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Csillag állt meg a hely fölött

A szerzõ illusztrációja

Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltûnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk õt.
A bölcsek szavára nagy nyugtalanság fogta el Heródest, és
egész Jeruzsálemet. A király
összehívatta mind a fõpapokat
és írástudókat, s kérdezte
tõlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a
napkeleti bölcseket, hogy megtudja tõlük a csillag feltûnésének idejét, majd azt mondta
nekik:
– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-

mekrõl, s ha megtaláljátok, adjátok mindjárt tudtomra, hogy
én is elmenjek, és imádjam õt.
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták õt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek bibliai történetét. A csillag megállt a hely fölött… Karácsonykor kövessük mi is a szívünkben föltûnõ csillagot! Induljunk el az úton a hely felé,
ahol megszületett a Világ Világossága; tegyük le szeretetajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.

Valamennyi Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
25-30 kg-os minõségi húsmalacok,
négyesmentes állományból eladók.
Ár: 700 Ft/kg
Ugyanitt szilveszterre malacok,
konyhakészen eladók
Ár: 1000 Ft/kg
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Zalalövõ és Környéke

Út a betlehemi jászolhoz

Rajz: Farkas László
Kedves Zalalövõ és Környéke újság olvasói!
A karácsonyi készülõdés, a
várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm
Önöket. A karácsony, mint a
legszebb, legbensõségesebb ünnepünk lehetõséget nyújt arra,
hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát
gyújtsunk. Ilyenkor van igazán
alkalmunk arra, hogy rohanó
világunkban egy kis szünetet
tartsunk és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk.
Az év vége az öröm, az
ünnep mellett alkalmat ad arra

is, hogy számvetést készítsünk
az eltelt esztendõrõl és megtervezzük a jövõt. Felidézzük a
legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy ebbõl meríthessünk erõt az elkövetkezendõ újév napjaira is.
Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra.
Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem önmagunkból mit adhatunk. Az az
ember, aki nem csak saját

A „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár
szeretettel vár minden érdeklõdõt karácsonyi mûsorára

2013. december 22-én,
0 0
15 órakor,
melyet a Mûvelõdési Központ
színháztermében rendezünk.
Az ünnepi mûsor keretében fellépnek az
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a
Mûvelõdési Központ csoportjai.

magáért él, aki igazi harmóniát
tud teremteni belsõ világában,
saját lelkében és maga környezetében, mindenekelõtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke,
szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ
családot lehet teremteni, amely
érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak
így tudjuk az otthon melegét
valósággá, megélhetõbbé tenni, ami végig kíséri egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetõségét.
Induljunk hát el együtt a
betlehemi jászolhoz vezetõ
úton, s akárcsak a Lukács Evangéliumában említett pásztorok, találjuk meg a kisdedet és
boruljunk le imádattal a világot megváltó kis Jézus elõtt.
Kérjük a világ urát, hogy gyújtsa meg lelkünkben a szeretet
lángját, és azt helyezzük el

2013. december
családunk karácsonyfája alá.
Hiszem, hogy elfeledve a világ
összes búját, baját, képesek leszünk az Istennel együtt szeretni, ahogy azt Wass Albert
írta nekünk:
„Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden
ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagyok szeretettel…!”
E gondolatok jegyében kívánok mindannyiuknak szeretteik körében eltöltendõ áldott
karácsonyt, és álmaikat beteljesítõ, egészséget hozó, békés,
boldog új esztendõt, amelynek
legyen vezérfonala a szeretet
és az összetartozás.
Pintér Antal
Zalalövõ polgármestere

A legszebb emberi érzés
A legszebb emberi érzést
nem feltétlenül tárgyak, ajándékok váltják ki belõlünk.
Elég egy boldog pillanat, egy
személy, egy élmény, egy
kedves emlék vagy egy baba
mosolya.
Szerintem a legszebb emberi érzés a szeretet és a boldogság. Mindenki képes rá,
de lehet, hogy csak a szíve
mélyén. A szeretet nem feltétlenül szerelmet jelent. Egy
szerelmes pár lehet szerelmes és szerethetik egymást,
míg egy kisleánynak az apukája, egy kisfiúnak pedig az
anyukája az elsõ szerelme,
hiszen nem tudják mit jelent
ez a szó és a szüleik iránti
szerelem, szeretetre halványul. Rájönnek, hogy ez a két
szó nem teljesen ugyanaz.
Más egy napnyugta vagy kelte, egy séta a parkban egy nevetés, egy ölelés, egy szem
megcsillanása, egy kényelmes
ágy, egy jó könyv a családod
társaságában, mint a barátod
vagy barátnõdében. Természetesen a szerelem erõsen
megemeli a boldogságérzetet, de önmagában mégis kevés. Ha nem szeretünk senkit
sem, akkor minden nehezebb. Nem kapunk fontos
tanácsokat, csak magunknak
hiszünk, mivel a szeretethez
bizalom is kell. Ha minden
tökéletes, akkor a világon a
legboldogabb emberek is lehetünk. A boldogságnak is
lehet több fajtája. Van akit a
pénz, a szerelem, a zene, a
tehetség, egy testvér vagy a
családja teszi boldoggá. Engem például a családom, a
kutyám, a zene és a barátaim.
Ez a dolog egyénenként változó. Önmagunkban rejlik,
hogy minket mi tesz boldog-

gá. A választ pedig saját magunkban leljük meg. Sosem
tudhatjuk, hogy mikor leszünk boldogok. Eltervezhetjük, de nem biztos, hogy úgy
fog elsülni, ahogy akarjuk,
elvégre az élet irányít minket.
Minden úgy történik,
ahogy az a nagy könyvben
meg van írva. Lehet, hogy a
magasba vágyunk, de nem
jutunk fel. Sorban állunk és
lehet, hogy csak egy pillanatra is, de érezhetjük a boldogságot, a szeretetet amit a
körülöttünk lévõ emberek
arca sugároz. Eldönthetjük,
hogy ki mellé ülünk le, kivel
akarunk élni. Néha rossz
döntést hozunk és utána nem
vágyunk fel a magasba. Oda,
ahol megismertük a szeretet
és a boldogság határtalanságát, de a hibáinkból tanulunk, s ha nem is most, de
mindenki meg fogja találni,
hogy mi teszi boldoggá.
Bíró Vanessza
8.osztályos tanuló
bagodi Fekete István
Általános Iskola
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Kiegyensúlyozott gazdálkodás, tûzgyújtási problémák, kerékpárút
Közmeghallgatás Bagodban
Többek között ezek a tényezõk kerültek szóba 2013.
december 9-én, a bagodi Sport
épület nagytermében tartott
közmeghallgatáson.
Mogyorósi József polgármester mindenek elõtt az önkormányzat idei gazdálkodásáról számolt be a jelenlévõknek. Elmondása szerint a település ez évi összes bevétele valamivel több, mint 143 millió
forint volt és az önkormányzat
ugyanennyi kiadással számolt.
A polgármester itt rámutatott
arra is, miszerint nem tartja túl
igazságosnak, hogy a fegyelmezetten és jól gazdálkodó tele-

pülések folyamatosan elesnek
plusz fejlesztési támogatásoktól, míg azok, amelyek évek
óta képtelenek megteremteni
az egyensúlyt a bevételi és kiadási oldalon, azok igen.
A polgármester arról tájékoztatott továbbá: a 2013-as évben több felújítást is sikerült
kivitelezni Bagodban, annak
ellenére, hogy ezek a korábbi
fejlesztések összegét nem érték el. Megújult például a közmeghallgatásnak is helyet adó
Sport épület egy része, a polgármesteri hivatal külsõ és
belsõ szépítése szintén megtörtént.
Mogyorósi
József

Mikulás-ünnepség Bagodban

Sok-sok dallal, verssel készültek a gyerekek.
Intézményünkben már évek
óta hagyomány, hogy a Mikulás meghívót küld azoknak a
gyerekeknek, akik majd a következõ nevelési évben jönnek
óvodánkba. A Micimackó Bölcsõde apróságaival is közösen ünnepeljük ezt a szép napot. Így történt ez idén is. A gyermekek
nagy izgalommal várták, hogy
eljöjjön hozzájuk a Mikulás. Az
óvodások által készített rajzokkal, festményekkel feldíszített
óvoda várta a vendégeket.
Vizy Tiborné vezetõ óvónõ
köszöntõ szavai után a Kis Hétrét együttes zenés mûsorral örvendeztette meg a hallgatóságot. A gyermekek aktív bevonásával igazi Mikulás-váró hangulatot varázsoltak. Egyszer csak
csengõszó hallatszott és mindenki tudta, hogy megérkezett

a Mikulás. A Micimackó és Katicacsoport óvodásai sok-sok
dallal és verssel készültek a köszöntésére. A gyermekek nagy
örömére a jóságos Mikulás
puttonyából elõkerültek az ajándékok, a csomagok. Megígérte,
jövõre is ellátogat hozzánk.
A csillogó szempárokból
ítélve nagy élményben volt részük kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Az ünnepség után a
vendég gyermekek és az óvodások közösen játszottak a csoportokban. Így a leendõ óvodások és szüleik betekintést
nyerhettek az óvoda életébe.
Kellemes délelõttöt töltöttünk
el együtt, és ezt a szép hagyományt a továbbiakban is szeretnénk megtartani.
Paksáné Szabó Erzsébet
Óvodapedagógus

Mogyorósi József polgármester a település idei gazdálkodásáról is beszámolt.
örömmel nyugtázta, hogy a faluban kiépült térfigyelõ kamerarendszernek köszönhetõen a
helyiek nyugalma kiegyensúlyozott maradhat a jövõben is.
A közmeghallgatáson jelenlévõk elsõként a Bagodban jelenleg élõk közül a munkanélküliek számára voltak kíváncsiak, valamint a nekik járó
szociális juttatások mértékére.
Ezzel kapcsolatban Mogyorósi
József arról tájékoztatta a helyben élõket, hogy a településen
évek óta jellemzõen 10-12 emberrõl tudják, hogy állás nélküli, de õket mindig bevonják az
éppen aktuális közmunkaprogramba. A polgármester
szerint pontos számadatot
azért sem tudnak mondani,
mivel ha többen is élnek munkanélküliként Bagodban, az
nem azt jelenti, hogy a valóságban nem vállalnak alkalmi
munkákat vagy külföldi megbízásokat. A szociális juttatások tekintetében ugyanaz jellemzi a települést, mint az országos átlagot, azaz a temetési,
étkezési és egyéb segélyek
rendszere mûködõképes helyben is.
Többen felszólaltak nemtetszésüknek hangot adva,
hogy számtalanszor tapasztalják egy bagodi lakos személyében a hajléktalan életmód folytatását rendszeresen. A polgármester ezzel kapcsolatban azt
mondta: tudnak a problémáról
és már számtalanszor kértek
rendõri és mentõs segítséget
is az érintett védelmében,
azonban kevés sikerrel jártak,
ugyanis az illetõ nem hajlandó
elfogadni semmilyen intézményes vagy egyéb támogatást,
ezért az önkormányzat és sokszor a helyiek mentõakciója a

legtöbb esetben csupán „tûzoltásra” elegendõ.
A bagodi kerékpárút fejlesztésének terveirõl is érdeklõdtek a megjelentek, akik elsõsorban arra voltak kíváncsiak, hogy a korábbi megújítási
elképzelések mikor folytatódnak a településen. A polgármester arról tájékoztatta a kérdezõket, hogy jelenleg érvényes építési engedéllyel rendelkeznek, amelyet Teskánd településsel közösen készíttettek
el. A két falu közötti megállapodás értelmében folyamatosan figyelik az ehhez kapcsolható pályázati lehetõségeket,
és amint találnak megfelelõt,
az a falu pályázik, amelyik jobb
feltételekkel nyerhet az aktuális támogatási tenderen.
A település ivóvízellátásával kapcsolatban Mogyorósi
József elmondta: a jövõbeni
fejlesztéseknek köszönhetõen
a Bagodban élõk a zalaegerszegi nyugati-vízbázisból kapják majd az ivóvizet. Ez a beruházás egy KEOP-os támogatás
utána valósulhat meg, mintegy
4 milliárd forintból és összesen 13 települést érintõ fejlesztést takar.
A közmeghallgatáson néhányan sérelmezték azt is, hogy
több helyben élõ nem tartja
be a szabadtéri tûzgyújtás, égetés szabályait és ezzel rendszeresen bosszúságot okoznak
azoknak, akik még a téli idõszakban is – ha jobb az idõjárás – kint szárítják a ruháikat.
Az önkormányzat álláspontja
szerint a tûzgyújtásnak mindenütt pontosan szabályozott
rendszere van és azt a bejelentések után rendszerint ellenõrzik is valamennyi esetben.
Zsuppán Beáta
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Nyugalom a hosszú élet titka!
90 éves Csöde Mariska nénije

Mariska néni Reszneki Gyulánétól vette át a miniszterelnöki
emléklapot.
Mióta nyugdíjba ment, a
falu központja Csödében nem
a boltban, hanem nála van. A
kenyeres autó a háza elõtt áll
meg, s a faluban télen mindig
nála szórják el legelõször a
havat. Az emberek önszántukból segítenek neki, õ az, akit
mindenki szeret, s ezt viszonozza is az õt látogatóknak. Mariska néninél naponta egymásnak adják a kilincset a betérõ barátok, beszélgetõtársak. Életérõl könyvet lehetne írni, annyit tudna
mesélni. Biró Béláné november 30-án töltötte be a 90.
életévét, akit Reszneki Gyuláné polgármesterrel látogattunk meg.
– Szépkorú vagyok az biztos, már dokumentum is van

róla! – mutatja mosolyogva a
miniszterelnöki emléklapot. –
Sok virágot kaptam, nagyon
örültem, hogy megemlékeztek
rólam. Küzdelmes kilencven
év van mögöttem, amiben volt
öröm is, bánat is. Summás és
cselédlány is voltam, elég fiatalon, 21 évesen mentem férjhez. Nem lehetett nagyon válogatni, mert háború volt. Áldott
jó, õszinte férjem volt, akivel
50 évet voltunk házasok, 4
gyereket neveltünk… – meséli
elcsukló hangon Mariska néni,
akinek legnagyobb szomorúsága, hogy szülõként két gyermekét már el kellett temetnie,
és húsz éve a férje is elhunyt.
Örömmel tölti el, amikor 8
unokájára és 10 gyönyörû dédunokájára gondol.

Árnyoldal...

Mariska néni 1945. február
27-én ment férjhez, a háború
„hozta” a férjét, akit az Alföldrõl, Kerekegyházáról soroztak
be. Özvegyember volt, akivel
két kisiskolás gyermeket is kapott. A katonai szertartással
megtartott házasságkötést követõen azonban a tartalékosokat az osztrák határra vezényelték, amikor döntenie kellett: marad az orosz megszállás
alatt lévõ országban szüleivel,
vagy követi férjét a frontra.
Április 5-én átlépték a határt,
majd nyolc hónapig „nászúton
voltak” a hadsereg táborában.
Az ínséges idõkben sokszor az
erdõszéleken, a katonaköpenyen aludtak. Egészen a Wörthi-tónál épített táborig jutottak. Elsõ gyermekét szeptemberben, Klagenfurtban koraszülöttként hozta világra, akit
12 nap után el kellett temetnie. Sírját azóta is látogatja.
– Májusban vége lett a
háborúnak, aztán hadifoglyokként maradtunk a táborban,
ahol lehetett dolgozni is. Én
voltam ott a gombaszakértõ, az
angol katonák pedig szörnyülködve néztek, hogy mit eszünk,
s inkább megkínáltak bennünket a szendvicsükkel. Ott
láttam elõször vízisít is. Szüleimnek kalandos élete volt,
Csödén éltek, de Bécsben találkoztak. Édesapám egyike
volt az 1910-es évek elején

Amerikába vándorlóknak, aki
megúszta az elsõ családját elpusztító tüdõvészt, de a frontot, az orosz fogságot nem.
Egyetlen gyerek voltam, felnõtt fejjel, 30 évesen tanultam
kereskedelmet és az ÁFÉSZ
csödei
boltjából
mentem
nyugdíjba. A párom Zalalövõre
járt biciklivel dolgozni, nagy
volt a család, s mellette állatokat is tartottunk – emlékezik
vissza Mariska néni, aki hozzáteszi: a településen régen többen éltek, nem volt ritka a
több generációs családokban a
8-10 gyerek sem. Hetente eljár
a zalalövõi Idõsek Klubjába, s
részt vett a megyeszékhelyen
tartott találkozón is. A csödei
rendezvényeken elmaradhatatlanok a süteményei, megismerik a pogácsáját. S hogy mi kell
ahhoz, hogy valaki ilyen szép
kort megéljen?
– A legfontosabb a nyugalom, nincs értelme sokat mérgelõdni! Minden embernek
vannak hibái, más természetûek vagyunk. Sajnos ma olyan
sokat veszekszenek az emberek – jegyzi meg Mariska néni,
akit negyven éve mûtöttek
daganattal, de azóta szerencsére csak kisebb fájdalmai vannak. Kedvenc idõtöltése az
olvasás, s a tél beköszöntével
az etetõjében megjelentek a
kedvenc madarai is.
Pataki Balázs

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!
A Zalatáj Kiadó keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)
olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,
érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és
gépkocsi használata szükséges.
Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalalövõ és Környéke

– Most hogy így beütött ez a rezsicsökkentés, minden
esélyünk elszállt egy jó kis szénszünetet illetõen!...
Rajz: Farkas László

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Semmivel sem összehasonlítható ünnep
Még egy-két nap, s itt az év
egyik legszebb ünnepe, a karácsony. Ilyenkor néhány napra a politikai csatározások is
szünetelnek. Ez a csend és a
békesség idõszaka. Errõl beszélgettünk Vigh László országgyûlési képviselõvel.
– Mit jelent a karácsony
Ön számára?
– Számunkra ez az idõszak
az elcsendesedést és a Jézuskavárást jelenti. Bár ezt a karácsonyi reklámok nem hirdetik,
de ilyenkor az emberek többsége az otthonában számvetést
készít, s a legközvetlenebb
hozzátartozóival megossza ennek a semmivel sem összehasonlítható ünnepnek a bensõséges hangulatát. Nekünk
különösen fontos ez az ünnep,
hiszen négy gyermekünkkel és
két unokánkkal várjuk a jeles
napokat. Ha az ember az év
túlnyomó részében kora reggeltõl késõ estig dolgozik,

szükség van néhány nap érzelmi feltöltõdésre. Nekünk
ezt a karácsony adja. Egyúttal
ez a külvilággal való megbékélést is jelenti. Ha már elfogyott belõlünk a türelem, a béke, ilyenkor újratöltekezünk,
hogy az elkövetkezendõ munkásnapokon kellõ empátiánk
legyen ahhoz a feladathoz,
amit el kell végeznünk. Mert
azért vagyunk mi, politikusok
– nekem határozottan ez a véleményem –, hogy segítsük azokat az embereket, akik megtiszteltek bennünket bizalmukkal.
– Önök hol töltik a karácsonyt?
– Otthon, családi körben. A
karácsonyi készülõdés legnagyobb terhét a feleségem viseli, de igyekszem a segítségére lenni. Ez elsõsorban a bevásárlásnál jelenik meg, de
kuktaként is hasznos vagyok a
sütés-fõzésnél, s az ünnepi sütemények elkészítésénél.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ,
Emelõgépkezelõ, (kivéve targonca)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ
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

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Zalaháshágyon is járt a Mikulás Adventi vásár Zalaszentgyörgyön
Segítik Takács Eszter felépülését

A december 13.-iki Luca naphoz kapcsolódóan szerveztek
másnap elsõ alkalommal adventi vásárt Zalaszentgyörgyön. Az érdeklõdõk az ünnepi díszek és finomságok mellett varrt és hímzett kézmûves
táskákat, erszényeket, gyertyákat, mézet, csírát, száraztésztát
egyaránt vásárolhattak, miközben forralt bor illata lengte be
a kultúrház elõtti teret.
– Hagyományteremtõ szándékkal indítottuk a programot,
és meglepõen sok érdeklõdõ
jött el. Talán érezték azt a szeretetet, amit mi ebbe a programba beletettünk. A kínálatot
elsõsorban helyi és környékbeli (õs)termelõkre, kézmûvesekre alapoztuk, akik közül sokan kedvtelésként, illetve jövedelem kiegészítésként foglal-

koznak termékek készítésével,
árusításával. Amellett, hogy mindenki a saját portékáját árulja,
a sütemények, gofri, étel-ital fogyasztás bevétele a Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és
Sport Közalapítványt gazdagítja. Az összegyûlt pénzt az ifjúság nyári táboroztatására és az
ünnepek kézmûves foglalkozásaira szeretnénk fordítani –
árulta el Pál Attiláné Gyöngyi
szervezõ óvónõ.
A rendezvényre az érdeklõdõktõl jelképes belépõt kértek: mindenki hozzon egy
díszt a Mindenki karácsonyfájára, mely gesztusért tombolát
kaptak. A jelenlévõk koraeste
feldíszítették a fát, majd az árusok által felajánlott tombolatárgyakat sorsolták ki.
p.b.

A Mikulás Mutyi bohóccal érkezett.
December 6-án teljesen
megtelt gyerekekkel Zalaháshágy kultúrháza, akik vágyakozással telve várták a Mikulást.
Idén legnagyobb örömükre
Mutyi bohóccal együtt érkezett, a gyerekek énekekkel, versekkel készültek a napra.
A településen hagyományosan jó az összefogás, és szívesen segítenek, állnak jótékony
ügy mellé. A megyében az év
végéhez közeledve többen szerveznek gyûjtést a Sárhidán élõ
20 éves Takács Eszter és családja támogatására. Az édesanyja révén zalaháshágyi felmenõkkel bíró lány daganatos
beteg, elvesztette fél lábát, és
még újabb mûtétek várnak rá.
Büki József polgármester az

önkormányzat nevében járt a
sárhidai lánynál:
– Eszter most szerencsére
jobban van, nagyon jó hangulatban fogadott bennünket. Mi,
falubeliek úgy gondoltuk, hogy
a zalaháshágyiakért annyit megteszünk, hogy lehetõségünkhöz mérten támogatjuk. Gyûjtést szerveztünk, melybõl Eszter felépülését támogatjuk, akinek a fõvárosi kezelésekre történõ eljutás is jelentõs kiadásokat emészt fel.
Zalaháshágyon a szokásokhoz híven a környék fellépõivel karácsonyi ünnepséget tartanak, januárban az idõseket
köszöntik, mely programokra
mindenkit szeretettel várnak.
Pataki Balázs

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények

Sokan vásároltak karácsonyi ajándékot szeretteiknek.

„Castello” Kupa
teremlabdarúgó torna
A Zalalövõi Általános Iskola körmérkõzéses
teremlabdarúgó tornát rendez
2013. december 29-tõl!!!

(lakodalmak, közgyûlések,
bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.

A tömegsport jellegû rendezvényünkre
várjuk min. 4 fõs csapatok jelentkezését!
2013. december 28-ig az iskola titkárságán vagy a
30/3868-195-ös telefonszámon.

Érdeklõdni: az iskola titkárságán vagy
a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Hónaptól hónapig…

Nevezési díj: 4000 Ft
kö zéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. április

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!

Megbeszélés: 2013. december 28-án 19 óra (iskola)
Elsõ játéknap:
2013. december 29. vasárnap, délelõtt 9 órától,
További fordulók szombat délelõttönként!

2013. december
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Mikulás-ünnep Zalaboldogfán

mxm lakberendezés rovata

Már karácsonyi (is) volt a hangulat

Zalaboldogfán idén is a faluközpontban ünnepelnek az emberek.

Zalaboldogfán az elmúlt
években és idén is advent
eljövetelére a faluközpontban
állították fel a mindenki fenyõfáját. Építettek mellé betlehemet és egy nagy adventi koszorút. A munkálatokban az
önkormányzat dolgozóin kívül
a lányok-asszonyok tánccsoport tagjai szorgoskodtak.
A fenyõfát a férfiak már
elõzõ nap kivágták és felállították. A lányok-asszonyok napokkal elõtte készítették a díszeket, a betlehemes felépítéséhez és az adventi koszorúhoz a
tartozékokat. Mikulás-nap délutáján már minden a helyén
volt, az egymás mellett lévõ
alkotások igazi karácsonyi hangulatot idéztek.
– Az ilyen szépen kialakított szabadtéri környezetet
nem helyettesíti semmilyen
beltéri rendezvény. Azért döntöttünk így, hogy a Mikulást is
a szépen feldíszített és kivilágított fa alatt fogadjuk –
mondta Luter Péter polgármester.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Délután négyre érkeztek a
gyerekek az ünnepségre, amikor a közvilágítással együtt a
fenyõfán is kigyúltak a fények.
Hamarosan be is népesült a
faluközpont. A szülõk, nagyszülõk kíséretével megérkeztek az apróságok, közben karácsonyi dalok szóltak a hangszóróból. A közel félszáz gyerek izgatottan várta a tél „nagykövetét”, fogadására versekkel,
énekekkel készültek.

A távolból csengõhang hallatszott. Jól látható volt, hogy a
Mikulás krampuszok kíséretével, lovashintón érkezik. A találkozás nagy izgalmat váltott
ki a kicsik körében, elõször
bátortalanok voltak, de késõbb verssel, énekkel, rajzzal
kedveskedtek a nagy szakállúnak. Minden gyermek kapott
ajándékot és jó tanácsot, és megígérte, hogy jövõre is eljön
Zalaboldogfára. A gyerekek pedig azt fogadták meg, hogy jók
lesznek, és még búcsúzóul is
énekeltek a Mikulásnak.
Az idõ kegyes volt, így a kis
társaság együtt maradt, beszélgetés közben gyönyörködtek a
karácsonyfa fényében és a
szépen kialakított környezetben. Búcsúzáskor elhatározták,
ha jövõre is kegyes lesz
hozzájuk az idõ, akkor szintén
a faluközpontban fogadják a
Mikulást.
Az önkormányzat munkatársai és a képviselõ-testület
tagjai ezúton kívánnak Zalaboldogfa minden lakójának áldott, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket, továbbá békében,
egészségben, sikerekben gazdag új évet!

A Mikulás Keménfán

Gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikulás
Keménfára is. Igaz, a rénszarvasok húzta szánt le
kellett cserélnie, mert hó
hiányában a szán nem csú-

szott, így autóval érkezett meg.
A gyerekek verssel köszöntötték a Mikulást, õ cserébe egy
kis ajándékkal jutalmazta õket
az egész évi jóságért (képünkön).

Fõzni jó!
Jaj, Lacikám...
Laci szeret bulizni, pláne szilveszterkor. Ilyenkor
néha átesik a ló túlsó oldalára, másnap meg is lesz az
eredménye, jön a macskajaj,
a másnaposság. Lacinak éppen ezért szent meggyõzõdése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: „legközelebb kevesebbet fogok inni”. Bár ezt még tudományos kutatásokkal nem sikerült alátámasztania, és én
azt gondolom nem is fogja,
mert van ennél fontosabb
dolga az életben.
Szóval Laci, amíg magányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi praktikák – amiket a barátai
ajánlottak. Laci minden évben fogadkozott. Majd kúrálta magát. Egészen addig,
amíg megismerkedett a feleségével. Azóta is ugyanúgy bulizik, mint korábban
szilveszterkor, a másnaposság azonban elmarad, nem
kell kúrálnia magát. Egyik
alkalommal baráti társaságban rákérdeztem, mi a titok,
hogy sikerül elkerülnie a
másnaposságot. Körbenézett, hogy a felesége ne lássa, és elmagyarázta. A feleségem olyan, mint a lakmuszpapír, tudja, mikor esnék át a ló túlsó oldalára.
Tavaly is, amikor az asztal
tetején táncoltam és bontottam volna a következõ pezsgõt, odajött hozzám és azt
mondta: Jaj Lacikám, de
rosszul nézel ki, Te ezt már
ne idd meg! Én akkor zokszó nélkül letettem a pezsgõt, mert tudtam, ha hallgatok rá, másnap nem lesz
semmi bajom.
Persze ehhez az is kellett, hogy elsõ alkalommal
nem hallgattam rá. Másnap
én olyan beteg voltam, hogy
azóta is emlegetem…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

8

Zalalövõ és Környéke

2013. december

Hatvanadik évforduló a TIT-nél
Múltidézés, értékelés és jövõbe tekintés

Dr. Ferenczy Sándor a falusi ismeretterjesztés fontosságát
elemezte.
1953 november 29-én, hatvan esztendõvel ezelõtt alakult
meg a TIT zalai szervezete,
amely akkor 300 fõt számlált.
Ez alkalomból alapítók és utódok részvételével jubileumi
ünnepségre került sor a zala-

egerszegi székházban. Az elõtérben az elmúlt évtizedeket
illusztráló fotók, egykori hírlapok, neves tudósok fotói, bent
a kivetítõn a több évtized alatt
megélt tudományos összejövetelek, ismeretszerzõ tanfo-

Vegyen részt 100 órás Számítástechnika
tanfolyamon szinte INGYEN!
100 órás Számítástechnika képzésre várjuk a jelentkezõket
A képzés alapvetõ célja, hogy a résztvevõk készség szinten
tudják használni a számítógépet.
A képzés során az alábbi témaköröket sajátítják el a hallgatók:
· Operációs rendszerek
· Szövegszerkesztés

· Táblázatkezelés
· Internet és kommunikáció

Képzés kezdete:2014. január 13.
Képzés vége:2014. április 14.
Képzés ütemezése: hétfõ, csütörtök napokon 17:00-20:15 között
Helyszín:Zalalövõi Általános Iskola 8999 Zalalövõ, Rákóczi út 1.
A tanfolyam díja 91.000,- Ft, melybõl maximum 4.550,- Ft-ot kell
a képzésben résztvevõ hallgatónak önrészként kifizetnie,
a fennmaradó képzési díj pályázati forrásból kerül kifizetésre.

Jelentkezés a Zalalövõi Általános Iskolában
(jelentkezés: 30/3868195),
2013. december 30-ig!
regisztrálás a tanfolyamra (jelentkezés sorrendjében):

www.tudasodajovod.hu
Ne hagyja ki a lehetõséget!

lyamok, születésnapi rendezvények pillanatai jelezték az
egyesület tartalmas múltját.
Az egyesület elnöke, Bánfalvi Péter köszöntötte az alapító tagokból és a több éves
tevékenységet folytatók körébõl álló vendégeket. Hangsúlyozta, hogy a hosszú évek
alatt beigazolódott: van létjogosultsága a társulat szerteágazó munkájának, amelyet az
1990 óta egyesületként mûködõ szervezet eredményei is
mutatnak. Mindezek folytatásaként ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe a fiatal amatõr csillagász, Szente Hajnalka elõadását, „Légkörök a Földön
kívül” címmel. Rózsás Csaba
ügyvezetõ igazgató az alapító
tagoktól származó akkori gondolatokat osztotta meg az ünnepség résztvevõivel. Dr. Németh József nyugalmazott
muzeológus 56 éve tagja már a
szervezetnek. Ez alkalommal
nevek, dátumok és nevezetes
események sorával idézte fel
az elmúlt hatvan év fokozatos
fejlõdését és változását, megemlítve a Magyar Természettudományi Társulat alapítóját,
Bugát Pált, valamint a zalai
tagok közül Tantalics Bélát,
Vizsy Károlyt, Sümeghy Bélát.
A fõként helyi tanárokból,
népmûvelõkbõl és orvosokból
álló szervezet a város közéletének egyik központjává vált.
Dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök 15 éven át
töltötte be az egyesület elnöki
posztját, amely – mint mondta
– nagy hatással volt további
életére.
A hozzászólók sora dr. Ferenczy Sándor háziorvos visszaemlékezésével
folytatódott,
akit az ismeretterjesztésben
aktívan résztvevõ édesapja
még egyetemi évei alatt kért

fel az elsõ elõadások megtartására, melyeket 1968 óta
számos követett szerte a megyében. Köszöntõ szavai érintették a falusi ismeretterjesztés
és információ átadásának fontosságát.
Bánfalvi Péter elnök az
optimizmust emelte ki a jövõt
illetõen, hiszen mint beszédében jelezte, ez ad erõt a további munka folytatásához,
törekvéseihez.
Az egyesület mûködését értékelve elhangzott, hogy az
ismeretterjesztés mellett meghatározó jelentõséggel bír a
szakképzés, mely színvonalas
elméleti és gyakorlati tudás
megszerzésére ad lehetõséget.
A rendezvény zárásaként a
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesületben végzett több évtizedes
ismeretterjesztõ munkáért elismerések átadására került sor.
Így a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
„Felnõttképzésért Öveges József emlékplakett” kitüntetését Borsos József igazgató
vehette át, Horváth Miklós az
„Ismeretterjesztõ
munkáért
Öveges József emlékplakett”
kitüntetést kapta. Dúcz Mihály „Kiváló ismeretterjesztésért”, Völler Gyula „TIT Aranykoszorús Jelvény” társulati kitüntetésben részesült. További
négy tag, Lendvai László,
Pintér Mátyás, Szabó Ferenc
és Wágner Pál az „Elnökség
Dicsérõ Oklevelét” kapta.
A nagy múlttal rendelkezõ
tudományos társulat zalai szervezetének ünnepi délutánján
köszöntötték az alapító Tantalics Béla helytörténészt, aki
meglett kora ellenére ma is
aktív, alkotó tagja az egyesületnek.
Török Irén

Családi Napközink felvételt hirdet bölcsõdés
korú gyermekek részére 10 hónapos kortól!
A gyermekfelügyeleti díj alóli mentesülésre
kérelem adható be!
Elérhetõség, további információ:
Napfény Családi Napközi,
8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.
Telefon: 30/387-38-54 • napfeny@zalalovo.hu
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Karácsonyváró és kézmûves vásár Bagodban

Ünnepi hangulat a Szent István parkban.

A közelgõ ünnepekre hangolt az énekkar.

Az ünnepek elõtt hagyománnyá vált Bagodban a karácsonyváró vásár, melyet idén
december 14-én tartottak. A
Szent István parkból már
délután finom illatok szálltak,
s a falubelieket ínyencségek,
és kézmûves termékek várták.
A hangulatot a Bagodi Ének-

gofrit sütnek, a Bagodért Egyesülettel forralt bort, süteményeket készítettünk, melyhez
becsületkasszát teszünk ki. Az
így befolyt összeget az egyesület pályázatokra, rendezvényekre fordítja. A program lényege,
hogy együtt legyünk és közösen hangolódjunk az ünnepre

kar dalcsokra alapozta meg,
akik a falu gyönyörûen feldíszített karácsonyfája elõtt adták elõ ünnepi válogatásukat.
– Helyi kézmûvesek, virágkötõk árulnak ilyenkor, fatálat,
horgolt angyalkákat, a gyerekek által készített mécseseket
is lehet vásárolni. Az iskolások

– árulta el Déri Adrienn, az
egyesület programszervezõje.
Az estébe nyúló program
közös énekléssel folytatódott.
Az ünnepek elõtt, december
22-én a templomban a Bagodi
Énekkar karácsonyi koncertjére várják a falubelieket.
Pataki Balázs

Advent Káváson…
Korán sötétedik ilyenkor,
ha némi felhõ is borítja az
eget, már délután négykor este
van. Mennyire más azonban ez
a december eleji sötét, mint a
csak egy héttel ezelõttié, a
november végié volt, hiszen itt
van az advent.
Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini kifejezésbõl származik,
ami annyit jelent: az Úr eljövetele.
Ahogyan december elsõ
vasárnapjától sorban az elsõ
után meggyújtjuk a gyertyákat,
erõsödik a fény és vele együtt
erõsödik a várakozás áhítata. A
várakozásé, amely az adventi
idõszak végéig, karácsonyig
tart, amikor újra átéljük a születés, az újrakezdés csodáját.

Káváson is várják az emberek, várják a gyermekek karácsony ünnepét. A várakozás
csendjét pár percre megtörte
a KIKA szervezésében fellépõ
Violin Énekkar adventi hangulatot megidézõ énekhangja.
Köszönjük nekik a fáradozást,
a kitartást, a türelmet, mert
ezzel példát mutatnak. Példát
mutatnak arra is, hogy az
ünnep nem feltétlen az anyagi
javak halmozásával járó ajándékozással teljesedik ki, hanem a lelkekben megbúvó melegség erõsítése a fontosabb.
Fontos, hogy keresztény
ünnepeink sorában az egyik
legnagyobbra kellõ áhítattal
készüljünk fel lelkileg is. Ebben segítette a kávási embereket a kedves megemlékezés…

Adventi hangulatban Káváson.
Kívánjuk, hogy méltó fogadtatása legyen a karácsonyi
eljövetelnek és minden ember

találja meg az adventi csendben lelki békéjét, mert így tud
igazából megújulni.
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Önkormányzati nyílt napot tartott a Zalavíz Zrt.

Elsõként Vigh László köszöntötte a megjelenteket.
Önkormányzati nyílt napon látta vendégül a Zala megyei polgármestereket a Zalavíz Zrt. vezetõsége december 4-én. Ezen részt
vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Rigó Csaba kormánymegbízott is. A szakmai napon a víziközmû szektor változásairól, a
társaság jelenlegi gazdasági helyzetérõl, a mûszaki fejlesztésekrõl
volt szó, valamint bemutatásra került az egyedi fejlesztésû önkormányzati dokumentumkezelõ portál, mely a szektorban egyedülálló.
A nyílt napon megjelenteket elsõként Vigh László köszöntötte.
Beszédében elmondta, hogy a 21. század kulcsfontosságú kérdése
a vízgazdálkodás problémakörének megoldása, amit az elmúlt évek
jogalkotási gyakorlatával kíván elérni az állam. A kormányzat kiemelt célja a lakosság terheinek csökkentése, ezt szolgálja a rezsicsökkentés is. Rigó Csaba kormánymegbízott a Zalavíz Zrt. és a
kormányhivatalhoz tartozó hatóságok kapcsolatáról adott tájékoztatást, elmondása szerint a szolgáltató partner az ellenõrzõ
szervekkel. Külön kiemelte: örömmel tölti el, hogy a szolgáltató
partner a rezsicsökkentésben, melyrõl személyesen is meggyõzõdött a zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodában tett látogatása
során. Ezt követõen Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója
vette át a szót, aki beszédében megköszönte a polgármestereknek
az elmúlt évben végzett konstruktív munkáját, és kihangsúlyozta,
hogy a szolgáltató menedzsmentje a jövõben is szorosan együtt
kíván mûködni a települések vezetõivel.
Nagy András a víziközmû törvény végrehajtási rendeletének
változásairól tájékoztatta a közel negyven résztvevõt. Elõadásában
kihangsúlyozta, hogy a vállalat hosszú évek óta a rezsicsökkentés
szellemiségében mûködött, hiszen olyan innovatív megoldásokat
vezetett be és mûködtet, amelyekkel jelentõs megtakarítást ért el
az üzemeltetési költségekben. A vezérigazgató felhívta a figyelmet
arra, hogy az új törvény a szolgáltatók, a tulajdonosok és a fogyasztók jogait és kötelezettségeit egyértelmûen deklarálja.
A 2013-as év legnagyobb kihívása a mûködési engedély megszerzése volt. A Zalavíz Zrt. az elsõ 14 víziközmû társaság közt vehette át engedélyét, jelenleg 29 szolgáltató rendelkezik a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel.
A vezérigazgató kitért az AquaZala Kft. integrációs folyamatára
is. Elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a Zala megye északi
részén mûködõ szolgáltató átvizsgálása, transzparensen mûködõ
vállalatot kíván a Zalavíz Zrt. kialakítani. A mûködési folyamatok
megismerése mellett a Zalavíz munkatársai már dolgoznak a közös
elszámolási rendszer, illetve a közös ügyfélszolgálati információs
platform kialakításán.
Nagy András arról is tájékoztatta a polgármestereket, hogy az
idei évben együttmûködési nyilatkozatot kötött a társaság a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt-vel. A hasonló mûködési formából
és infrastruktúrából kifolyólag stratégiai célú ez a megállapodás –
melyet a két város polgármestere szignált –, hiszen hosszú távon az
egységes, Zala megyei víziközmû szolgáltatás biztosítása a cél. A
megállapodás keretén belül közös projektek és beszerzési eljárások kerülnek kidolgozásra, menedzsmenti szinten egyeztetik a
mûszaki és fejlesztési terveket, valamint benchmark adatokat szolgáltatnak egymásnak a felek.
A cégvezetõ arról is beszélt, hogy az idei év gazdasági nehézségei ellenére a Zalavíz Zrt. stabilan gazdálkodott, és kiemelten
kezelte a költséghatékonyságot növelõ fejlesztéseket. Ezek közül
kiemelkedik a hulladékfogadó és -kezelõ állomás üzembe helyezése, mellyel a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen termelt biogáz

kapacitása mintegy harminc százalékkal nõtt. Az innovatív beruházás jelentõségét mutatja, hogy dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke elsõ hivatalos, víziközmû szolgáltatónál tett látogatása Zalaegerszegre vezetett, ahol a
Zalavíz Zrt. hulladékfogadóját ünnepélyes keretek közt adta át. A
beruházás költsége 170 millió forint volt, melynek körülbelül
egyharmadát banki hitellel, kétharmadát saját forrásból teremtette
elõ a szolgáltató. A fejlesztés kapcsolódik a szolgáltató társaság
azon törekvéséhez, hogy a helyben termelt energiát a közösség
szolgálatába állítsa: jelenleg egy biometán üzemû helyijáratú autóbusz szállít utasokat a zalai megyeszékhelyen, a közeljövõben
újabb jármûvek kerülnek üzembehelyezésre.
Ennek az innovatív gondolkodásnak elismeréseként a Zalavíz
Zrt. kiállítóként részt vett októberben a Budapesten megrendezett
Világtalálkozón, ahol a víz- és szanitáció szakkiállítás keretében a
Magyar Víziközmû Szövetség standjánál a biogáz technológiát
mutatta be a világ összes pontjáról érkezõ szakmai érdeklõdõknek
és államvezetõknek.
A vezérigazgatótól Németh Andrea, gazdasági igazgató vette át
a szót, aki a társaság idei gazdálkodásába engedett bõvebb betekintést. Elõadásában kihangsúlyozta, hogy a szolgáltatóra több olyan
plusz teher is hárult, melyet a szolgáltatási díjban nem lehetett
elszámolni, hiszen már második éve nem volt díjemelés, sõt az idei
évben a rezsicsökkentés is bevételkiesést okozott.
A gazdasági igazgató felhívta a polgármesterek figyelmét a
vagyonátadási és vagyonértékelési feladatokra, illetve részletesen
beszámolt a nem lakossági felhasználókat érintõ víziközmû fejlesztési hozzájárulásról, annak felhasználási és elszámolási lehetõségeirõl.
A november végén megjelent új kormányrendelet szabályozza
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó elõírásokat. Eszerint az önkormányzatok rendelkeznek
rendeletalkotási kötelezettséggel, valamint díjmegállapító jogkörrel. Az új rendelet 2013. december 31.-én lép hatályba.
A rezsicsökkentéssel egyidejûleg új számlaképet vezetett be a
Zalavíz, melyet a novemberben megjelent, közüzemi szolgáltatások számlaképét egységesítõ törvény felülírt. A társaság az elmúlt
idõszakban informatikai fejlesztéseket hajtott végre annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen a 2014. január elsejétõl
életbe lépõ szabályozásnak.
A Zalavíz Zrt.-nél végzett fejlesztésekrõl, valamint a jövõbeli
mûszaki megoldásokról Delacasse László, szennyvízágazat vezetõ
számolt be a nyílt napon résztvevõknek. Elõadásában kiemelt
hangsúlyt kaptak a már folyamatban levõ ivóvízminõség javító
KEOP programok, illetve a pákai, a kehidakustányi, a zalaszentgrót-tekenyei szennyvízrendszerek fejlesztése.
A vezetõ kihangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a
szükséges felújításokat, rekonstrukciókat külsõ forrásból – állami
vagy EU-s pénzek – az önkormányzatokkal együttmûködve valósítsa meg a szolgáltató. Utalt arra is, hogy a végrehajtási rendelet
jelentõsen megváltoztatta az eljárási rendeket, különbözõ adónemek kerültek bevezetésre, így ebben a helyzetben az egyetlen
biztos megoldás az európai uniós források lehívása.
A 2013-as évben megvalósult fejlesztések két csoportba sorolhatók. A hatékonyságnövelõ fejlesztések a mûködési költséget
csökkentik hosszú távon, ilyen volt a hulladékfogadó üzembe helyezése és a biogáz rendszer bõvítése. A használati díjból megvalósuló fejlesztések pedig az üzembiztonságot növelik. Ezek közül
kiemelkedett a zalaegerszegi Zrínyi utcai szennyvíz-csatorna
kiváltás, illetve a Lentiben és Zalatárnokon újonnan fúrt ivóvíz
kutak, melyeknek köszönhetõen jó minõségû, egészséges ivóvízzel
tudják ellátni a környéken élõket.
A szakmai nap utolsó elõadása a Zalavíz Zrt. által fejlesztett
önkormányzati dokumentumkezelõ rendszer volt, melyet Kovács
Balázs kommunikációs elõadó mutatott be. A fejlesztés célja az
volt, hogy egy olyan platformot biztosítson a társaság a tulajdonos
önkormányzatoknak, ahol egy helyen, áttekinthetõen, biztonságosan hozzáférhetnek az egymással kötött megállapodásokhoz. Az
oldal a két fél közötti gyors és hatékony információáramlást hivatott segíteni, hiszen a megállapodások mellett tájékoztató anyagok
is elérhetõk lesznek a portálon.
A fejlesztés elsõ lépcsõfoka volt a bevezetésre kerülõ rendszer,
az elkövetkezõ idõszak tapasztalatai alapján a portál továbbfejleszthetõ. A társaság nem titkolt célja, hogy a önkormányzatokat is
partnerként kezelje, és a lakossági ügyfelekhez hasonló szolgáltatásokat nyújtson a tulajdonosoknak is.
Az önkormányzati nyílt nap végén Nagy András, a Zalavíz vezérigazgatója megköszönte az önkormányzatok egész éves, konstruktív munkáját, és kötetlen szakmai beszélgetés vette kezdetét.

2013. december
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Adventi vásár, Mikulás-várás Zalacsében
Zalacsében a vidámság, az
ünnepre való készülõdés jegyében telik az év vége. A
településen az advent elsõ
vasárnapját megelõzõ napon
hagyományosan megrendezték az óvodai adventi vásárt.
Az intézmény udvarán számos
asztal telt meg a napközi otthonos intézmény óvónõinek
és gyerekeinek közösen készített díszeivel. Adventi koszorúkat, öntött gyertyákat, adventi
naptárakat, karácsonyfadíszeket, kopogtatókat lehetett vá-

sárolni, a befolyt összegbõl
hasznos dolgokat szereznek be
az óvoda javára.
A gyerekeknek már korábban hóember díszek adták
hírül, hogy hamarosan érkezik
hozzájuk a Mikulás. December
8-án, délután megtelt a zalacsébi kultúrház, és sok kíváncsi
tekintet várta a nagyszakállú
eljövetelét. Elõször egy mesejátékot adtak elõ a helybeliek,
amibe az érdeklõdõ gyerekeket és kísérõiket is bevonták. A
Mikulás idén is egységes aján-

Fotó: Gál Gyõzõ
A Mikulásnak a krampuszok segítettek.

Fotó: Gál Roland
Népszerû volt az adventi vásár.
dékot adott mindenkinek, mivel a krampuszok most is rossz
zsákot hoztak magukkal. A kapott ajándékokat a bátrabb
óvodások és iskolások 1-2 verssel, dallal, mesével hálálták meg.

A településen már javában
zajlik a karácsonyra való készülõdés, a falubelieket december
22-én 17 órakor karácsonyi
mûsorral lepik meg.
pb

www.zalatajkiado.hu
Zalalövõ és Környéke
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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!

Polgári búcsúztatás

Ajánlott konfiguráció:
Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház 64.900 Ft
Asus P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW,
420 W Ház, 1 GB DDR5 VGA 115.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: Asus X502CA 15,6" Intel Celeron Dual-Core 1007U/
4GB/320GB fekete notebook
79.990 Ft
Asus X550CA Intel Pentium Dual-Core 2117U/4GB/ 500GB
notebook
99.990 Ft
DELL Inspiron 3537 15,6" /Intel Core i5-4200U/4GB/
750GB/Radeon HD 8670M 2 GB notebook
159.990 Ft
Samsung 40"FullHD UE40F6320 200Hz 3D SMART TV 149.990 Ft
Használt márkás számítógépek széles választéka!
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok

Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu
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