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Elismerés az idõseknek Káváson
szeretnének adni a szépkorúak és az érdeklõdõk számára, közös programok keretében többek közt régi szokások
felelevenítésére, mesterségek
gyakorlására. Mindennek célja

a közösségi élet ápolása, a tudás átadása a következõ nemzedéknek. Fontos, hogy meghallgassák õket, és odafigyeljenek rájuk, mindezt személyes
(Folytatás a 2. oldalon)

„Örömzene” és gyertyagyújtás
Az ünnepi pillanatokban operett is elhangzott.
Kávás önkormányzata ez szen az idõs emberek olyanok,
évben is várta a falu nyug- mint a gyümölcsökkel teli fák.
díjasait a nyáron felújított Kul- Mint mondta, európai tendencia, hogy a társadalmak átlagcsos Házba az idõsek napján.
Elsõként Fekete Heribert életkora növekszik, így van ez
László polgármester köszöntõ községünkben is.
A polgármester a jövõre
szavai hangzottak el. Beszédében hangsúlyozta, hogy e ne- vonatkozó tervekkel folytatta
ves esemény nem véletlenül ünnepi üdvözlését, melyben
esik az év õszi idõszakára, hi- kiemelte, hogy lehetõséget

A kereszténység az esztendõ ezen idõszakában a vallás
és a család meghitt ünnepét
várja szerte a világban. A számos civil szervezõdés és mûvészeti csoport alkotta zalaszentgyörgyi közösség a november végi szombat délutánra szervezett programot.

– Településünkön ilyentájt
összejövünk és készülünk az
ünnepre. Idén hagyományteremtõ céllal közös adventi koszorút is kötünk. A felhívást
igyekeztünk mindenkihez eljuttatni. Célja a közösségi érzés fokozottabb érvényesítése,
(Folytatás a 2. oldalon)

Idén elõször került közös adventi koszorú a falu fõterére.
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Elismerés az idõseknek Káváson
(Folytatás az 1. oldalról)
találkozások formájában. Kiemelte továbbá, hogy a tél közeledtével mind fontosabb az
egészséges ételekre való odafigyelés, bátorította a lakókat,
hogy a helyileg elõállított termékeket helyezzék elõtérbe.
Ezt követõen színes pergõ
elõadások sora szórakoztatta a
vendégeket. A megyeszékhelyi
Hevesi Sándor Színház két
mûvésze, Ecsedi Erzsébet mûvésznõ, és leánya, Ecsedi Csenge zenés összeállítással szórakoztatta az ünnepelteket.
A kis település számos közösségi programjának állandó
felnõtt résztvevõi gyerekek
társaságában álltak az ezüsthajú közönség elé, ismert népdalok elõadásával, bevonva a dalolásba az idõseket is. Szakmeiszter Alexandra Benedek
Elek egyik meséjét hozta el.
Bicsák Flóra és Csillag Napsugár moderntánccal állt a
színpadra. A kulturális pillanatokat közös torna tette
színessé.
E rendezvényen került sor
a község önkormányzata által
meghirdetett mozgalom ered-

ményhirdetésére, amely hagyománnyá vált a kávási közösség életében „Virágos kerttiszta udvar” címmel.
– Ez évben, mint tavaly is,
egy független bíráló bizottság
járta végig a falunkat, egy szezonban három alkalommal.
Idén is Hottóról érkezett a független zsûri, vezetõje, Vincze
Ferencné Rózsika. Sajnos elõfordult, hogy egy-egy lakos
nem szívesen vette, hogy egy
bizottság minõsítette a rendrakását, vagy annak hiányát.
Az 1-10-ig terjedõ pontszámmal értékelték többek közt a
kertek és az utcafronti kerítés látványát. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a bizottság munkájáért –
mondta a takaros falu polgármestere.
A mozgalom idei díjazottjai
közül tíz porta tulajdonosa az
elõzõ esztendõben is elnyerte
a zsûri elismerését, így õk már
plakett tulajdonosok: Fekete
Krisztina, Járfás Tibor, Takács
Béláné, Molnár Tiborné, Horváth Imre, Karakai Dezsõné,
Deuts Tiborné, Miszori Tibor,
Hegyi István.

„Örömzene” és gyertyagyújtás
(Folytatás az 1. oldalról)
amely egyébként is aktív a faluban, hiszen az ilyen jellegû
programok mindig sok érdeklõdõt vonzanak. A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és
Sport Közalapítvány gondoskodott ez évben is a kellékek,
termések beszerzésérõl, melybõl a kultúrház elõtti dekoráció, valamint az adventi koszorúk is elkészülhetnek. A mai
rendezvényt követi majd a Mikulás érkezése, a Luca Napja,
valamint december 20-án, a
Mindenki Karácsonya ünnepünk – kaptuk a tájékoztatást
Pál Attilánétól.
A mûvelõdési ház elõtti
téren helyi lányok-asszonyok
kötötték a község adventi koszorúját, köztük Kovács Bernadett, Vaski Zsoltné, Kozma
Patrícia, Zsirka Erika, valamint Pál Attiláné. Az épület
emeletén folytatódtak az ünnepvárás meghitt percei. A dobozokból számos kellékek kerültek elõ, a tél termései, koszorúalapok és szalagok, valamint gömbök és szárított növények, fenyõágak, gallyak. Kicsik és nagyok láttak hozzá a

kompozíciók elkészítéséhez,
ki-ki a saját színvilágát, elképzelését, kézügyességét, kreativitását használva fel az alkotások létrehozásához. A kis teremben forró tea, pogácsa, és
karácsonyi zene tette meghitté
a téli délután kézmûves perceit. Sorra születtek meg a
kompozíciók az ügyes kezeknek köszönhetõek, akik között
ott serénykedett a nyolc esztendõs Tuboly Ádám is. Lelki
feltöltõdéssel is szolgál a helyi
könyvtárban elérhetõ programok egyike. Bakos Márti komplex mûvészeti terepeuta, „Várakozás” címmel adventi hangulatú mûvészetterápiára várja az
érdeklõdõket két alkalommal.
A késõ délutáni órákban a
közös munkával elkészült adventi koszorút a község plébánosa, Farkas László szentelte
meg. Az elsõ gyertyát a falu
Arany Minõsítésû mûvészeti
csoportjának, az Örömzene
Kórusnak tagjai gyújtották
meg, akik e szép téli estén
koncerttel ajándékozták meg
Zalaszentgyörgy ünnepváró közönségét.
Török Irén

Idén hatan nyerték el e
címet: Horváth Sándor, Szabó
László, Bokor János, Eke Boldizsárné, Horváth Lajos, Leposa Jánosné.
Minden díjazott porta tulajdonosa 5000 Ft elismerésben
részesült a település önkormányzata jóvoltából.

A tartalmas és színvonalas
kulturális perceket, valamint
az értéket teremtõ mozgalom ez évi zárását követõen
vacsorával vendégelték meg a
szervezõk Kávás község nyugdíjasait az idõsek napja alkalmával.
Török Irén

Egyeztetés a település fejlõdéséért

Az önkormányzat részérõl Polster Marietta, Kovács Dezsõ és
Horváth Szabolcs (a képen jobbról) egyeztetett a megjelentekkel.
November 21-én Zalaszentgyörgyön közösségi egyeztetést, ötletelést tartottak azzal a
céllal, hogy a település életébe
azokat is bevonják, akik mostanában telepedtek le. A közösség megtartó erejét a településen maradó fiatalok és a
betelepülõk számában is mérni lehet, nekik köszönhetõen
Zalaszentgyörgy egy ideális letelepedési hellyé vált. Az elmúlt évtizedben kismértékben
nõtt is lakosságszám, ma 434
fõ él a faluban.
– A mai összejövetel célja
az volt, hogy minél szélesebb
körben vonjuk be az embereket a falu közösségi életébe.
Az új képviselõ-testület céljául
tûzte ki, hogy azokat a csoportokat is szeretné megmozgatni, amelyek a közösségi életben eddig nem igazán voltak
aktívak. Egyik ilyen célcsoportunk a frissen Zalaszentgyörgyön letelepedettek, akiket szeretnék bevonni a programjainkba. Tapasztalatunk szerint
a közösségi munka során jó
barátságok alakulnak ki, így
akár a testvértelepülési park
létrehozásában is számítunk a
falubeliekre. Egyik témaként
arra voltunk kíváncsiak, hogy
milyen szempontok alapján
döntöttek a Zalaszentgyörgyre

költözés mellett, milyen elvárásaik vannak a településsel szemben és mit kívánnak tenni,
hogy a településen minél inkább beilleszkedjenek – számolt be Kovács Dezsõ polgármester.
Az egyeztetésen résztvevõk
elmondták, a sok fiatal, a rendezett környék, a túrázási lehetõségek is csábították õket a
településre. Kérdésként felmerült a járdafelújítás befejezése,
vagy a csak csekély önkormányzati részesedéssel rendelkezõ tó népszerûsítése is. Krizsán Györgyi, a Zalaszentgyörgyi Lovasegyesület vezetõjeként felajánlotta részvételüket
a települési programokban, az
önkormányzat pedig igyekszik
pályázati lehetõség közvetítésével támogatni az egyesületet.
Évközben többek között
aerobic, torna, néptánc, dalköri és kórus próbák töltik meg
élettel a kultúrházat, de az év
végére is több programmal készülnek. December 14-én Luca
napi vásárt, december 20-án
15 órakor karácsonyi koncertet tartanak. Januárban közös
egyeztetésen állítják össze a
falu rendezvénynaptárát, melyet aztán a kultúrházban is
kifüggesztenek.
Pataki Balázs
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Átadta a stafétabotot

Beszélgetés Mogyorósi Józseffel, Bagod volt polgármesterével
Mogyorósi József, Bagod
volt polgármestere öt ciklust,
20 évet töltött a falu élén. Most
átadta a stafétabotot utódjának, Sipos Ferencnek.
– Az Ön munkáját mindig
a helyzet reális felmérése, s az
ennek tudatában történõ cselekvés jellemezte. Okozott ez
problémát?
– Komolyabb konfliktus
nem volt. Nem lehet mindig
mindenki kedvére cselekedni,
így elõfordult, hogy valaki például azt sérelmezte, ha nem
kapott segélyt. Ami egyébként
az adott helyzetben nem is járt
neki. Az emberek nyugodtan
kereshettek a problémáikkal,
mindig igyekeztünk megoldást
találni.
– Az eltelt húsz év alatt sokat változtak az önkormányzatokat érintõ törvények, rendeletek. Könnyen igazodott
ezekhez?
– Az önkormányzati törvény tulajdonképpen az 1990es években volt a leglazább. Az
SZJA önkormányzatoknál maradó része akkor még mintegy
kétharmad volt, aztán fokozatosan csökkent. A 2015-ös költségvetési törvény szerint vethetnének ki új adókat az önkormányzatok. Ezzel a lehetõséggel – véleményem szerint –
nem sok település fog élni, hiszen az adóteher így is magas.
– Lesz Bagodban új adó?
– Mivel képviselõ-testületi
tag vagyok, errõl már értesültem volna. Nem lesz.

– Mi az, amire legszívesebben visszaemlékszik az elmúlt
húsz évbõl? Mely beruházásokra?
– Nehéz választani. 1997/
98-ban mondhattuk el, hogy
Bagod összközmûves lett. Ez
jelentõsen emelte az ingatlanok értékét. Az ezredfordulóra
megtörtént az önkormányzati
utak felújítása. Sajnos ez nem
mondható el az állami utakról
– ami nagy probléma – a Vitenyédi, az Ady, és a Petõfi utcák
nagyon rossz állapotban vannak. A Kossuth Lajos utcáról,
ami tulajdonképpen a 76-os fõút, ne is beszéljünk. Ha az önkormányzat egy állami útba
beruház, az az önkormányzat
esetében vagyonvesztésnek számít. Nehéz ezt egy vitenyédi
lakosnak megmagyarázni. Sajnos a 76-os út állapota kritikán
aluli. Most megint elhalasztották a felújítását. Olyan rossz állapotban van, hogy még a havat sem lehet eltakarítani rendesen. Azt hiszen, itt az ideje,
hogy határozottan kifejezzük
véleményünket ezzel kapcsolatban.
– Maradt Önben hiányérzet?
– Az egyik a 76-os út, a másik pedig az általános iskola rekonstrukciója. Az öt Zala megyei kistérség közül egyedül a
zalaegerszegibõl
nem
lett
egyetlen iskola sem felújítva.
Pedig ez a legnagyobb kistérség. Négyszer adtunk be pályázatot, volt, amikor az utolsó

Mogyorósi József (jobbról) utódjával, Sipos Ferenccel.
körben buktuk el. A lehetõségeink szerint fejlesztettünk,
korszerû eszközöket vásároltunk, kicseréltük a bútorzatot.
A szakaszos felújítgatásoknak
nem vagyok a híve, nem tartom célszerûnek. Az idei választások elõtt másfél hónappal volt egy újabb pályázat. Ez
egy 105 milliós energetikai
projekt, mellyel az iskola külsõ
hõszigetelésére, nyílászárók cseréjére és a fûtési rendszer korszerûsítésére lehetett pályázni,
jelenleg még elbírálás alatt van.
– Úgy érzi, hogy jó kezekbe került a falu irányítása?
– Sipos Ferenc elõzõ munkahelyén, a kormányhivatalban olyan tapasztalatokat szerzett, amiket hasznosítani tud a
falu érdekében. Meggyõzõdésem, hogy jó polgármestere
lesz Bagodnak.

– Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
– Sok munkával. A családdal végre több idõt tölthetek,
amire most nagyon nagy szükség is van. Most, hogy már
nem vagyok polgármester,
több embernek jut eszébe korábbi vállalkozásom, s feladattal bíznak meg.
– Ha jól emlékszem, épületgépészként tervezéssel és
mûszaki ellenõrzéssel is foglalkozik.
– Igen, az eredeti szakmám
is ad feladatot, aminek örülök
is. Ezen túl képviselõként
próbálom segíteni a testület
munkáját, fõleg a Zalaegerszeg
és környéke szennyvíz elvezetése és az ivóvíz javító program keretében. Szóval nem a
szokványos nyugdíjas élet lesz
az enyém.
E.E.

A zalapatakai asszonyklub
Kötnek, horgolnak…
Az emberek közti összefogásnak lennie kell egy közös
színterének, ahol összegyûlhetnek, és megtervezhetik az
alapjait. Nem volt ez másként
az immár egy éves zalapatakai asszonyklub esetében
sem.
A régi Körmend-Zalalövõ
vasútpálya melletti játszótér
évekig a senki földje volt, míg
az ott lakók össze nem fogtak.
Hét-nyolc éve már, hogy a Virág utca lakói gondozásukba
vették az elhanyagolt teret, és

végül nem csak a gyerekek, hanem a felnõttek is elkezdtek
kijárni, „klubdélutánokat” tartva beszélgetni, míg a lurkók levezették az iskola utáni energiatöbbletüket. Esõs idõben
azonban nem volt hová behúzódniuk, így a kis közösség elhatározta, hogy újra üzembe
helyezi a romosan álló régi patakai mûvelõdési házat. Komoly szervezkedéssel, nagyon
sok felajánlással, közös munkával, és végül még önkormányzati segítséggel is, létrehozták

ezt az otthonos közösségi
helyet.
Immár egy évesek, így Zalapatakán meglátogattuk a helyi asszony klubot. Tóthné
Varga Máriával beszélgettünk
a létrejöttérõl, mûködésérõl.
Ha lehetne valakit az öszszefogás vezérének nevezni,
biztosan õt kellene, de hangsúlyozza, itt nincs ilyen. Itt
egy mindenkiért, és mindenki
egyért elven mûködnek a
dolgok.
A szabályzat nagyon egyszerû: ha nõ vagy, és van kedved péntek délután 3-6 óráig
(fél 7 - 7, természetesen hajlamos a dolog nem óramûszerûen véget érni a jó hangulat
miatt) egy kicsit lazítani, akkor
várnak szeretettel. Nem csak a
Zalapatakán élõket, és nem
csak az asszonyokat. Akinek kikapcsolódásra van szüksége,
bárki jöhet. Ha csak beszélget-

ni van kedve valakinek, akkor
csak beszélget, de ha kötni,
horgolni, vagy ennek az alapjaitól elindulva segítõ kezek
mellett szeretné megtanulni
ezeket a dolgokat, akkor azt teszi. Mindenki azt, ami az igénye, és mondhatom, a hangulat magával ragad bárkit, aki
ide belép. A megszokottá válás
elkerülése miatt pár havonta
szerveznek maguknak elõadásokat, masszázst, közös ünneplést, de még olyan bulikat is,
ahová mindenki magával hozhatja a párját, és együtt, kart
karba öltve megünnepelheti
például az újévet.
Szívmelengetõ érzés látni
ezt a sok embert, akik a televízió személytelensége helyett
inkább egymásban keresik a
lehetõséget, és várnak mindenkit szeretettel!
(Dünktel Noémi,
Németh Fanni)
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A karácsonyi vásárlás 12 pontja
– avagy hogyan igazodjunk el a vásárlás útvesztõjében?

Dr. Molnár Sándor
Már november vége óta
zajlik a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének ellenõrzése az áruházláncokban, bevásárlóközpontokban, vásárcsarnokokban és piacokon is. A
razzia célja nem más, mint a
Zala megyei fogyasztók érdekeinek és értékeinek a védelme. A részletekrõl dr. Molnár
Sándorral, a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének vezetõjével beszélgettem.
– Mi az, amire valóban
érdemes odafigyelni a vásárlások elõtt, hogy aztán késõbb
érvényesíteni tudjuk esetleges
panaszainkat?
– A karácsonyi ünnepek
elõtt a butikok, boltok, áruházak üzletpolitikai szempontok
alapján gyakran felajánlják a
vásárlók számára, hogy azon
termékeket, melyek nem nyerik el az ajándékozott személy
tetszését, bizonyos feltételek
mellett (például bontatlan csomagolás vagy csomagolás megléte) az üzletek visszaveszik az
ünnepek után is. Azonban
azon termékek visszavétele,
melyek nem rendelkeznek minõségi kifogással, az üzleteknek nem jogszabályi kötelezettsége, tehát hibátlan terméket a kereskedõ sem kicserélni, sem visszavenni nem
köteles.
– Mi történik, ha ezt mégis
megteszik?
– Ebben az esetben a feltételeket az üzlet állapítja meg.
Amennyiben szóban kapunk
az eladóktól erre vonatkozó
tájékoztatást, minden esetben
kérjünk valamilyen írásbeli
igazolást, melynek legegyszerûbb módja, hogy a vásárlást

igazoló blokk vagy nyugta hátoldalára egy aláírás mellé vezettessük fel azt az idõpontot,
amely dátumig az üzlet visszaveszi a terméket. A fehérnemû
kivételt képez, hiszen az üzletek nagy többsége higiéniai
okokból még ekkor sem veszik
vissza.
– Mit kell tennünk, ha a
vásárolt termék meghibásodik?
– A vásárlói kifogásról jegyzõkönyvet kell felvenni, rögzítve a fogyasztó adatait, igényét,
a termékre vonatkozó adatokat és a forgalmazó indokolását. Viszont a kötelezõ jótállás
általában a 10.000 Ft vételár
feletti termékekre vonatkozik
(pl. bútor, óra, számítógép,
fényképezõgép, porszívó, mosógép). Itt emelném ki, hogy
az akciós termékre ugyanazok
a vásárlói jogok érvényesek,
mint a teljes értékû árura,
vagyis 2 évig lehet szavatossági
igénnyel élni.
– Mire számíthatunk miután rögzítették a kifogást?
– A kereskedõ a vásárlók
könyvére tett bejegyzésre 30
napon belül köteles válaszolni.
Amennyiben a vásárló megadja
a nevét és a címét, úgy postai
úton, amennyiben csak egyik
adatát vagy egyiket sem, abban
az esetben pedig elég, ha a
kereskedõ a bejegyzést a vásárlók könyvébe, a bejegyzés alatt
válaszolja meg.
– Ha valóban hibás a termék, a vásárló azonnali cserét is kérhet?
– Választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet ebben az esetben. Azonban bármelyiket is igényli, az
nem jelenthet indokolatlan
többletköltséget az üzlet szá-

mára. Így többnyire, ha egy
termék javítható, az üzlet a
javítással fogja rendezni a minõségi kifogást, mivel annak
során az eredeti állapotot kell
visszaállítani. Amennyiben mégsem javítható, akkor lehetõség
van a cserére, mely csak azonos márkájú, típusú és paraméterû termékek esetében
történhet meg.
– Mi történik, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs
lehetõség?
– Úgy a fogyasztó megfelelõ árleszállítást igényelhet, vagy
elállhat a vásárlástól, ekkor
visszakapja a termék teljes
vételárát.
– A világhálón gyorsan,
egyszerûen és a földrajzi távolság okozta probléma nélkül lehet beszerezni a kívánt
árut. Elõnyei mellett azonban
nem árt, ha az internetes
vásárlás árnyoldalait is ismerjük, mielõtt elküldjük a
rendelésünket.
– Valóban, hiszen internetes vásárlás esetén a fogyasztónak a termék átvételétõl számított 14 napon belül nem kell
megindokolnia, ha eláll a vásárlástól. Ez a jog azonban például a CD-k, DVD-k, parfümök,
gyorsan romló élelmiszerek,
egyedi készítésû termékek és
online aukciók esetén nem érvényesíthetõ. Arra is érdemes
odafigyelni, hogy nem minden
„.hu” végzõdéssel rendelkezõ
webáruház mûködik ténylegesen hazánk területén. A külföldrõl érkezett áru esetében
pedig nagy esély van arra,
hogy nincs magyar nyelvû tájékoztató a csomagban, vagy
a reklamáció nehézségekbe
ütközhet.
– Mire hívná még fel a fogyasztók figyelmét az online
vásárlással kapcsolatban?
– Ha webáruházból rendelt, 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerzõdéstõl
akkor is, ha a terméket nem
postán, hanem személyesen
vette át a boltban. A 14 napon
belül történõ elállás során a
termék visszaküldésének költsége rendszerint a vásárlót
terheli, azonban errõl érdemes
tájékozódni a webáruházak
honlapján található Általános
Szerzõdési Feltételekben. Csak
megbízható, nagyobb múlttal
rendelkezõ webáruházból rendeljünk, szem elõtt tartva,
hogy évente több ezer internetes áruház jelent csõdöt.

– Online vásárlás elõtt tehát érdemes akár a vásárlási
feltételeket is kinyomtatni?
– Természetesen igen, sõt a
megvásárolni kívánt termék
adatait tartalmazó oldalt is
mentsük le, így késõbb bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás idõpontjában milyen feltételek
voltak érvényben. Érdemes
meggyõzõdni továbbá arról is,
hogy mekkora lesz a szállítás
költsége, mivel sok olyan webáruház van, amely viszonylag
alacsony áron kínálja a terméket, viszont drágán szállít!
– Ha karácsonyi fényfüzért szeretnénk vásárolni
akár a boltokban, akár online, mit tartsunk szem
elõtt mielõtt a kosarunkba
tesszük?
– Azt kell eldöntetnünk,
hogy ledes vagy hagyományos
izzós égõsorral szeretnénk díszíteni otthonunkat, illetve
hogy beltéri (Indoor) vagy kültéri (Outdoor) égõsort szeretnénk-e vásárolni, hiszen
ezeket különbözõ jelölésekkel
látják el.
– Mit tegyünk, ha mégsem jutunk dûlõre a helyszínen fogyasztóvédelmi problémánkkal kapcsolatban?
– Akkor ne késlekedjünk,
és lépjünk kapcsolatba a Zala
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségével, akár személyesen a
8900, Zalaegerszeg, Göcseji út
24. alatt, vagy telefonon a
92/510-530-as számon.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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A végsõkig lobbiznak útjuk megóvásáért
Októbertõl Cser Gábor vezeti Keménfát
Amilyen kevesen laknak
Keménfán (96 fõ), olyan nagy
érdeklõdés mellett zajlott az
idei önkormányzati választás.
Az októberi voksolásra jogosult 81 fõbõl 64 járult az urnák
elé. Az elmúlt négy év polgármestere, Könczöl György Gábor 15, Dervalicsné Horváth
Sarolta 18, Cser Gábor 28 szavazatot kapott, így utóbbit választották a település vezetõjévé. Az alábbiakban a családi
gazdaságot is vezetõ új polgármestert faggattuk múltról, jelenrõl, jövõrõl.
– Milyen szerepet vállalt
korábban a falu életében?
– Az elmúlt négy évben alpolgármester voltam, de másképp gondoltam bizonyos dolgokat, és többen támogattak,
hogy induljak polgármester-jelöltnek. Kíváncsi voltam, hogy
miként tudom megvalósítani a
saját elképzeléseimet, de nem
számítottam ilyen arányú gyõzelemre. Egy ilyen pici településen az anyagiak sokat számítanak, rengeteg pénzt vonnak
el az önkormányzatoktól, nekünk százezer forint is nagy
összeg.
– Mik az aktuális feladatok?

– Két jó képviselõt kaptam
Hajdu Mihályné és Hajdu Valéria személyében, így könnyedén tudunk együtt dolgozni.
Október 27-én tartottuk az alakuló ülésünket, november 25én közmeghallgatást, testületi
ülést tartottunk. Idén már
nincs pályázati lehetõség, így
csak a kötelezõ feladatok ellátására koncentrálunk. Két közmunkásunk lesz decemberben
és mellette öten mennek a
program keretében iskolába is.
A kaszálás, a park és a vízelvezetõ árkok karbantartása tartozik a feladatok közé és télen
a hólapátolásnál is számítunk
rájuk. A legnagyobb problémát
az elkerülõ út építése okozza,
elég keményen kell lobbiznunk, hogy a Zalalövõrõl ide
vezetõ utat ne szûntessék meg,
mert nagy kerülõ lenne Salomvár felé járni. Az önkormányzat
épületének külsõ szigetelését,
belsõ festését kívánjuk mihamarabb megvalósítani. A falu
központjában lévõ régi bolt
épületét szeretnénk valamilyen módon hasznosítani, esetleg vállalkozónak kiadni. Vannak olyan területeink, amiket
mi gondozunk, de a tulajdonosok nem használják. Több te-

Cser Gábor: - Kistelepülésen a százezer forint is nagy összeg.
rület tulajdonjogát is rendezni
kellene, például a focipályánk
sem a mi tulajdonunkban van.
Pályázati támogatást szeretnénk majd elnyerni az útjaink
felújítására is.
– Milyen a közösségi élet a
településen?
– Korábban már létezett a faluban Hölgykoszorú néven egy
összetartó csoport, amit szeretnénk újraéleszteni, s pályázási lehetõség céljából hivatalos egyesületként is bejegyeztetni. Minél nagyobb érdeklõdés mellett szeretnénk megtar-

tani a hagyományos rendezvényeinket, így a rönkhúzást, s a
búcsúi bált is. Várjuk az ötleteket, szeretnénk a fiatalok számára is vonzóvá tenni a települést. Az óvodások, iskolások
és az idõsek szállításában, ügyintézésben is nagy segítség a falugondnoki szolgálat, jó a kapcsolatunk Salomvárral, akikkel a szolgálat szabadságolását is meg tudjuk oldani. A karácsonyi mûsort december 14-én délután
szeretnénk tartani, amiben a
falu összes fiatalja szerepel.
Pataki Balázs

Nyugdíjas nap Salomváron

Árvay Sándor jó szórakozást és egészséget kívánt beszédében.
Több mint húsz esztendeje
az õsz egyik kiemelkedõ eseménye idõs embertársaink köszöntése szerte a világon. Salomvár Község Önkormányzata november 22-re hívta a
település ezüsthajú lakóit mûsoros programjára.
– Településünkön a 614 fõbõl 115-en tartoznak az idõsek

közé, de köztük akad, aki a közelmúltban vált azzá, és olyan
is, akik már régóta. Ez okból
döntöttünk úgy, hogy nem
idõsek napja, hanem nyugdíjas
nap lesz a mai ünnepünk. Mindenkihez személyesen vittük
el a meghívót, ezzel is jelezve,
hogy jelenlétük fontos számunkra, valamint érezzék,

hogy számítunk rájuk, fontosak a falu közössége számára.
Köszöntjük többek közt a település legidõsebb lakóját, aki
92 esztendõs. A községünkben
mûködõ általános iskola, a megyeszékhelyi Mindszenty József
Általános Iskola Salomvári Tagiskola kisdiákjai verssel, tánccal,
zenés mûsorral kedveskednek
a nyugdíjasoknak – tudtuk meg
az egyik szervezõtõl, dr. Bodorkósné Kaszás Ilonától, aki
Tóth Anitával közösen felelt e
szombati rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért.
Árvay Sándor polgármester üdvözlõ szavai érintették a
nap lényegét, majd jó kívánságait hangsúlyozta az ünnepelteknek. A délutáni órák vidáman, jó hangulatban teltek, hiszen a falu apraja-nagyja lépett
színpadra, ki népdal, ki pedig
népmese elõadásával. A középiskolások táncukkal örvendez-

tették meg a nyugdíjasokat,
akik hálás tapssal köszönték
meg mindezt. A meglepetés
produkciót: „Egy nyugdíjas férfi imája” címû vers jelentette
egy helyi idõs úr elõadásában:
„Hosszú szolgálatnak, nyugalom a vége, Amikor elértem,
felnéztem az égre…”
A lelkesen elõadott mûsorszámokat követõen vacsorával
vendégelték meg a szervezõk a
szépkorú lakosokat, bevonva
ebbe a középiskolásokat, akik
közösségi munka keretében
vállalták fel e feladatot.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében, pályázati pénzbõl támogatott vendégfellépõ, a megyeszerte ismertséget szerzett Zalaapáti Harmonika Zenekar
produkciója színesítette a
nyugdíjas nap záró perceit Salomváron.
Török Irén
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Közmeghallgatás Zalaboldogfán
Zalaboldogfán minden év
végéhez közeledve összehívják
a falu lakosságát és eleget téve
a törvényi elõírásnak megtartják a közmeghallgatást. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy a
polgármester beszámol a testület éves munkájáról és megvitassák az elmúlt idõ történéseit és felvázolják a jövõbeni
terveiket.
A november 21-én megtartott falugyûlésen kevesen vettek részt, ezért szükségesnek
tartjuk, hogy a lakosság tájékoztatást kapjon az ott elhangzottakról.
A polgármester beszámolója elõtt megköszönte a szavazáson való részvételt és a bizalmat, amit újra megkapott.
Elmondta, hogy továbbra is a
legjobb tudása szerint végzi
munkáját, mindent elkövet a
község fejlõdése érdekében.
Megköszönte a leköszönõ
képviselõk munkáját, sok sikert kívánt nekik a civil életben, jó egészséget munkájukhoz, családjukhoz.
Zelkó Istvánné volt alpolgármester asszonynak külön is
megköszönte a 12 év közös
munkát, a falu fejlõdéséért tett
lelkiismeretes tevékenységét.
Nyugdíjas éveihez jó erõt,
egészséget, boldogságot kívánt
gyermekei és unokái körében.
Zalaboldogfa képviselõ-testülete mindig figyelembe vette
és megfogadta a lakosság véleményét, ha az a falu érdekében történt. Lehettek azok
közösségi vagy egyéni problémák, környezetünk vagy biztonságunk érdekében tett javaslatok, ezeket mindig megfontolták és lehetõségeik szerint orvosolták.

– A faluban történt eseményekrõl a Zalalövõ és Környéke havilapban, hirdetõkben, levélben rendszeresen beszámolunk – mondta Luter Péter polgármester. – Aki olvassa az újságot, annak sok újat nem tudok mondani, de a jövõbeni
terveinkrõl, jelenlegi állapotokról véleményünket a mostani fórumon tudjuk megvitatni. Ezért úgy gondolom,
hogy nem csak a törvényi elõírás miatt, hanem a felsoroltak
miatt is fontosnak tartom,
hogy közvetlen személyes találkozás mellett is tudjunk véleményt nyilvánítani!
A polgármester ezt követõen bemutatta az új képviselõtestületet.
Szabó Zoltán: régi képviselõ, falugondnok. A közösségi
élet, társadalmi munkák aktív
résztvevõje.
Szõke Elvira: új képviselõ,
diplomás, egy gyermek anyja,
a gyermeknevelés mellett a
családi vállalkozásban dolgozik. Szülõfalujában szeretné a
boldogulást megtalálni, ezért
is szeretne részt venni a közügyekben.
Süveges Krisztina: új képviselõ. Két gyermek anyja,
egészségügyi dolgozó, õszinte,
egyenes jellem, van véleménye
a körülöttünk zajló eseményekrõl, nem közömbös számára a falú fejlõdése, és ebben
õ is részt szeretne vállalni.
Ifj. Ámon Ferenc: új képviselõ, mezõgazdasági vállalkozó. Fiatal kora ellenére komoly, megfontolt, szorgalmas,
példa lehet a mai fiatalok elõtt.
Közösségi
rendezvényeken,
társadalmi munkában mindig
aktívan részt vállalt.

Bagodi verses teadélután
Nagy sikert aratott a Bagodért Egyesület szervezésében lezajlott második verses
teadélután, melynek témája
az I. világháború kitörésének
100 éves évfordulója volt.
A Bagodi Énekkar tagjai
színvonalas elõadás keretében katonadalokat énekeltek,
majd háborús verseket olvastunk fel a hõsök emlékére.
Radnóti Miklós halálának
70. évfordulójáról is megemlékeztünk, a költõ Nem
tudhatom címû versével.

A faluban felfedezett
két költõnek köszönhetõen
több komoly és vidám vers
hangzott el. A fokozódó
érdeklõdésre való tekintettel a szervezõ, Havas Tiborné január 17-én, szombaton 16 órai kezdettel Bagodon, a Sport u. 4. szám
alatt „Szép versek” címmel –
különös tekintettel Arany
János alkotásaira – tart összejövetelt.
Mindenkit szeretettel várunk!

A hivatal, orvosi rendelõ bejárata akadálymentesített lett, fedett terasszal bõvült.
A polgármester szerint mind
a négy képviselõ munkájával
példát mutat, és hasznos résztvevõje lesz az önkormányzati
feladatok teljesítésében.
A továbbiakban Luter Péter
ismertette a 2014. évi költségvetés fõbb számait, az eddig
teljesített és a hátra lévõ feladatokat. Beszámolóját így
folytatta:
– Az elmúlt háromnegyed
évben is a takarékos gazdálkodás volt a jellemzõ az önkormányzat és képviselõ-testület
részérõl. Pénz hiányában a lehetõ legkisebb költséggel mûködtettük az önkormányzatot,
üzemeltettük a települést.
Megõriztük a környezetünk
tisztaságát, szépségét. Karbantartottuk a falu értékeit, parkjait. A nehézségek ellenére
azért értünk el eredményeket
is! Nagy társadalmi összefogással és pályázati támogatással elkészült a többfunkciós közösségi épület, amiben sportöltözõ, közösségi rendezvényekre alkalmas helyiségek lettek
kialakítva. Elkészült a hivatalnak is helyt adó kultúrház külsõ vakolása, szigetelése, festése. Az egész épület új vízelvezetõ csatornával lett ellátva.
A hivatal, orvosi rendelõ bejárata akadálymentesített lett, fedett terasszal bõvült. A faluközpontban elkészült a régi
tûzoltókocsit védõ pavilon.

Összességében a 2014. évi önkormányzati munka tartalmas
és sikeres volt. Zalaboldogfa
Önkormányzata az új képviselõ-testülettel 2015-ben is takarékos, ésszerû gazdálkodást
szeretne folytatni. Terveinkben továbbra is kiemelt fejlesztésként szerepel a templom
felújítása. Amennyiben a már
benyújtott pályázat támogatást
nyer, az önkormányzat mindent elkövet, hogy az önrészt
biztosítsa, és lakossági hozzájárulással együtt a felújítás megvalósuljon. Másik fontos célunk egy játszótér építése. Vannak elképzelések a hely kiválasztásában. Amennyiben egyezségre jutunk a tulajdonosokkal, akkor hamarosan elkezdhetjük a terep rendezését. Ivóvíz rekonstrukciós munkák miatt a járdák, utak felújítása
2015 év tavaszán kezdõdhetnek meg.
A beszámoló végén a polgármester megköszönte mindenkinek az egész éves munkát, támogatást, segítséget,
hogy 2014-ben is sikeres fejlesztésekrõl és eredményekrõl
számolhatott be.
Végül pedig mindenkit
meghívott és szeretettel vár december 5-én 16 órakor a falu
központban tartandó fenyõünnepre és utána a kultúrházba
a Mikulás-rendezvényre.
- zb -

Bagodi programok
A Bagodért Egyesület a
bagodi faluházban játszóházat tart a gyerekeknek hétfõnként 10-12 óráig.
Minden hónap elsõ hétfõjén
ugyanitt Ringató címmel zenés
foglalkozás van a gyerekeknek.
*
A Bagodi Nyugdíjas
klub december elsejétõl két-

hetente összejövetelt tart
hétfõnként 14 órától a
Bagodi Sportházban. A
nyugdíjas tagok névnapjait
havonta ünnepelni szeretnék.
Jövõre több kirándulás és
elfoglaltság szerepel a programok között. Várják az érdeklõdõket.
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• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

um

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

Fõzni jó!
Amikor a fenyõfa elszaladt
Mindjárt itt a karácsony.
Még több a tennivaló, amikor még a Jézuska hozza a
fát, mert senki sem szeretne
lebukni. Gyermekeink csillogó tekintete karácsonykor
ezért mindig kárpótol.
Balázs barátom is így
volt ezzel. Minden évben sikerült úgy megszervezni,
hogy még a gyerekek hazaérkezése elõtt a fa is megérkezzen. Az egyik évben azonban a gyerekek értek haza
hamarabb. A fa viszont még
valahol úton volt.
Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége,
mert szerették volna a karácsony varázsát a gyerekeknek minél tovább fenntartani. Nyugi – mondta feleségének, valahogy majd megoldjuk. A helyzet nem volt
egyszerû. A fenyõfát úgy
kell hátravinni, és elrejteni,
hogy a nappali hatalmas ablakaiból a gyerekek ne vegyék észre.
Balázs mindenre elszántan megfogta a fát, miközben a felesége jelzett, viheti
hátra. Kommandós módjára
lopakodott el a hatalmas ablak elõtt a fenyõfával. A gyerekek a nappaliban dvd-t
néztek, ám egy pillanatra a
kisebbik kitekintett. Látta,
hogy egy fenyõfa szalad el
az ablak elõtt.
– Nézzétek, nézzétek!!!
És rohant az ablakhoz az
összes gyerek. Nem lehetett
megállítani õket.
Hát eddig tartott, most
lebuktunk – keseredett el a
feleség. Hajszálon múlott,
hogy Balázzsal már a fa nélkül találkoztak a gyerekek.
Valami leírhatatlan lelkesedéssel újságolták: Képzeld
apa, az elõbb egy fenyõfa
szaladt el az ablak elõtt!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Együttmûködés és a helyiek további segítése
turális élet további élénkítése,
de mint fogalmazott, egyelõre
ennek a részleteirõl nem kíván
többet elárulni.
Pásztorné Ádám Edit alpolgármester lapunk hasábjain

szeretné megköszönni a zalaháshágyiak bizalmát, amellyel
megtisztelték a következõ öt
esztendõre, mint képviselõ,
mint alpolgármester.
O.B.

Márton jöve fehér lovon
2014. november 11-én Márton-napi ünnepség mozgatta
meg Zalalövõ apraja-nagyját. A
„Salla” Mûvelõdési Központ és
Könyvtár valamint a Zalalövõi
Borbarát Kör Közhasznú
Egyesület szervezte est remekül sikerült, és jó hangulatban
ért véget az éjjeli órákban. A
szombathelyi születésû Szent
Mártonnak Franciaországban
és Burgenlandban is nagy kultusza van. A püspökké választás elõl libaólba rejtõzõ Márton emlékét felvonulások, vacsorák õrzik világszerte.
Az est sötétedéskor lampionos menettel vette kezdetét.
Az orvosi rendelõ elõtt összegyûlt gyerek-felnõtt sereg fényes vonulása a Kossuth utcától a Szabadság téren át vezetett. A házilag kreált lampionok csodás látványt nyújtottak
kivilágítva Zalalövõ utcáin. A
mûvelõdési központ elõtt tea,
forralt bor, zsíros kenyér, tea-

A Dance Mix.
Pásztorné Ádám Edit alpolgármester 14 évvel ezelõtt
költözött férjével és két lányával Zalaháshágyra. Erdélyi
születésû, több helyen élt már,
de végsõ voksát Zalaháshágy
mellett tette le családjával
egyetértésben.
A közösségi szerepvállalás
8 éve lett az élete része a zalai
településen. Ekkor lett a helyi
Dance Mix tánccsoport vezetõje, mely pozíciót azóta is
ellátja.
A településen hagyományosan megrendezésre kerülõ
eseményeken rendszerint fellép a népszerû csapat, de a
környezõ falvakba is egyre
gyakrabban hívják õket. Az
idõsek napjának, a gyereknapnak, a falunapnak és a Mikulás
ünnepségnek a szervezésében
is aktív szerepet vállal Pásztorné Ádám Edit.
A helyi önkormányzat életében is kapott feladatot képviselõként és alpolgármesterként 2006-2010 között. Az elmúlt 4 esztendõben az önkormányzati munkában hivatalosan szünet következett, de
megbízás nélkül is folytatta a
szervezési és koordinálási feladatok ellátását.

Pásztorné Ádám Edit.
A civil életben Zalaháshágyon dolgozik szociális gondozó - ápolóként. A helyben
élõ családokkal szinte napi
kapcsolatban van és mindennapi gondjaikat is megosztják
vele.
Alpolgármesterként – a következõ 5 esztendõben – a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a polgármesternek –
Büki Józsefnek – a munkáját
minél hatékonyabban segítse.
Külön öröm számára, hogy a
polgármester mellett a képviselõ-testület többi tagjával szintén nagyon jó a kapcsolata.
Tervei között szerepel a kul-

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

sütemény várta a vendégeket
(képünkön). Itt betekintést
kaptak Szent Márton legendájába az iskolások elõadása és a
plébános úr megemlékezése
jóvoltából. Az est további részében is akadt minden, mi léleknek és szem-szájnak ingere:
„Mesés valóság” címmel Varga
hintómakett-kiállítását
Ernõ
szemlélhette meg a nagyérdemû, hogy a boráldást követõ
zenés vacsorán méltó módon
emlékezzen Szent Mártonra.
A hagyomány szerint, ha a
liba csontja hosszú és fehér,
akkor havas tél várható, ha
rövid és barna, akkor sáros. Ha
az idõjárás tekintetében nem
is tudok nyilatkozni, a Mártonnap sikerét illetõen kijelenthetjük, hogy aligha volt az
utolsó. Köszönjük mindenkinek, aki részvételével, munkájával hozzájárult az emlékezetes est sikeréhez!
K.M.

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!
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Adategyeztetés a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal
Beszélgetés dr. Fürediné Kerkai Valériával, az igazgatóság vezetõjével
Augusztus 25-tõl megkezdõdött a hivatalból indított
adategyeztetési eljárás a nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál.
– Országosan több mint
400 ezer, Zala megyében pedig 14 ezer 157 fõ 1955. és '59.
között születettet érint az eljárás, melyet 2 év alatt kell
lefolytatni – bocsátja elõre dr.
Fürediné Kerkai Valéria, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának vezetõje. – Az eljárás
célja, hogy a nyugdíjbiztosítás
hatósági nyilvántartásába az
ügyféllel egyeztetett szolgálati
idõ és kereseti adatok kerüljenek be, határozati formában,
annak érdekében, hogy a majdani öregségi nyugdíjkorhatár
elérésekor a nyugdíj megállapítása gyorsabban, egyszerûbben történhessen meg. További célja még az is, hogy a járulékfizetõk aktív korban kapjanak visszajelzést a nyilvántartásban szereplõ adatokról,
hogy legyen idõ az esetlegesen
hiányzó adatok pótlására, illetve az adatok pótlása akkor történjen meg, amikor még a foglalkoztatóknál rendelkezésre
állnak a szolgálati idõ, jogosultsági idõ és kereseti, jöve-

delmi adatok, tehát a legminimálisabb adatvesztéssel lehessen azokat pótolni. Kiemelten
fontos, hogy a bejelentési kötelezettséggel nem érintett
idõszakok nyilvántartásba vétele is megtörténjen, ilyenek a
1998. elõtti nappali tagozatos
felsõfokú tanulmányok ideje,
vagy a sorkatonai szolgálat idõtartama, ha az nem a munkaviszony ideje alatt volt. A végsõ
kiemelt cél, hogy egy egyeztetett, letisztított adatbázis jöjjön
létre, amely azonnal felhasználható az öregségi nyugdíj
megállapításakor, ezzel idõt
megtakarítva az állampolgárok
érdekét szolgálva.
– Mi az eljárás menete?
– A lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatóságoktól
az állampolgárok elõször egy
tájékoztató levelet kapnak az
adategyeztetés megkezdésérõl
és az eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Ezt követõen küldünk egy részletes kimutatást
tartalmazó végzést a szolgálati
idõrõl és 1988. január 1-tõl a
kereseti adatokról, a hivatalunk központi elektronikus
rendszerében tárolt, személyekre lebontott nyilvántartás
alapján. A végzés kézhezvéte-

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

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

lét követõen legkésõbb 90 napon
belül jelezni lehet, hogy a nyilvántartásban szereplõ adatokkal
egyetért-e az állampolgár, vagy
valami esetlegesen hiányosan szerepel a nyilvántartásban. Nagyban segítené az
ügyek intézését
az, ha az érintett állampolgárok részérõl minél
elõbb megtörténne a jelzés abban az esetben
is, ha mindent
rendben talál az
ügyfél, mert így
igazgatási szervünk határozattal lezárhatja az
Dr. Fürediné Kerkai Valéria: – Zala megyéügyet.
– Mi törté- ben 14 ezer 157 fõt érint az eljárás.
nik, ha valaki hiányosságot zõt és az 1998. elõtti idõszakok
tekintetében helye lehet tanútapasztal?
– Akkor az eltérést alátá- bizonyítási eljárás lefolytatásámasztó, bizonyító erejû okira- nak is. A gyorsabb ügyintézés
tok megküldését várjuk, amely érdekében idõpont foglalható
lehet munkakönyv, munka- a honlapon, valamint levélben
szerzõdés, Tb-i kiskönyv, meg- és telefonon. Saját ügyében
bízási szerzõdés vagy a beje- mindenki érdeklõdhet call
lentési kötelezettséggel nem center-en keresztül, továbbá az
érintett idõszakokról lecke- eddig szokásos módon is hikönyv, katonakönyv. A nõk vatali idõben, hivatali telefonkedvezményes
nyugdíjának számokon, e-mail-en és postai
megállapításához pedig a gyer- úton. A hivatalból indított
mekre/kekre/ vonatkozó gyer- adategyeztetési eljárás, ellenmek gondozási (GYED, GYES) tétben a kérelemre induló elidõszakra vonatkozó adatok járással, egy hagyományos pabejegyzésérõl várunk tájékoz- pír alapú eljárás, de az eljárás
bármely szakaszában át lehet
tatást.
– Mit tesz az igazgatóság, térni elektronikus ügyintézésre, ehhez azonban ügyfélkapus
ha nem érkezik reagálás?
– Ha a 90 nap letelt és az hozzáférés szükséges. Ha valaállampolgár részérõl nem érke- ki az elektronikus utat válaszzett visszajelzés, akkor a hiva- totta, megteheti, hogy visszatal a nyilvántartásban szereplõ tér a hagyományos ügyintéadatok alapján meghozza a zésre.
– Kik ne várják a postást?
határozatot, melyet megküld
– Nem kapnak sem tájéaz ügyfél részére. A határozat
egyébként az általános szabá- koztatót, sem kimutatást azok
lyoknak megfelelõen megfel- az állampolgárok, akik részére
lebbezhetõ, sõt bírósági felül- saját jogú nyugdíjat, bármilyen
vizsgálatnak is helye lehet. Ak- korhatár elõtti ellátást, vagy
kor sincs probléma, ha az ügy- más szolgálati idõ alapján kifél az általa hiányolt idõsza- számított ellátást állapítottak
kokról nem tudja megküldeni meg, illetve 2009. december
a bizonyító erejû okiratokat, 31-ét követõen szolgálati idõ
ilyenkor hivatalunk lefolytatja elismerési kérelmet nyújtottak
a bizonyítási eljárást, pl. be- be hivatalunkhoz és az errõl
szerzi a felsõfokú tanulmá- szóló határozatot kézhez vetnyokról az igazolást, vagy fel- ték vagy kérelemre indítottak
keresi a foglalkoztatót, iratõr- adategyeztetési eljárást.
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Vigyázunk és védünk Hagyományõrzõ disznóvágás Zalacsében
Polgárõrség Hagyárosböröndön
Hagyárosböröndön 1993.
október 23-án alakult meg a
helyi kultúrházban 64 taggal a
Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Polgárõr Egyesület, mely
Molnár Imre akkori polgármester (aki egyébként azóta is
támogatója az egyesületnek)
és a képviselõ-testület kezdeményezésére jött létre. Elnöknek Miszori Istvánt választották. A cégbírósági bejegyzés
1994. január 11-én kelt. A korábbi elnök halála után (2010)
adminisztratív okok miatt veszélybe került a polgárõrség
mûködése, míg végül 2011.
augusztus 16-án alakult újjá
Horváth Tibor elnök (06-306213873), Horváthné Dömölki Katalin alelnök, szervezési
koordinátor, Nárai Erzsébet
titkár (06-30-6212949) és Simon Csilla gazdasági vezetõ
irányítása alatt, ekkor új alapító okirat is készült. Pénzügyi
ellenõrzõ bizottság és etikai bizottság alakult, utóbbi új tagok
felvételérõl, illetve esetleges
kizárásról jogosult határozni. A
polgárõrség közremûködik a
helyi falunapi rendezvényeken, biztosítást ad temetések
alatt, szüreti felvonuláson, Halottak napján, iskolakezdéskor,
bagolytúrán, illetve a pusztacsatári zarándoklatok alkalmával. Egyszer egy kábítószermegelõzõ, figyelemfelkeltõ futóversenyt is biztosítottak már
helyben. A tagok idõnként
részt vesznek az Országos Polgárõr Nap rendezvényén is.
Helyi éjszakai járõrszolgálatra
heti két alkalommal kerül sor,
saját gépjármûvel, mely oldalmatricával és POLGÁRÕRSÉG
feliratú fényhíddal van ellátva.
Fénymásológép és nyomtató,
valamint autóba szerelhetõ kamera is rendelkezésükre áll.
Rendelkeznek szolgálati pólókkal és láthatósági mellényekkel, de tervezik a ruházat kibõvítését. 2013. október 1. óta
a szolgálatot adó polgárõröknek teljes körû biztosításuk
van. Mûködésükre a község
két végén „Falunkban polgárõrség mûködik” feliratú táblák
hívják fel a figyelmet. Tagjai a
környék 10 egyesületet tömörítõ polgárõr régiójának, melynek elnöke a zalaháshágyi
Németh Károly. Régiógyûléseket negyedévente tartanak,
változó helyszíneken. Támoga-

tójuk a Zala Megyei Polgárõr
Szövetség és a helyi önkormányzat is. A hagyárosböröndi polgárõrség jelenleg 31
taggal mûködik. A márciusi
éves közgyûlésen megvendégelik a tagságot, az évi 2500 Ft
tagdíj ennek anyagi fedezetéül
is szolgál. Büszkén mondták,
hogy tíz évvel ezelõtt egyik
közgyûlésükön részt vett az
azóta már elhunyt Zsombor
György, az Országos Polgárõr
Szövetség akkori alelnöke is.
A zalaegerszegi rendõrséggel való kapcsolattartásért elõször Török Iván, majd Szakál
Ferenc rendõrtisztek, jelenleg
Bencze László a felelõs. Az
egyesület hivatalosan a zalalövõi rendõrõrshöz tartozik,
mellyel nagyon jó a kapcsolatuk: az õrsparancsnok a hagyárosböröndi
meghallgatáson is részt szokott venni. A
bagodi polgárõrökkel való
megegyezés értelmében a hagyárosi falurészben történõ
járõrözést általában az ottaniak látják el. Legnagyobb problémának azt tartják, hogy
nincs saját irodájuk, helyiségük, ennek kialakítására a jelenlegi faluvezetéstõl várnak
lépéseket.
Az egyesület nemrég, november 22-én, szombaton a
kultúrházban bállal ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját,
melyen a helyi GOLD együttes
húzta a talpalávalót: a két
zenész, Dervalics Tamás és
Horváth Sándor szintén tagjai
a polgárõrségnek. A bál kapcsán említjük meg Boncz József és Török István helyi támogatók nevét is.
Ács László

Ha november, akkor hagyományõrzõ disznóvágás Zalacsében. Évrõl évre a fiatalok és
nyugdíjasok egyaránt kiveszik
részüket a feladatból, melyet
idén Horváth József, Kardos
István és Sipos János koordinált. A három fõszervezõ már
hetekkel a rendezvény elõtt
szervezkedett a háttérben, így
meghívókat készítettek, a falubelieket invitálták, segítõket
kértek fel az egyes feladatokhoz és természetesen bevásároltak a fontos kellékekbõl. A
235 kilogrammra hizlalt állat
„elejtését” már reggel 7 órakor
elkezdték, hogy a nap folyamán belõle készített finomságok a köz javát szolgálják. Az
asztalok és üstök mellett 37
segítõ szorgoskodott, hogy az-

tán az esti vacsorára elkészüljön a mintegy 143 adag „disznóság”. A lakomán pirított máj,
pecsenye, vesés-velõs szûzpecsenye is illatozott a tányérokon. A mintegy 95 fõ vacsorára
érkezõ a disznótoros menüjét
kóstolhatta végig, ami húslevesbõl, disznótoros káposztából, véres és májas hurkából,
pecsenyébõl, krumplis tepertõbõl állt, amikhez elmaradhatatlan körítés volt a párolt káposzta. A vacsora jó hangulatú
nótázással végzõdött.
A rendezvényt több helyi
magánszemély és vállalkozó is támogatta. Nekik, valamint a 37
segítõnek az egész napos derekas helytállásért ezúttal mondanak köszönetet a szervezõk.
rb-pb

Az idei lakoma lelkes készítõi.
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
ezúton is köszöni az egész éves segítséget és
együttmûködést minden kedves tagnak,
barátnak és támogatónak.
Békés, áldott karácsonyt és
sikerekben gazdag, szeretetteljes új esztendõt
kívánunk mindannyiuknak.
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Feltöltõdve a Borbarátok
A Zalalövõi Borbarát Kör
Közhasznú Egyesület pár évi
hallgatás után újra aktivizálta
tevékenységét. Komoly tervekkel vágott neki a 2014-es évnek, a mûködési kiadásaihoz
100 ezer Ft támogatást kapott
az önkormányzattól.
Ez év tavaszán a zalalövõi
szõlõsgazdák képviselték településünket a dobronhegyi és
borversenyen,
andráshidai
ahol boraikkal arany, ezüst és
bronz minõsítést értek el.
A zalalövõi bormustrára április hónap elsõ felében került
sor, a három tagú zsûri Vizvári
Sándor elnökletével 73 bormintát bírált el. Az értékelés
során 8 borminta arany, 27
ezüst, 29 bronz és 9 oklevél
minõsítést kapott a szakmai
zsûritõl. A minõsítõ versenyen
a helyi gazdákon kívül csonkahegyháti, andráshidai és
magyarszombatfai gazdák is
részt vettek boraikkal.
A helyi civil szervezetek ez
évben is megrendezték a „Civil Majálist”, mely kellemes
idõtöltést biztosított a településrõl a Borostyán-tóhoz kilátogatók részére.
A nyár folyamán került sor
a hegyi utak kavicsozására, a

Csáfordai kút és környékének
karbantartására, melyen az egyesület és a hegyi gazdák részérõl 15-20 fõ vett részt alkalmanként.
A hegyi búcsúk megszervezésére is vállalkozott az egyesület, a Pacsa hegyi június
végén sikeresen megrendezésre került. A Pataka hegyi búcsú a kedvezõtlen idõjárási elõrejelzések miatt elmaradt.
A Murcifesztivál megrendezésére a mûvelõdési ház
dolgozóival közösen október
második hétvégéjén került sor.
A régi hagyományoknak megfelelõen Budafától Mindszentig tartó szüreti felvonulással
kezdõdött a fesztivál. A mûvelõdési ház elõtti téren került
sor amatõr csoportok mûvészeti bemutatójára, a civil szervezetek által készített ételek és
murcik, friss borok kóstolójára. A rendezvényen városunk
testvértelepülési küldöttségei
is képviseltették magukat, kínálták termékeiket.
Az év utolsó jelentõs rendezvénye a Márton-napi megemlékezés volt, melyet szintén
közösen rendezett a mûvelõdési központ és az egyesület. A
rendezvény lámpás felvonulás-

Katalin-bál az iskolai játszótér fejlesztéséért

A mûvészeti iskola moderntánc csoportja.
2014. november 22-én ke- te kezdetét, melynek csúcsrült sor a hagyományos, Szülõi pontja Éder Gabi és Monita
Munkaközösség által szerve- elõadása volt.
Ezúton is megköszönjük
zett jótékonysági bálra a zamindazok támogatását, akik
lalövõi iskolában.
A Szülõi Munkaközösség ne- munkájukkal, pénzbeli és tárvében Horváth Marietta, az SZM gyi felajánlásaikkal, részvéteelnöke köszöntötte a jelenlévõ- lükkel segítették jótékonysági
ket és megköszönte a Katalin- bálunk sikerességét. Ezzel gyermekeink szabadidõs tevékenybálra nyújtott támogatásokat.
Ezt követõen a zalaháshá- ségét tették színvonalasabbá,
gyi Dance Mix tánccsoport és hiszen célunk egy udvari köa mûvészeti iskolások modern- zösségi tér kialakítása. Kötánc szakos tanulói szórakoz- szönettel:
Szülõi Munkaközösség
tatták a közönséget. A vacsorát
vezetõsége
követõen jó hangulatú bál vet-

A lampionos felvonulás végállomásán.
sal vette kezdetét, melyen sok
gyermek és szülõ vett részt. A
lámpás menet az egészségügyi
központtól vonult a mûvelõdési házhoz, ahol megemlékeztek Szent Mártonról. Galambos László egyesületi elnök
köszöntõjét követõen Horváth
István Sándor zalalövõi plébános megemlékezett a szentrõl,
majd megáldotta a gazdák ez évi
új borait. A rendezvény liba és
kacsa vacsorával folytatódott,
melyen 110 fõ vett részt. Az új
borok kiváló minõsítést nyertek, melyet a vacsora után felhangzó nótaszó bizonyított.
Az egyesület tervei közt
szerepel a hosszú téli napok
programmal való megtöltése.
A Borbarát Egyesület a helyi
mûvelõdési központtal közösen útjára indítja a „Téli esték”
rendezvénysorozatát. Az elsõ,

nyitó rendezvényre 2014. december 05-én 17.00 órakor került sor a mûvelõdési házban.
A „Téli estéken” lehetõség
nyílik a szabadidõ hasznos
eltöltésére, szellemi sportok
(sakk, ulti stb.) ûzésére, beszélgetésre, egymás közelebbi megismerésére. Tervek között szerepel irodalmi szalon, szellemi
vetélkedõ, pótszilveszter, farsang és torkos csütörtök megrendezése is. Késõbbi elképzelése az egyesületnek önkormányzati fórum szervezése,
egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra ösztönzõ
elõadások megtartása is. A
második rendezvényre december 18-án kerülne sor a karácsonyra való készülõdés jegyében, valamint a további programok pontosítása is ekkor
készülne el.
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

ÁRGARANCIA!
Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
,
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
CO K
fizeti biztosításának díját egy évig!
G FB

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

CASHBANK.HU

C AS

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

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

Kinga Loreal Szépségszalon
Szolgáltatások:
• Manikûr+pedikûr
Újdonság!
Shellac-leoldható és nincs többé körömfelszín reszelés
• Fodrászat

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

Újdonság!
Natura Keratin tartós hajegyenesítés
Tengerparti hullámok = Beach Waves
Hairchalk = színes tincsek
Ombre
• Fülbelövés
• Álló szolárium
A szalon megtalálható Bagodban
• Kozmetika
(Avia benzinkút udvarán)
• Csillàmtetoválás
Tel: Tamás Kinga Csilla 06/30/5072970

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:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: MyAudio Next S7 7" Wi-Fi 8GB tablet
+ tok + billentyûzet
79.999 Ft
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U 1,8GHz/
4GB/500GB/DVD író fekete notebook
119.999 Ft
Asus X552CL-XX316D 15,6"/Intel Celeron 1007U/4GB/500GB/fekete
notebook
89.999 Ft
Nikon CoolpixS2800 Fekete Starter kit digitális fényképezõgép 22.999 Ft
LG D320N L70Black 4GB mobiltelefon+autós töltõ+adatkábel 39.999 Ft
Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

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

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

