26.500 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Kinga Fodrászat
Fodrászat: Modern hajvágás és hajfestés
Hajápolás felsõfokon
Kozmetikai kezelések
Epilfree - Tartós szõrtelenítés
Körömápolás: Manikûr-pedikûr
Géllakkozás
Szolárium

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla 06/30-507-29-70
Bagod (Avia benzinkút udvarán.)

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!
Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
• Csökkentse akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel. Milliókat spórolhat meg!
• Hitelközvetítés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, gépjármû hitelek.
• Nem sikerült eladni? Hirdesse ingatlanát 61 weblapon és spórolja meg
az ingatlanközvetítõi jutalékot! Ingatlan fotózás és hirdetésfelvétel megrendelhetõ.
• Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen! Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
• Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
• Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások
• Kárügyintézés, nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
• Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás.
Pénzvisszatérítés minden vásárlás után
H-Kontakt Group Kft.
Horváth József
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel.: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

