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Több éves hagyománya van
már a közösségi
disznóvágásnak. A településen
ma már csak néhány család
nevel sertést és dolgozza fel. A
falu lelkes, összetartó csapata
évrõl évre összegyûlik, hogy
közösen hódoljanak a hagyo-
mánynak és közben egymást
társaságában jól érezzék ma-
gukat. Idén november 7-én
hajnalban a kakasnál is ko-
rábban keltek, hogy elhozzák a
közösen megvásárolt disznót.
„Tájékoztatjuk a tisztelt nagyér-
demût, hogy egy
nevelkedett disznó végrende-
letében – a megbékélés re-
ményében – a zalacsébieknek

Zalacsében

Vaspörben

Hagyományõrzõ disznóvágás Zalacsében
ajánlja fel földi maradványait.
Kérjük kedves vendégeinket,
hogy a finom falatok leöblí-
tésére szánt italokat – a kiváló
zalacsébi csapvizet kivéve –
kapacitásától függõen ki-ki
hozza magával” – állt a mókás
a disznóvágási meghívón.

– A társaság java nyugdíjas
– régen szinte minden háztar-
tásban neveltek és vágtak disz-
nót –, így mindenkinek van
tapasztalata az állat feldolgo-
zásával kapcsolatban. Kardos
Istvánnal és Sipos Jánossal
együtt hárman szervezzük év-
rõl évre a helyi disznóvágáso-
kat. Úgy döntöttünk, hogy ha

Több, már befejezett vagy
folyamatban lévõ beruházás-
ról beszélgettünk

, polgármes-
terével.

– Ezek közös jellemzõje,
hogy valamennyit önerõbõl
hajtottuk végre – mondja elöl-
járóban a polgármester. – Idõ-
rendben a Jókai úti kerékpárút
közvilágítását említeném, amit
a Villkasz Kft. épített ki. Elké-
szült a termelõi piac is, de az
árusok panaszkodtak, hogy így
õsszel, tél elején kora reggel
még sötét van, így ennek a
világítását is kiépítettük, így a
vizesblokk villamos hálózatát
rá tudtuk kötni. A következõ –
az elõzõknél lényegesen na-
gyobb fajsúlyú – beruházás a
budafai településrész ravatalo-
zójának felújítása volt, amit
egy helyi cég, a Galambos Bau
Kft. végzett. Régi probléma
volt, hogy a Tüzéppel szem-

Pintér An-
tallal Zalalövõ

Zalalövõi felújítások
Beszélgetés Pintér Antal polgármesterrel

közti autóbuszmegálló nem
volt biztonságos, hiszen az uta-
sok közvetlenül egy mély árok
mellett szálltak le és fel. Ta-
vasszal sajnos történt is itt egy
baleset, ezért úgy döntöttünk,
hogy 16 méter hosszan lefed-
jük ezt az árkot, s így már biz-
tonságos az utasok le-és fel-
szállása.

– Jelenleg két beruházás
van folyamatban. Az egészség-
ház elõtti járda nagyon rossz
állapotban volt, különösen a
gyermekorvosi rendelõ elõtti
oldalon. Térburkolatot kapott
a kritikus szakasz, már csak a
lépcsõ felújítása és a parkosí-
tás van vissza. Folyamatban
van a központi buszmegálló
felújítása. Ezeket a beruházá-
sokat kizárólag saját forrásból
valósítjuk meg.

– Ezek a befejezett beruhá-
zások. Mivel folytatták?

-e-

Közvilágítást kapott a kerékpárút.
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Ez alkalomból a hirdetés átadója
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termékek árából, kivéve akkumulátorok!

Kocsis Autóalkatrész Kereskedés

21%

Az akció 2015. december 20.-ig tart, más kedvezménnyel nem vonható össze.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Hagyományõrzõ disznóvágás Zalacsében
sikerül a megszokott csapatot
összehívni, akkor idén hatod-
szorra is megtartjuk. Elõször a
fõszakácsot, Kámán Józsefnét,
majd a kisegítõ személyzetet
kérdeztük meg. Végül negy-
venketten vettünk részt a mun-
kában, melyért mindenkinek
jár az elismerés. Reggel hatkor
Vaspörben lett lebökve a 233
kilós disznó, amit onnan el-
hozva már Zalacsében dolgoz-
tunk fel. Sokan várták, hogy
kisüljön a zsír és megkóstol-
hassák a friss töpörtyût. Az
asszonyok megtisztították a
belet is, és három kemencé-
ben sült a hús és a hurka.

Húsleves, húsos káposzta, pe-
csenye, kétféle hurka készült,
amit dinsztelt káposztával,
krumplival fogyasztottunk –
avatott be a háttérfolyamatok-
ba , a szervezõk
egyike, aki elmondta, hogy a csa-
pat magja a falunapok szerve-
zésében is részt szokott venni.

Este jelképes hozzájárulás-
sal bárki megízlelhette a nap
finomságait és a disznó utolsó
kívánsága is teljesült: a jelenlé-
võk nem szomorkodtak, ha-
nem a vacsorát követõen vi-
gadtak és jó emlékezetükben
tartják meg az állatot és a fel-
dolgozásával töltött napot.

Horváth József

-pb- A hagyomány folytatódott idén is.

„Ma is a közösségért dol-
gozik, a zalaszentgyörgyi élet
minden területén. Ha kell, tár-
sadalmi munkázik, színdara-
bot játszik, néptáncol. Szükség
esetén másokat istápol és tá-
mogat hivatalos ügyekben. Ha
kell, a focikapukat is cipeli,
felrakja hálót, meszeli a pályát.
Jelentõs részt vállal a kulturális
és mûvészeti élet teendõibõl.
Elmaradhatatlan és fáradha-
tatlan résztvevõje és szerve-
zõje a testvértelepülési találko-
zóknak, a mûvésztelepi prog-
ramoknak és minden zalaszent-
györgyi eseménynek. Örökös
bírója a szüreti felvonulások-
nak, sportbírója a Sárkány
Kupáknak...” – szóltak nyáron

polgármester
méltató szavai a

átadásakor a te-
lepülés falunapján. Bizonyára
többen is tudják, vagy kitalál-
ták, hogy az elismerést

vette át, sorozatunk-
ban ezúttal vele beszélgettünk.

– A futball iránti láz ott
kezdõdött, hogy Györe József
nagybátyám kilencéves korom-
ban az iskolából egybõl Zete-
meccsre vitt, aztán kedvet kap-
tam a focizáshoz is. Volt itt pár
év, amíg nem volt csapat, aztán
1983-ban Vaski Zoltán elnök
vezetésével újjászervezték és
18 éves koromban hazaiga-
zoltam Zalaszentgyörgyre. Ak-
kor õsszel összehoztunk egy
szinte csak helyiekbõl álló csa-
patot. A mostani sporttelep-
nek és öltözõnek akkor nyoma
sem volt, hanem a templom
alatti réten lévõ pályán fociz-
tunk. Akkortájt talicskával tol-

Kovács Dezsõ
Zalaszent-

györgyért Díj

Csá-
szár Lajos

– Mikor kezdõdött futball
iránti szerelem?

„Szeretnénk a fiatalokat a településen tartani!”
Akik Zalaszentgyörgy jó hírét messzire viszik (3.)

tam ki kilométerekrõl a me-
szet és kézzel jelöltük meg a
vonalakat a pályán. 1985-ben
épült meg az új sportöltözõ és
a pálya, amikor az egész falu
rész vett a társadalmi mun-
kában. Elõször csak fociztam,
aztán 1989-ben megnõsültem,
a kilencvenes évek elején épít-
keztem, így pár évig távol ma-
radtam a focitól. 1993 környé-
kén megkerestek, hogy segít-
sem az egyesületet. Akkor ma-
gasabb szinten volt a csapat,
így szertárosként tértem visz-
sza, de késõbb a könyvelés is
rám hárult. 2000-tõl újra be
kellett állnom focizni, mert a
másodosztályba eséssel tarta-
lékcsapatot kellett szerepeltet-
ni. Korábban csatár voltam, az-
tán 2014 tavaszáig kapusként
játszottam. Most már nincs
meccs nélkülem, amolyan
mindenes vagyok az egyesület-
ben. Bármilyen pozícióval járó
megbízatást a kormánytisztvi-
selõ munkám miatt Zalaszent-
györgyön nem láthatok el.

– Több területen is aktívan
mozog, így a helyi néptánco-
sok között is színpadra lép.

– Milyennek látja Zala-
szentgyörgy közösségi életét?

– Aki ismer, a sporttal kap-
csol össze, de korábban is kez-
deményeztem különbözõ kö-
zösségi programok szervezé-
sét. Nagyjából a 2000-es évek
környékén szerveztük az elsõ
családi napot, amit a több na-
possá kinövõ falunapok követ-
tek. A focin keresztül sok fia-
talt megszólítottunk, hogy le-
gyen más program is. Szeret-
tem volna olyan rendezvények
lebonyolításában részt venni,
ami a fiatalokat a településen
tartja. 2006 körül Pölöskey
Ildikó alapított színjátszó cso-
portot, ahol hiány volt fiú sze-
replõkbõl. Eldöntöttem, hogy
aktívabban részt fogok venni a
közösségi életben, így én let-
tem a csoport ötödik tagja.
Többen néptáncolni is szeret-
tek volna, így hárman átjár-
tunk abba a társaságba is. Jó-
magam Gróf Sanyi barátom
segítségével akkor kezdtem el
életemben elõször táncolni,
így amolyan háttértáncosként
szerepelek csak. Nem fiatalom
kezdtem el, de megtanulom
azokat a koreográfiákat, ami-
ket kell. A színjátszó csoport
sajnos különbözõ okok miatt
megszûnt, de a néptáncosok-
kal nagyon jó közösséget alko-
tunk. Táncolni még a foci ká-
rára is elmegyek, mert a csa-
patnál sok labdarúgónk van,
ott könnyebben pótolnak.

– Egy ekkora faluhoz viszo-
nyítva pezsgõ élet zajlik itt.
Minden dicséretet megérde-
mel az Örömzene Kórus, szé-

pen szerepel a Tornyos Tán-
Club és büszkék vagyunk a
Gyertyafény Kórusra is. Lehe-
tõség van aerobikozni, aktívak
a kertbarátok és a Buday Köz-
hasznú Alapítvány idén már a
X. Mûvésztelepet rendezte meg.
A település polgármestere és
vezetése nagyon aktív, így na-
gyon színvonalas programok-
nak lehetünk részesei Zala-
szentgyörgyön. A meccsek miatt
korábban nem sokat voltam
külföldön, de a táncosokkal
jártunk Marosszentgyörgyön
és Oromhegyesen a testvérte-
lepüléseinknél, akiket szívesen
láttunk viszont nálunk. Amo-
lyan mindenesnek tartom ma-
gam, ott segítek, ahol tudok.
Ez a beállítottság amolyan csa-
ládi örökség.

– Az természetes volt, hogy
részt veszek a falunapi progra-
mon. Nagy meglepetés volt! Az
ilyen elismeréseket egy életpá-
lyáért adják, ahhoz meg még
fiatalnak érzem magam. Szinte
az 50. születésnapomra kap-
tam meg a díjat. Megkönnyez-
tem, mert nem gondoltam,
hogy ez nekem már jár. Úgy
gondolom, hogy még tennem
is kell érte, hogy méltó legyek
rá! Jó visszajelzés, hogy érde-
mes ennyi mindenben részt
venni. Születésem óta szeretek
Zalaszentgyörgyön élni, s
szeretném, hogy a fiatalok is
maradjanak. A mai világban
mindenkinek megvan a saját
dolga, problémája, de azért
egy falunapra, szüreti felvo-
nulásra meg lehetne állni és
kikapcsolódni. Úgy gondolom,
hogy többen eljöhetnének a
falubeli közösségi rendezvé-
nyekre, viszont a foci terén so-
kan még az idegenbeli mecs-
csekre is elkísérnek minket.

– Könnyekig hatódott meg
a Zalaszentgyörgyért Díj át-
adásakor…

Pataki Balázs

Császár Lajos a falunapon
kapott elismeréssel.
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Zalaboldogfa Képviselõ-tes-
tülete

Luter Péter

minden év elején a költ-
ségvetés tárgyalásakor a fej-
lesztési tervek mellett a ren-
dezvényekrõl is programot ké-
szít. Az év közben elvégzett
feladatokról, munkákról, a ren-
dezvényekrõl az év vége felé
megtartott közmeghallgatáson
már részletes beszámolóval
tudnak szolgálni a lakosságnak.

Az idén november 27-én 18
órára hívta össze a falu lakos-
ságát polgár-
mester.

A polgármester a munká-
járól szóló beszámoló után
részletes tájékoztatás adott a
lakóhelyi környezet állapotá-
ról. A következõ napirendi
pontban a falugondnok beszá-
molt az év közben végzett
munkájáról, tapasztalatairól.
Az utolsó napirendi pontban
lehetõség volt lakossági hozzá-
szólásokra.

Luter Péter beszámolójá-
ban az eredmények mellett
csalódásának is hangot adott.

Közmeghallgatás Zalaboldogfán
A pályázaton nyert falugond-
noki busz és a régi busz el-
adása jó üzletnek bizonyult,
mivel az önrészt, ami az új
jármû ÁFÁ-ja, a régi eladási
értékébõl biztosítani tudtak,
tehát az önkormányzatnak
nem került költségébe.

Zalaboldogfa is részt vett az
ivóvíz-minõség javítása és víz-
ellátás fejlesztése (KEOP) pro-
jektben. A lakosságnak sok kel-
lemetlenséggel járó fejlesztés
befejezõdött. Megérte a türel-
met, mert új vezetéken, na-
gyobb nyomással hosszú távra
biztosítja az arzénmentes vizet
a településnek. Ezzel egy idõ-
ben elkészültek a csapadékvíz
kizárási munkák is. Ennek a
projektnek a keretében

településrészen 45
épített ingatlan kapcsolódhat
az ivóvíz hálózatra.

Zalaboldogfa önkormány-
zata nem vett részt az adós-
ságkonszolidációban, ezért a
6,1 millió forintos állami támo-
gatást intézmény- és útfelújí-

Mar-
tonhegy

tásra használhatja. Jelenleg is
folynak a munkálatok, amik ez
évben befejezõdnek. Korláto-
zott pénzügyi lehetõségeik is-
meretében ezek a fejleszté-
sek és munkák sikeresnek
mondhatók.

Eredményeiket beárnyékol-
ja, hogy a Kisboldogasszony
Templom felújítása az idén is
elmaradt. Az önkormányzat
mindent megtett annak érde-
kében, hogy elõre vigye az
ügyet, de meg van kötve a
keze, mivel a plébánián és a
szombathelyi püspökségen ke-
resztül lehet pályázni a felújí-
tásra. A közvélemény elõtt már
ismert (késõn beadott pályá-
zat, stb.) okok miatt továbbra
is felújításra vár a templom.

Az önkormányzat mindig
kiemelt fontosságúnak tartja a
lakóhelyi környezet állapotát.
A védelem érdekében min-
dent elkövet és megtesz, hogy
a természeti és épített örök-
séget, környezeti értékeket
megõrizze és megóvja.

Zalaboldogfa önkormány-
zata a helyi adók megállapí-

tásánál mindig figyelembe ve-
szi a lakosság teherbíró ké-
pességét. A kedvezõ adóztatás
ellenére is sokan vannak, akik
az alapvetõ állampolgári köte-
lezettségnek sem tesznek ele-
get. A község mûködtetése és
fejlesztése az állami normatí-
vából és a helyi adóból lehet-
séges. Amennyiben nem javul
az adózási morál, sajnos adó-
emeléssel vagy új adó kive-
téssel lehet kiegészíteni a
hiányzó összeget. Természete-
sen nem feledkeznek meg a
rendszeres adótartozókról, jo-
gi útra terelik a követelésüket.
Remélik, hogy erre nem lesz
szükség, mert a zalaboldog-
faiak mindig büszkék voltak a
falujukra és nem hagyják cser-
ben a nehéz helyzetben.

A polgármester végül meg-
köszönte lakosság együttmû-
ködését, türelmét, hogy ebben
a nehéz, mozgalmas évben se-
gítették a munkát. Az eljöven-
dõ ünnepekhez mindenkinek
kellemes idõtöltést kívánt csa-
ládja körében és békességet a
környezetükben.

Zalaboldogfa önkormányzata fontosnak tartja a rendezett
környezetet.

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

ezúton is köszöni az egész éves segítséget és
együttmûködést minden kedves tagnak, barátnak és

támogatónak.

Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ

Békés, áldott karácsonyt és
sikerekben gazdag, szeretetteljes új esztendõt

kívánunk mindannyiuknak.

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját

Advent minden vasárnapján
16:30-tól

kis mûsorral egybekötött gyertyagyújtásra a
zalalövõi templom mellett felállított Betlehemnél!
Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

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

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!
Használt számítgépek!

Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Pl.: LENOVO G50-30 80G0025CHV 15,6"/Intel Core
N2940/4GB/500GB/DVD író/piros notebook

LENOVO Z50-75 80EC005QHV 15,6"FHD/AMD Quad-Core
FX-7500/4GB/500GB/DVD író/feketenotebook

79.999 Ft
LENOVO G50-30 80G00237HV 15,6"/Intel Pentium
Quad-Core N3540 2,16GHz/4GB/1000GB/notebook 94.999 Ft

119.999 Ft
ZOPO 350 4G LTE - DUAL SIM fekete okostelefon 42.999 Ft
Samsung 40" FullHD UE40J5000AWXXH LED TV 99.999 Ft
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2015. november 21. A szo-
kásos szombati csend helyett
kora délután mozgolódás, ké-
szülõdés, utolsó simítások a
dekoráción, utolsó próbák a
fellépés elõtt – zajlottak a báli
elõkészületek.

Este hétre megtelt az iskola
tornaterme, a vendégek egy
szép este reményében érkez-
tek és reméljük nem csalódtak.
Az ünneplõ közönség elõtt
felléptek az iskola mûvészeti
csoportjai, az , a

(õk késõbb is
visszatértek a hangszerekhez,
a közönség örömére) és

, szenzációs egyszemélyes
paródiájával. Igazi báli hangu-
lat kezdett kialakulni, ezt
szolgálta a fellépõk után

zenéje, és a

Exit együttes
Takács-család

Attila
atya

Pun-
gor Gábor Bara-

Alapítványi bál Salomváron
bás Csaba

-ga-

és munkatársai által
készített vacsora. Nem egyszerû
a különbözõ korosztályok ze-
nei igényeit kiszolgálni, de ezen
az estén ez remekül sikerült,
korhatár nélküli tömegtánc szer-
vezõdött. Végül (nem is csoda)
az ifjúság nyert, hajnali öt kö-
rül csendesedett el az iskola.
Reméljük, zavartuk a pihenni
vágyó környékbelieket.

Nagy öröm, hogy sikerült
olyan rendezvényt szervezni,
mely kellemes együttlétre, volt
osztálytársak egymásra találá-
sára adott alkalmat, miközben
a felelõsségvállalás hatotta át
minden támogató és résztvevõ
megmozdulását, Mert „kell egy
csapat”, egy közösség az iskola
köré.

Megtelt az iskola tornaterme.

A falugond-
noki busz (köszönet érte

polgármesternek) telje-
sen megtelt, amikor október
29-én útnak indult ,
a Szent Mihály temetõbe. A te-
metõbe, ahol volt
plébánosunk nyugszik. Aki
1946-tól 1980-ig, Nagypénte-
ken délután bekövetkezett ha-
láláig szolgálta a Zalaháshágyi
Plébánia, Zalaháshágy,
és híveit.

Hívei nem feledték el õt,
akinek buzgólkodása révén a
romantikus fekvésû

az egyházmegye hatá-
rán túl is ismertté vált. Hívei
nem feledték el õt, ezért
gyakorta, így Halottak napja
közeledtével is felkeresik sír-
ját, ott koszorút helyeznek

zalaháshágyi
Büki

József

Sopronba

Tamás Imre

Vaspör
Ozmánbük

Puszta-
csatár

Meglátogatták volt plébánosuk sírját

el, mécsest gyújtanak, imád-
koznak.

Ezúttal a sírnál a megemlé-
kezést szervezõ

olvasta fel a
püspök által aláírt nekrológot
(1980. május 31.), amely az
elhunyt életútját mutatta be.
Majd a volt plébános levelével
(1958. április 28.) mutatták be,
hogy milyen szenvedéllyel, mi-
lyen határozottsággal, milyen
kiállással és milyen odaadó
figyelemmel gondozta, ápolta,
védte és erõsítette hívei lelki
életét. Végül a „pusztacsatári
kegyhely hûséges apostola”
sírjánál zalaháshágyi és vaspö-
ri hívei imádkoztak érte, majd
kötetlen beszélgetésben idéz-
ték fel emlékét, tevékenységét.

Horváth Gyu-
la Fábián Árpád

HGY

Zalaháshágyi és vaspöri hívei keresték fel egykori plébánosuk
sírját.

–
a kezdetek óta,

minden pályázati lehetõséget
megragadva igyekezett forrást
találni az általános iskola, a
tornaterem és a konyha épü-
leteinek energetikai korszerû-
sítésére. Idén sikerült külön
kormányzati támogatást sze-
rezni a kivitelezéshez – mond-
ta el országgyûlési
képviselõ azon a munkaterület
bejárással egybekötött sajtótá-
jékoztatón, mely során nemré-
giben a helyszínen tekintette
meg a munkafolyamatokat.
Hozzátéve, öröm egy olyan be-
ruházásért lobbizni, ahová 11
településrõl járnak gyerekek
és a korábban száztizenegyné-
hány fõs tanulólétszám folya-

Bagod Község Önkor-
mányzata

Vigh László

Egy régi álom megvalósulása
Épületkorszerûsítés Bagodban

matosan nõ, immár majdnem
elérve a 150-et.

– Az önkormányzat egyik
legrégebbi álma válik valóra az
energetikai korszerûsítéssel –
folytatta polgár-
mester. – A fejlesztés volume-
nét jól szemlélteti, a szigetelés
alatt lévõ felületek nagysága a
födémekkel együtt meghaladja
a 4000 négyzetmétert, illetve
több, mint 140 nyílászárócsere
valósul meg 120.000.000 fo-
rintból, köszönhetõen képvi-
selõ úr közbenjárásának.

, az isko-
la igazgatója hozzátette: na-
gyon nagy eredmény, hogy a
magas színvonalú munka mo-
dern, a XXI. század követelmé-
nyeinek megfelelõ környezet-

Sipos Ferenc

Péterné Fatér Edit
ben folytatódhat. Hiszen ugyan
a gyerekek rendszeresen ki-
válóan szerepelnek tanulmá-
nyi- és sportversenyeken, a

majd 60 éves fõépület koránál,
állapotánál fogva nem nyúj-
totta, nyújthatta a szükséges
komfortérzetet.

Vigh László, Péterné Fatér Edit és Sipos Ferenc.
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A
idén pályá-

zatot nyújtott be az MVH-hoz a
régi, 7 éves fa-
lubusz lecserélése érdekében.
A pályázat eredményes volt: 8
millió forintot nyertek, melyen
egy új gépko-
csit vásároltak, önrészként az
ÁFA értékét kellett befizetni.

Az új falubusz októberben
állt szolgálatba, fõ feladatai az

hagyárosböröndi közsé-
gi önkormányzat

Ford Transit

Renault Trafic

Ford helyett Renault
eddigiekkel megegyezõk lesz-
nek: az óvodások átszállítása a
bagodi óvodába, az idõs, rá-
szoruló vagy mozgáskorlá-
tozott személyek segítése a
hivatalos ügyek intézésében,
bevásárlásban, orvoshoz ju-
tásban.

A falu közvéleménye nagy
örömmel és megelégedéssel
fogadta a hírt.

Ács László - Török Zoltán

A falu lakossága örömmel fogadta az új buszt.

2011 nyarán búcsúztatták

plébánost, aki 30 évig szol-
gálta a település híveit. Min-
denki életében jelentõs szere-
pet játszott a falu plébánosa,
sokan nála keresztelkedtek, kö-
töttek házasságot és többeket
õ kísért el utolsó útjára. Miklós
atya 51 éves szolgálatot köve-
tõen 2011 augusztusával vo-
nult nyugdíjba , s kö-
zelgõ nyolcvanadik születés-
napját újra szeretett hívei kö-
rében, Zalaháshágyon tölthette.

– Miklós atya 35 évvel ez-
elõtt vegyes fogadtatásban ré-
szesült, mivel elõdjét, Imre
atyát nagyon szerettük, az õ
helyét kellett átvennie. Végül
jól beilleszkedett a faluba, meg-
szerették az emberek, csak
hálásak lehetünk a tevékeny-
ségéért. Felkarolta a pusztacsa-
tári kegyhelyet, nevéhez fûzõ-
dik a zalaháshágyi templom és
a kápolna felújítása, szívügyé-
nek tekintette a vaspöri és
ozmánbüki imaházak sorsát is
– taglalta , a he-
lyi egyházközség elnöke. Kese-
rûen tette hozzá, hogy a hívek,
illetve a papok számának csök-
kenése öt évvel ezelõtt az ön-
álló plébánia (Zalaháshágy

Zalaháshágyon Kovács Mik-
lós

Ceglédre

Molnár János

Újra Zalaháshágyon misézett Miklós atya
Nyolcvanadik születésnapján köszöntötték

utolsó intézményének) meg-
szûnését is jelentette, így a te-
lepülést a plébánia-
hivatalhoz csatolták.

Talán fel sem tûnt, mennyi
idõt töltött Miklós atya Zala-
háshágyon, annyira természe-
tes volt, hogy a falu lakói kö-
zött élt. Nagy életutat járt be
az 51 éves szolgálat alatt: 1960.
június 19-én szentelték pappá,
elõbb öt évig a egyház-
községben, majd egy eszten-
dõt szolgált.
1966-ban került

, ahol 16 évig volt, majd
1981-ben a püspök Zalahás-
hágyra helyezte át. A hívek 34
év elteltével is megtöltötték a
templomot és jelképes aján-
dékkal, énekkel köszöntötték
egykori plébánosukat:

– Most is szép számmal el-
járunk szentmisére, nem kell
szégyenkeznünk emiatt. A fia-
talok sem hagyták el Isten há-
zát, õk is éppen olyan buzgón
járnak templomba, mint ko-
rábban. Tudjuk, hogy sokat
imádkozik értünk, tegye ezt
továbbra is, hogy kis falunk
tovább ne fogyjon, az emberek
hite tovább erõsödjön. Közel-
gõ nyolcvanadik születésnapja
alkalmából fogadja szeretettel

salomvári

lenti

Bérbaltaváron
Babosdöbré-

tére

köszöntésünket, és a jó Isten
áldásával még sokáig ünnepel-
hessük – szólt a hívek kö-
szöntõje.

Miklós atya válaszában el-
mondta, több helyre hívták
megköszönteni, s köszöni az
Istennek az eddig megélt szép
éveket. Meghatódva beszélt a
felé áradó szeretetrõl, a Zala-
háshágyon töltött évekrõl,
mindenkinek sok-sok szerete-
tet, erõt, boldogságot és jó
egészséget kívánt:

– Mindig nagy öröm vissza-
térni oda, ahol egyszer szol-
gáltam, de nem szeretném az
új plébános dolgait sem ke-
resztezni. Cegléden már csak
beosztottként vagyok, ahol szí-
vesen veszik ezt a segítséget.
Elõször kicsit neheztelve vo-
nultam nyugdíjba, de az idõ
rajtam is meglátszik. A lélek
ép, de a test kezd erõtlen len-
ni, ezért nem tudtam volna
sokáig ugyanúgy tovább csinál-

ni. Ahogy betöltöttem a 75.
életévemet, az egyházi törvé-
nyek szerint ilyenkor be kellett
adnom a lemondást. Kevesen
tudják, de kezdetben azt
mondtam, hogy ha nem lesz
pap ott, ahova az Isten rendel,
akkor nem lesz belõlem pap…
A mennyei atya terveiben las-
san olvas az ember, de amikor
megöregszik, akkor tudja értel-
mezni, hogy mit miért kapott.
Amikor idekerültem, akkor el-
mondtam, hogy nem kértem
magam ide, aztán úgy megsze-
rettem ezt a helyet, hogy ha
nincs a nyugdíj, akkor nem is
mentem volna tovább. Kell,
hogy legyenek újak, a minist-
ránsok lelkesedése pedig min-
dig megörvendezteti az em-
bert – mondta elérzékenyülve
Miklós atya.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

A hívek születésnapján köszöntötték korábbi plébánosukat.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.

Íme ajánlataink:

A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
meg a kiadvány.

A könyv a ZTE 2002-ben baj-
nokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
idézi fel.

Emlékezés az elõdökre. A pati-
nás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé-
keznek a sikerekre.

A ZTE férfi kosárlabda-csa-
patának elsõ és második bajnoki címére emlé-
kezünk.

Hogyan emlé-
keznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté-
vel az aranyéremre?

Zalatáj Kiadó

Bajnokcsapat:

300 Ft

Megkoronázva:

1 000 Ft

ZTE-mozaikok:

800 Ft

A nagy csapat I-II.:

800 Ft

A nagy csapat - 10 év múlva:

800 Ft

Sportbarátoknak !karácsonyra

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:

1 000 Ft

Égi per:

800 Ft

Farkas László kötete a rendszerváltásnak neve-
zett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.

„A huszadik század drámája” – írták ró-
la Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelen-
hetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.

Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,

, .
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.

zalataj@zelkanet.hu zalatajkiado@gmail.com

Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

Az utóbbi idõben látványo-
san megélénkültek

és a
közötti kapcsolatok. Errõl be-
szélgettünk

, a megyeszékhely polgár-
mesterével.

– Ha Zalaegerszeg önkor-
mányzata csak a városra ha-
gyatkozik, akkor hibát követ el
– szögezi le Balaicz Zoltán. –
Zalaegerszeg akkor alkot egy
lüktetõ közösséget, ha annak
tagjai a környezõ települések
itt dolgozó, a színházat láto-
gató, a sportrendezvényeken

Zalaeger-

szeg környezõ települések

Balaicz Zoltán-

nal

Szakítani a háztáji nacionalizmussal
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

az egerszegi színekért szorító,
az itteni infrastruktúrát hasz-
náló polgárai is. Ha Zalaeger-
szegre gondolunk, az nem
csak a 60 ezer városi polgárt
jelenti, hanem a környezeté-
ben élõ mintegy 40 ezer em-
bert is. Zalaegerszegnek szakí-
tani kell háztáji nacionalizmu-
sával, azzal, hogy csak kizá-
rólag saját polgáraival törõdik.

– Számos Egerszeg környé-
ki település polgármesterével
tárgyaltam az elmúlt idõben,

– Mit tettek ennek érde-

kében?

egyeztettünk az együttmûkö-
désrõl. Mivel a 2020-ig tartó
európai uniós fejlesztési idõ-
szakban Zalaegerszeg és a kör-
nyezõ települések más fejlesz-
tési forrást használhatnak fel,
ezért keresnünk kell a haté-
kony együttmûködési lehetõ-
ségeket.

– Például a gazdasági
együttmûködés.

– Az északi ipari parknál le-
hetséges az együttmûködés
Zalaszentivánnal, ami egy ipari
vágány létesítését is jelentené.
Szinte minden település ese-

– Melyek ezek?

– Mondana erre konkrét

példát!

tében adódik a kerékpár-út
bekötése. Mivel a környezõ
települések lakói nagyrészt Za-
laegerszegen dolgoznak, rend-
kívül fontos 2 500 új munka-
hely teremtése. Nagyon lénye-
ges a kulturális együttmûkö-
dés, ennek keretében már van
egy konkrét szerzõdés is Eger-
vár önkormányzatával, hiszen
Egerszeg 2,5 millió forinttal
járul hozzá a nyári színházi
estékhez. A következõ, s egy-
ben nagyon fontos terület a
turizmus. Úgy vélem, hogy
sikeres pályázatokat tudunk
majd közösen benyújtani ezen
a téren.

E.E.
Balaicz Zoltán: – Keresnünk kell a hatékony együttmûködési
lehetõségeket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zalalövõ és Környéke
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A karácsony elõtti készü-
lõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg is-
merõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani. Így futottam össze
Istvánnal egy áruház parko-
lójában.

Beszélgetés közben lá-
tom, hogy István autóján be-
kapcsolva maradt a lámpa.
Gondoltam szólok neki, ne-
hogy lemerüljön az akksija,
mert akkor nem fog tovább
rohanni, intézni a dolgait. Õ
az autó felé pillantva egy
laza mozdulattal mondta: –
Á…, ne foglalkozz vele! Be-
szélgetünk tovább.

Nem értettem a helyze-
tet, mert Istvánt elég apró-
lékos, minden részletre oda-
figyelõ ügyfélnek ismertem
meg. Mint sokan, õ sem sze-
rette, ha valami nem mûkö-
dik tökéletesen. Ezért a
konyhájuk tervét elég alapo-
san átnézte. Nagy segítség
volt számára, hogy a látvány-
terveken minden részletet
jól lehetett látni. Így egyér-
telmûen láthatta, hogy nem
érhetik meglepetések, mert
mindenre odafigyeltünk. Elég
sokat beszélgettünk, köz-
ben az autón világított a
lámpa. Kézfogás után István
elindult az autó felé. Még
mindig nem értettem a
helyzetet. Közben arra gon-
doltam, hogy hol van a
vontató kötél az autómban.
De nem volt gond, mert
István egy másik autóba
szállt be...

Elmosolyodtam, most már
értem, miért nem foglalko-
zott vele.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Á…, ne foglalkozz vele…

Befejezõdött

Az emberi
fogyasztásra szánt ivóvíz minõ-
ségérõl az Európai Unió Ta-
nácsának irányelve és Kor-
mányrendelet rendelkezik. A
rendelet rögzíti az ivóvíz mi-
nõségére vonatkozó követel-
ményeket.

A , a
és a ivóvízmûvekhez
tartozó települések, így

ivóvízének arzén-
tartalma korábban meghaladta
a rendeletben elõírt határér-
téket. A három vízmû vízbázisa
nem volt megfelelõ sem minõ-
ségi, sem mennyiségi szem-
pontból, e vízbázisokról a tele-
pülések egészséges ivóvízzel
történõ hosszú távú ellátása
nem volt biztosítható.

A 4,4 milliárd forintos fej-
lesztés célja a szennyezõ anya-
gok koncentrációjának határ-
érték alá csökkentése volt, va-
gyis az ivóvíz-minõségi jogsza-
bály követelményeinek teljesí-
tése. A projekt keretében meg-
épült a

, ezzel kiváltották a
magas arzéntartalmú milejsze-
gi, becsvölgyei és bagodi ku-
takból történõ kitermelést. A
regionális megoldással a víz-
minõségi problémákkal küsz-
ködõ települések jobb minõ-
ségû és szabad kapacitással
rendelkezõ zalaegerszegi víz-
bázisról kerülnek ezentúl el-
látásra. A projekt keretében
lehetõség nyílt az eddig el
nem látott területek ivóvízellá-
tásba történõ bekapcsolására,
továbbá hálózati rekonstruk-
ciós munkák elvégzésére is,

„A Zalavíz Zrt.
szolgáltatási területén lévõ
településeinek ivóvízminõség
javítása és vízellátás fejleszté-
se” címû projekt.

milejszegi becsvölgyei
bagodi

Ba-
god, Becsvölgye, Boncodfölde,
Csonkahegyhát, Dobronhegy,
Hagyárosbörönd, Kávás, Kus-
tánszeg, Milejszeg, Németfalu,
Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zala-
szentgyörgy

Zalaegerszegen Nyu-
gati Vízmû

Állampolgári jog az egészséges ivóvízhez jutás
Befejezõdött a 4,4 milliárd forintos ivóvíz-minõség javító projekt

figyelembe véve annak gazda-
ságos kiépíthetõségét és üze-
meltethetõségét.

Arzén, vas- és mangánmen-
tes, egyszóval egészséges ivó-
víz – ez az eredménye a Zala-
víz Zrt. szolgáltatási területén
végrehajtott beruházásnak.

, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint ki-
emelt közszolgáltatásokért fe-
lelõs államtitkára elmondta,
hogy hazánk az uniós csatla-
kozáskor kötelezettségeket vál-
lalt az ivóvíz minõségének ja-
vítása és a csatornafejlesztések
terén. Mindez egybevág a kor-
mány gondolkodásmódjával, a
magyar alaptörvény is kimond-
ja, állampolgári jog az egészsé-
ges ivóvízhez való hozzájutás.
Mint fogalmazott, a zalaeger-
szegi beruházás éppen ezért
jelentõs a megyeszékhely és a

Szabó Zsolt

többi érintett település szá-
mára.

országgyûlési
képviselõ az ivóvíz megbecsü-
lésére, a környezet védelmére
hívta fel a figyelmet. Mint
mondta, a világ számos pont-
ján az ivóvíz ára a benzinével
egyenlõ, miközben mi pazaro-
lunk, öntözésre használjuk az
ivóvizet. Zala-
egerszeg polgármestere a pro-
jekt legfõbb üzenetének a me-
gyeszékhely és a projektben
érintett 15 település összefogá-
sát tartja. Kiemelte, Zalaeger-
szeg térségben gondolkodik. A
jövõben is olyan fejlesztéseket
kíván megvalósítani a környék-
beli településekkel, amelyben
össze tudják kapcsolni a prog-
ramokat.

, az önkormány-
zati társulás elnöke elmondta:
Milejszeg, Becsvölgye és Ba-
god kútjaiból magas arzén-
tartalom miatt nem tudtak
egészséges ivóvizet biztosítani
az innen ellátott települések-
nek. A beruházás során Zala-
boldogfán két víztárolót, Cson-
kahegyháton egy új víztor-
nyot is létesítettek, és 70 ki-
lométernyi vízvezeték-hálóza-
tot építettek meg. A nyugati
vízmûtelep új tisztítómûve
biztosítja, hogy minden tele-
pülés immár egészséges ivó-
vizet kapjon.

Zalaegerszeg nyugati részét
is érinti a beruházás, a

, a , a
és a tõlük nyugatra

esõ városrészeket.

Vigh László

Balaicz Zoltán,

Bali Zoltán

Vizs-
laparkot Landorhegyet
Kertvárost

Egy rendkívül fontos beruházás ünnepélyes pillanata: megtör-
ténik a szalagátvágás.

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester szerint a projekt
legfõbb üzenete a megyeszékhely és az érintett 15 település
összefogása.

Zalalövõ és Környéke
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Bagod Község Önkormányzata

Munkavégzés helye:
Munkaidõ:
Foglalkoztatás idõtartama:
Munkaviszony fajtája:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

Elvárt kompetenciák:

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

pályázatot hirdet karban-
tartó munkakör betöltésére.

Bagod község közigazgatási területe.
fõállású munkaviszony, napi 8 óra munkaidõ.

határozatlan idejû jogviszony.
Munka törvénykönyve szerinti

foglalkoztatás.
karbantartói

feladatok ellátása Bagod község közigazgatási területén, bele-
értve az önkormányzat által fenntartott, illetve mûködtetett
intézményeket, épületeket.

– minimum 8 általános iskolai végzettség,

a munkakör
várhatóan 2016. február 1. napjától tölthetõ be.

2015. december 21.
(hétfõ).

A jelentkezést az alábbi címre kérjük megküldeni írásban,
bérigény megjelölésével: Bagod Község Önkormányzata,
8992 Bagod, Kossuth u. 13.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ mun-
kaidõben Sipos Ferenc polgármestertõl a 92/560-008-as
telefonszámon.

– büntetlen elõélet,
– minimum „B” kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság,
– általános karbantartói gyakorlat.

– önállóság, pontosság, megbízhatóság,
– mûszaki érzék.

– szakmunkás végzettség vagy érettségi,
– gépkezelõi jogosítvány és gyakorlat (például: földmun-

kagép kezelõi, traktor alapú rakodógép, gumikerekes for-
gókotró, stb.),

– bagodi lakóhely.

– önéletrajz,
– végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentu-

mok másolata.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A
kötõdõen

, a
, a ,

az és az közös
munkájának eredményeképp
idén elsõ alkalommal, hagyo-
mányteremtõ szándékkal no-
vember 11. napján Márton-na-
pi ünnepség került megrende-
zésre a községben.

2016-ban lesz 1700 eszten-
deje, hogy a világszerte nagy
tisztelet által övezett Szent
Márton megszületett a mai

területén. Ennek
kapcsán hagyományteremtõ
szándékkal indult útjára a ren-
dezvény, terveink szerint foly-
tatva a kezdeményezést min-
den év Márton napján.

Az óvodából és az iskolából
a gyerekek vezetésével, szülõi,
nevelõi kísérettel, zeneszóval,
lampionokkal gyûltünk össze a

Szent Márton Emlékév-
hez Bagod Község
Önkormányzata Bagodért
Egyesület Bagodi Énekkar

iskola óvoda

Szombathely

Márton nap - egy hagyomány kezdete Bagodban
közös önkormányzati hivatal
épülete elõtt. Az idõ ragyogó
volt, már-már elbizonytalanod-
tunk, valóban november 11.
napja van-e vagy május elsejei
felvonulás, olyannyira tavaszi
arcát mutatta az idõjárás. A
hivatal elõtt testvértelepülési
emlékoszlopot avattunk fel,
emlékezve arra az 1995. évi
õszi napra, amikor 20 eszten-
dõvel ezelõtt Bagod Község
Önkormányzata testvértelepü-
lési megállapodást írt alá Né-
metország Türingia tartomá-
nyában található iparvárossal,

-tal (er-
rõl az elõzõ számban rész-
letesen szóltunk). Ezt követõ-
en plébános
megáldotta az alkotást, majd a
helyi gazdák újborát, felhívva a
figyelmet, ezt a bort nem el-
fogyasztjuk, hanem a többi kö-
zé öntjük, áldottá téve azokat is.

Heilbad Heiligenstadt

Farkas László

A program folytatásaként a
faluházba vonult a megközelí-
tõleg 150 fõ, hosszú, lampio-
nos csíkká téve a faluház kör-
nyékét, ahol a gyerekek és az
énekkar vidám nevetést csalt a
jelenlévõk arcára, megfûsze-
rezve Szent Márton életérõl és
a Márton-napi szokásokról szó-
ló leírásokkal. Az egy ingatlan-
ra jutó libák száma biztosan itt
volt a legnagyobb a faluban. A
sok különbözõ technikával
megalkotott – többek közt ehe-
tõ – szárnyas mellett még két
élõ liba is rendelkezésre állt,
pontosabban ült nagy megle-

petésében, nyugodtan tûrve a
gyerekek aktív érdeklõdését.

A nap libafalatokkal, libale-
vessel, meleg teával, valamint
süteménnyel zárult. Reméljük,
a sok munkának meglesz a
gyümölcse és jövõre is ilyen
szép számmal ünnepelhetünk,
beszélgethetünk együtt. A ren-
dezvény célja, hogy egy lehe-
tõséggel több legyen a közös
találkozásra, a közösségi élet
erõsítésére. A szervezõk szá-
mára a legnagyobb támogatás
az, ha minél többen elláto-
gatnak a legközelebbi rendez-
vényre is.

A testvértelepülési emlékoszlop megáldása.

Elõadás közben a kis szereplõk.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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A Polgári Törvénykönyv-
rõl (Ptk.) szóló 2013. évi V.
törvény hatálybalépésekor,
vagyis 2014. március 15-én a
nyilvántartásba bejegyzett, il-
letve bejegyzés alatt álló civil
szervezetek a törvény hatály-
balépését követõ elsõ létesítõ
okirat módosítással egyidejû-
leg – de legkésõbb 2016. már-
cius 15. napjáig – k0ötelesek
a létesítõ okiratuknak minda-
zon rendelkezéseit felülvizs-
gálni és szükség szerint mó-
dosítani, amelyek nem felelnek
meg a hatályos Ptk. szabálya-
inak.

Közeleg a határidõ
Egyesületek és alapítványok figyelem!

A civil szervezetek nyilván-
tartásba vételét és a nyilvántar-
tás vezetését a bíróság, me-
gyénkben a

végzi. A Zalában a
nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy már módo-
sította 2014. március 15-ét kö-
vetõen létesítõ okiratát, eleget
téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kez-
deményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó
kötelezettség így jelenleg mint-
egy 1850 zalai civil szervezetet
- egyesületet

Zalaegerszegi Tör-
vényszék

500

(sportegyesületet,
szövetséget, klubot, vadásztár-

saságot, polgárõrséget stb.), ala-
pítványt – érint. Ezek a szerve-
zetek 2016. március 15-ét köve-
tõen a korábbi jogszabályok-
nak megfelelõ alapszabállyal
nem mûködhetnek jogszerûen.

További, részletes infor-
mációk:

Dr. Beznicza Árpád sajtó-
szóvivõ Zalaegerszegi Tör-
vényszék

Zala Megyei Civil Infor-
mációs Centrum (Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos út 47-51.;
Tele-fon: 92/310-384; e-mail:

).

bezniczaa@zalaeger
szegit. birosag.hu

info@ zalacivil.hu

A hagyományhoz híven
idén is megtartották az idõsek
napi rendezvényt .
Ebben az évben a kicsi

és a falu
szolgáltatták a mûsort a meg-
hívott nyugdíjasok számára.

Elõször polgár-
mester köszöntõje hangzott el.
Beszédében kihangsúlyozta,
hogy ennek a korosztálynak
igazán jár a nagy tisztelet, hi-
szen az õ munkásságuk és te-
vékenykedésük révén sokat fejl-
õdött Kávás. Sok erõt és egész-
séget kívánt minden jelenlé-
võnek.

Majd a
óvodás gyermekek zenés-tán-
cos produkciója következett. A
kicsik kedves kis mondókák-
kal, énekekkel és versikékkel
kápráztatták el a közönséget.

Soron következett a helyi
fiatalok elõadása.
és egy mo-
dern táncot adott elõ, ami fan-

Káváson
óvodás

gyerekek fiataljai

Eke László

zalaszentgyörgyi

Bicsák Flóra
Csillag Napsugár

Idõsek napja Káváson

A gyerekek mûsorral köszöntötték az ünnepelteket.

tasztikus akrobatikus eleme-
ket tartalmazott. Utánuk a ká-
vási gyermekek verses-prózás
mûsora következett, amellyel
elsõsorban a nagypapákat és
nagymamákat köszöntötték.

A kulturális program után
közös beszélgetés vette kezde-
tét és az önkormányzat min-
denkit megvendégelt egy fi-
nom uzsonnával.

Fitos Veronika

Évrõl évre megrendezésre
kerül az egyházmegyei hittan-
verseny, melynek döntõjére
idén november 14-én került sor.

A kerületi fordulókról – az
elõzetes megmérettetés után –
jutottak tovább a három fõs
csapatok, 5-6., 7-8. osztályos, il-
letve középiskolás kategóri-
ában.

és a
képvi-

selve érkezett a három salom-
vári tanuló,

és ta-
nárnõjük,
Szombathelyre, ahol tizenkét,
hasonlóan lelkes és tettrekész
5-6. osztályos csapattal mérhet-
ték össze tudásukat. Közös
munkájuk eredményeként az
elsõ helyen végeztek. Az ered-
ményhirdetés nagy örömöt
okozott nekik, és amikor elju-
tott iskolánkba a hír, az egész
közösségnek. „Majd kiugrot-
tam a bõrömbõl” (Luca), „el
sem akartam hinni” (Edina)-
így emlékeznek vissza arra a
pillanatra, amikor elhangzott,
hogy a salomvári csapat nyerte
a versenyt.

A verseny anyaga kapcsoló-
dott a Szentatya által meghir-

Salomvárt zalaeger-
szegi esperesi kerületet

Báhr Luca, Laskai
Zoltán, Szabó Edina

Frigyes Marianna

Salomvár hírét vitték...
detett Megszentelt élet évéhez,
valamint a Szent Márton jubi-
leumi év elõkészítéséhez.

A gyerekek eleinte úgy
érezték, nem is lesz olyan ne-
héz ez a verseny, nem látták
még át, mennyi tudást kell el-
sajátítaniuk. Hogyan is élték
meg végül a felkészülést? A té-
mák sokaságával, sokrétûségé-
vel szembesülve egyre na-
gyobb izgalom lett rajtuk úrrá.
A sok-sok együtt töltött dél-
után nyomán azonban egyre
magabiztosabbak lettek. Szer-
zetesekrõl, szerzetesrendekrõl
tanultak, megismerkedtek

életével. Mûvészeti al-
kotások, egyházi énekek meg-
ismerése tette teljessé a fel-
készülést. Énektudásukat (mind-
hárman énekkarosok) is latba
kellett vetni, a döntõn elõ kel-
lett adni egy tanult éneket.
Kissé lámpalázasan, de ez is si-
került.

Sikerrel övezett csapat-
munka volt, amely során tu-
dásban gyarapodtak, érzel-
mekben gazdagodtak, elhatá-
rozásban erõsödtek, hiszen
már tudják, a következõ évben
is vállalkoznak erre a feladatra.

Szent
Márton

–ga – fm–

Sikeresen szerepeltek a salomvári diákok.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
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Advent elsõ hétvégéje elõtti pénteken a zalalövõi iskola diákjai
rövid kis mûsor keretében meggyújtották az elsõ gyertyát az
adventi koszorún.

A kosárfonás és vesszõ-
hajlítás már õsidõk óta ismert
mesterség, a fa megmunkálásá-
nak egyik legõsibb szerkezeti
formája. Az ember felismerte a
madarak által gallyakból, ágacs-
kákból összefûzött rendkívül
ellenálló fészkeket, mivel gyûj-
tögetõ, zsákmányoló életfor-
májához szüksége volt tárolók-
ra, ezért különbözõ alapanya-
gokból megpróbálta lemásolni
majd tökéletesíteni ezeket az
alkotásokat. A magyar ember
már a népvándorlás során is-
merte a kosárfonás tudomá-
nyát, mely késõbb mesterség-
gé nõtte ki magát. a
lakosság körében is érdeklõd-
ni kezdtek az eltûnõben lévõ
mesterség iránt.

– Elõször a férfiak körében
merült fel ötletként, hogy a
késõ õszi, téli idõszakban le-
hetne kosárkötést tanulni. Vé-
gül a hölgyek többen lettek és
olyan is csatlakozott hozzánk,
aki már tanulta ezt az õsi mes-

Káváson

Újabb hagyományõrzõ foglalkozás Káváson

terséget. Az önkormányzat fi-
nanszírozásával két csoport-
ban, öt-öt foglalkozáson tanul-
juk a kosárkötést Dulics Margit
népi iparmûvész és testvére,
Takács Gézáné segítségével. A
második alapozó kurzus ja-
nuár-februárban zajlik és ké-
sõbb szeretnénk majd tovább
is tanulgatni. Ez a harmadik
foglalkozás, elõzõ két alkalom-
mal megvolt az alapunk és ah-
hoz kötöttük meg a kosár
oldalát. Ma már az alját is mi
csináltuk, ezek után otthon is
neki merünk állni egy-egy
használati tárgy készítésének –
árulta el polgár-
mester, aki jómaga is belekós-
tolt a kosárfonásba.

A szakma egyik megyénk-
beli mûvelõje a Lentiben élõ

népi iparmû-
vész, aki Zalában egyedüliként
kapott Gránátalma-díjat az Élõ
mûvészet címû, 16. Országos
Népmûvészeti Kiállításon. Me-
gyeszerte több helyen oktatja

Eke László

Dulics Margit

az egykori mesterséget, így
a vásárokon és fesztiválokon
való megjelenés, megrende-
lések teljesítése mellett már
csak ritkán tud a piacra is
eljárni.

– Nagyon sokfelé csinálják
a kosárfonó tanfolyamot, Ká-
váson olyan szerencsések az
emberek, hogy az önkormány-
zat támogatja, hogy az érdek-
lõdõk hobbi szinten megta-
nulják ezt a kihalóban lévõ
szakmát. Most tartunk ott, hogy
az emberek felismerik, hogy
ez egy természetes anyagból
készülõ használati tárgy, amit a
háztartásban is jól tudnak
használni. Amikor az elsõ ko-

sár elkészül, akkor már várják
is a folytatást. Az idõsebbek
egy kicsit nehezebben tanul-
ják, de egy kis segítséggel min-
denki elsajátíthatja a kosárfo-
nást – fejtette ki Dulics Margit,
aki sajnálatát fejezte ki, hogy
hazánkban nagyon nehéz be-
szerezni a ma alapanyagnak
használt amerikai fûzvesszõt.
A fonást sok elõkészület elõzi
meg: az anyagot például a
használat elõtti nap többször
beáztatják, hogy könnyedén le-
hessen formálni.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

Kis segítséggel mindenki megtanulhatja a kosárfonást.

Állandó résztve-
või vagyunk a „Ti-
szán innen, Dunán
túl” elnevezésû nép-
dalversenynek. Több
kategóriában és kor-
osztállyal szoktunk
indulni. Az

területi fordulón
idén a 7-8. osztályo-

andráshi-
dai

Kezdõdik a versenyszezon Salomváron

sok között szóló kategóriában
a 8. osztályos
arany minõsítést kapott. Az al-
sósok, kisegyüttes kategóriá-
ban névvel indul-
tak.

Cséber Fanni

Cseperedõk
Horváth Anna, Kámán-

Nagy Jázmin és Molnár Dóra

szintén arany minõsítést ka-
pott. Mind a két produkció jo-
got nyert arra, hogy szerepelje-
nek a megyei döntõben, ame-
lyet tavasszal rendeznek Gye-
nesdiáson.

-hgb-

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Készült:
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

A
2015. november 10-én tar-

totta meg az immár évek óta
hagyományosan megrendezés-
re kerülõ mezei futóversenyt

. A napsütéses dél-
utánon az általános iskola ta-

Salla Diáksport Egyesü-
let

Zalalövõn

Mezei futóverseny

nulói házibajnokság keretében
versenghettek a dobogóért és
az Iskolakupába is beszámító
pontokért.

1. Radics Pet-
ra (2. a), 2. Pogácsás Adél (2.
b), 3. Horváth Hanna (2. a),

1-2. o. leány:

fiúk:

3-4. o.,
leány:

fiúk:

5-6. o. leány:

1. Vass Elõd (2. b), 2.
Ivanik Dominik (2. b), 3.
Molnár Bence (1. b),

1. Molnár Amina (4. a),
2. Biró Cintia (4. b), 3. Havasi
Zsaklin (4. a), 1. Vass
Csanád (4. b), 2. Barbarics
Martin (3. a), 3. László Péter
(3. b), 1. Srágli
Emese (6. b), 2. Vass Dominika

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !

(6. b), 3. Matkó Boglárka (5.
o), 1. Gyarmati Márk (6.
a), 2. Halmosi Zoltán (6. a), 3.
Gáspár Martin (6. b),

1. Ostrom Eliza (8. a), 2.
Kulcsár Amanda (7. b), 3.
Keszte Julianna (7. b), 1.
Biró Dominik (8. a), 2. Õr
Máté (8. b), 3. Paucsa Krisz-
tián (8. a).

fiúk:

7-8. o.
leány:

fiúk:

Rajtolnak az 1-2. osztályos fiúk.
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048
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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 • www.ingatlanhirdeto.com

CASHBANK.HU
•

•

•

•
•

•
•
•
•

25 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása! Kárügyintézés helyben.

Kötelezõ biztosítás és casco esetén garantáljuk a legolcsóbb díjat!

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Személyi kölcsönök, már minimál bértõl, felsõ életkori megkötés nélkül, BAR listásoknak is.
Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Kezes bevonásával BAR listásoknak is!
Ingatlant venne, de nincs önerõ? Van megoldás!
Vállalkozói hitelek ingatlan fedezetre, veszteséges vállalkozásoknak is!
Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)


