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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

Érvényes: 2017. október 30 - november 12-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

DISZNÓTOROS AKCIÓ!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁRLecsókolbász...........779 Ft/kg
Virsli műbeles.......... 779 Ft/kg
Párizsi.......................799 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Kenőmájas............... 899 Ft/kg
Soproni-Olasz..........999 Ft/kg
Parasztmájas........... 999 Ft/kg
Szafaládé..................999 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
KörmendiCsemege-Csípős.2139Ft/kg
------------------------------------------

Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Füstölt csülök........ 1149 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna....989 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
------------------------------------------
Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg

Véres-Májas hurka lédig  699 Ft/kg..
Cserkészkolbász              799 Ft/kg..............
Sajtos Párizsi                    949 Ft/kg....................

999 Ft/kgDisznósajt gyomorban vcs....
Sajtos virsli 999 Ft/kg.......................
Tepertő krém
250 g/dob       399 Ft/db  1596 Ft/kg.......

TOP ÁR
Nyári Turista 1099 Ft/kg....................

Sertés fehércsont                5 Ft/kg................
Sertés láb hátsó               299 Ft/kg...............
Sertés máj                         319 Ft/kg.........................
Tarja csont nélkül           1279 Ft/kg...........
Karaj csontos                  1099 Ft/kg..................
Lapocka                            1099 Ft/kg............................

Sikeres volt az az energeti-
kai pályázat, amit a zalalövői
önkormányzat nyújtott be, így
teljes felújításra kerül sor
Zalalövő Közös Önkormány-
zati Hivatalának épületén. A
pályázaton elnyert összeg
131.286.226 Ft, a projekt
tervezett összköltsége pedig
133.548.066 Ft lesz.

Pintér Antal, Zalalövő pol-
gármestere a sajtótájékoztatón

Felújítják az önkormányzati hivatalt Zalalövőn
elmondta, hogy ez már régi ké-
résük a kormány felé, örül,
hogy forrást tudtak találni a
felújításra. Külön köszöni Vigh
László országgyűlési képviselő-
nek a segítséget, aki mint mond-
ta, az elmúlt időszakban több
nagyobb beruházást is meg tud-
tak valósítani Zalalövőn, így a
mentőállomás létrehozását, a
86-os elkerülőút megépítését és
az iskola épületének felújítását.

– A Zalalövői Közös Ön-
kormányzati Hivatal 1958-
1959-ben épült. Az akkori ma-
gastetős épületet az 1970-es
évek elején alakították át lapos-

tetőssé, majd 2000-ben ismét
nyeregtetőt kapott. Azóta na-
gyobb felújítási munka nem
volt az épületen, ami jelentősen

Vigh László és Pintér Antal a közös önkormányzati hivatal
épülete előtt.
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Vizsgálati időpontok:

November 2 (csütörtök): 9-12-ig

November 9 (csütörtök): 13-17-ig

November 16 (csütörtök): 9-12-ig

November 23 (csütörtök): 13-17-ig

A szemvizsgálat novemberben is ingyenes!

30

Zalalövő, Kossuth L. U. 18. • Telefonszám: 92/953-782Zalalövő, Kossuth L. U. 18. • Telefonszám: 92/953-782

Molnár OptikaMolnár Optika

A látás hónapja meghosszabbítva november 31-ig!

Zalaszentgyörgy Község Ön-
kormányzata az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából ünnepi ko-
szorúzást tartott október 23-án.
A megemlékezés a Testvérte-
lepülési Parkban Büszkeség-, a
pont emlékműnél volt, amelyet
az 1956-os hőseinek és áldo-
zatainak emlékére állíttatott a
település ez év tavaszán.

Emlékezés Zalaszentgyörgyön

Az eseményen köszöntőt
mondott polgár-Kovács Dezső
mester, ezt követően Buday
Mihály Horváth Szabolcsés
képviselőkkel megkoszorúzták
az emlékművet, a résztvevők
mécseseket helyeztek el, és vé-
gül a Szózat eléneklésével zá-
rult e tiszteletteljes megemlé-
kezés.

Zs.E.

Koszorúzás az emlékműnél.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 61. évfordulója
alkalmából tartott ünnepi meg-
emlékezést városa. AzZalalövő
ünnepi szentmisét követően a
Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói adtak színvonalas műsort
a „Salla” Művelődési Központ
színháztermében.

Az ünnepi beszédet Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke mondta,
aki a közösség fontosságáról
beszélt. Mint mondta, ünne-
pelni közösségben lehet. Az
egyén legfeljebb emlékezni
tud, ünnepelni nem. A közösség

1956-ra emlékeztek
azonban kegyelettel hajt fejet
az ősök előtt. Ha nincsenek
közös tartalmaink és értékeink,
amit másoknak fel tudunk mu-
tatni, ha nincsenek közös gon-
dolataink, élményekből, történe-
lemből, hagyományokból, csa-
ládi múltból táplálkozó dol-
gaink, amire közösen, és együtt
vagyunk büszkék, akkor nincs
ünnep sem.

Az ünnepség után a városi
intézmények vezetői az emlék-
parkban, az 1956-os forradalom
és szabadságharc mártírjainak
tiszteletére emelt kopjafánál he-
lyezték el a kegyelet koszorúit.

M.F.

Pintér Antal polgármester és Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke koszorúz.

megnövelte a fűtés költségeit.
A projekt megalapozottságához
végzett számítások által meg-
állapítást nyert, hogy a terve-
zett fejlesztés révén jelentős
energiát takaríthatunk meg, ami
költségmegtakarítást jelent. A
megtakarítást az épület külső
falszerkezeteinek és a padlás-
födém hőszigetelése, nyílászá-
ró-csere, hőszivattyú telepítése,
a meglévő radiátorok termosz-
tatikus radiátor szeleppel való
ellátása, valamint egy 38 KW
teljesítményű napelemes rend-

Felújítják az önkormányzati hivatalt Zalalövőn
szer beépítése a villamos ener-
gia fogyasztás fedezését ered-
ményezi – fejtette ki bővebben
Pintér Antal a sajtótájékoztatón.

A jelenlegi 4 123 526 Ft-os
energiaköltség 85%-al csök-
kenne, ami alapján a tervezett
energiaköltség 600 000 Ft
lenne.

Pintér Antal hozzátette: bí-
zik benne, hogy a bölcsőde
létrehozását célzó pályázat is
sikeresen zárul majd, és Zala-
lövőn újra működhet ilyen in-
tézmény.

Kép és szöveg: Molnár Fanni

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Október 20-án, pénteken es-
te a ,kávási közösségi házban
az nevet viselő ren-Értékhét
dezvénysorozat alkalmából Hó-
bor József történész, polito-
lógus, történelem-földrajz sza-
kos tanár tartott előadást Mind-
szenty József hercegprímás za-
laegerszegi éveiről, s nemrégi-
ben megjelent Elvek, Eszmék,
Egyház című, a témábavágó
kötetét is bemutatta egyben,
melyre előadásának anyaga
nagy részben épült.

Szabó László, az előadás
moderátora nyitó szavaiban
röviden bemutatta a hallgató-
ságnak Hóbor József munkás-
ságát. Három könyvet fontos-
nak tartott kiemelni. Az első, a
Nem akarok hős lenni, mely
Farkas Béla életéről és az
1956-os forradalomhoz fűződő

Előadással egybekötött könyvbemutató Káváson
viszonyáról szól. A második
kötet címe (akiOstoros Károly
az '56-os forradalmi bizottság
titkára volt Zalaegerszegen),
amelyben a szerző a címet vi-
selő személyt és az 1956-os
eseményekben betöltött szere-
pét mutatja be. A harmadik
kötet a Három nap, két év, egy
élet címet viseli, mely az 1956-
os forradalom zalai eseményei
egyik vezéralakjának, Szeren-
csés Rudolfnak az életébe en-
ged bepillantást.

Hóbor József a Káváson el-
töltött időket és élményeket
felidézve nyitotta meg előadá-
sát. Beszédében kiemelte
Mindszenty József megosztó
személyiségét, „keménységét”,
másik oldalról viszont fontos-
nak tartotta elmondani, hogy
rendkívül céltudatos, értékte-

Szabó László (balról), Hóbor József (jobbról) munkásságát
mutatja be.

remtő és közösségszervező
volt. Nagy jelentőséggel bírt
Mindszenty számára a legiti-
mizáció ügye, a Habsburg trón-
öröklési rend, illetve a király-
ság visszaállítása.

Az előadó kiemelte még,
hogy Mindszenty József anti-
kommunista és antifasiszta
volt, kritikus volt a liberáli-
sokkal szemben, megvetette a
nácikat és a nyilasokat. Meg-
alapította Zala megye egyetlen
független lapkiadóját, melyben
sokszor erősen antiszemita cik-
keket írt Pehm József néven,
bár az előadó véleménye sze-
rint Mindszenty antiszemitiz-
musa valójában erősen kétség-
be vonható. Zalaegerszegen

nyomai vannak, hogy ő az
egyik legnagyobb építettő:
többek között a zárda, a paró-
kia, az olai templom meg-
építése sem jött volna létre
nélküle.

Az előadáson elhangzott
rengeteg történelmi adat és
tény, melyeknek felsorolására
ehelyütt nincsen mód. A sok
érdekesség közül egyet az elő-
adó is kiemelt, mégpedig azt a
tényt, hogy a Mindszenty Jó-
zsefről szóló írások 1994-ig
nem voltak kutatva, ellenőriz-
ve, ezért hitelességük nagymér-
tékben kétségbe vonható –
mondta Hóbor József.

Szöveg és kép:
Bretter Dávid

Október 14-én, szombaton
délután szüreti felvonulást tar-
tottak , mely-Hagyárosböröndön
re már egy hete folytak az elő-
készületek A traktorokból, te-
herautókból és pótkocsikból
álló menetet rendőrségi felve-
zetéssel fél 3-kor indította el
Török Zoltán polgármester a
kultúrháztól, útközben víg nó-
tázással köszöntötték a falu
lakóit.

Az utcán „cigányasszo-
nyok” és „pincérek” kínálgat-
ták az arra haladó autósokat. A
menet először a Fő utcán haladt
végig, majd a hagyárosi falu-
részben is tiszteletüket tették.
Horváth Tibor, a kisbíró kido-
bolta az elmúlt év történéseit,
Filinger Ferenc, az „álpap” pe-
dig többször is összeadta az
idei „áljegyespárt”, Simon Mar-

Szüreti felvonulás Hagyárosböröndön
tina Miklós Barnabásés sze-
mélyében. A felvonulás a Kos-
suth utcában folytatódott, az
utolsó megálló a játszótér mö-
gött volt, ahol már erősen érez-
tette hatását az elfogyasztott
italok mennyisége – hogy fi-
noman fogalmazzunk –, bár a
hangulat kétségkívül visszafo-
gottabb volt a tavalyinál.

Este a kultúrháznál a pol-
gárőrség nőtagjai lángossal és
más ételekkel is kínálták a be-
érkező csapat tagjait. Először
„menyasszonytáncot” tartottak,
majd fellépett a Kis Hétrét
együttes, Dobronaki Nótázóka
férfikara Szlovéniából, és a he-
lyi énekkar, Légióvégül pedig a
zenekar húzta a talpalávalót a
vendégeknek.

Ács László
helyi tudósító

Az idei „áljegyespár”.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Fotó: Nárai ErikaFotó: Nárai Erika
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Október 2-8. között az Or-
szágos Könyvtári Napok ke-
retén belül számos programot
szervezett a „Salla” Művelő-
dési Központ és Könyvtár Za-
lalövőn. A rendezvényeket az
idei év jelmondatára, a „Csak
tiszta forrásból” köré építet-
ték fel.

A már előzőleg meghirde-
tett rajzpályázatra beérkezett
alkotásokat a zsűri két kategó-
riában díjazta: általános iskola
alsó, illetve felső tagozat. Az
alsó tagozatos diákok közül el-
ső helyezett lett Torontáli Kíra
Maja Szabó Gréta, második ,
harmadik . A felsőRadics Petra
tagozatos diákoknál első lett
Gál Vera Molnár Do-, második
minik Tóth Botond, harmadik .
A zsűri egy különdíjat is oda-
ítélt, amit nyert elTóth Emese
rajzával.

A héten a kisebbek Kanta
Judit Pataki Tímeaés Abraka-

„Csak tiszta forrásból”
csakra című zenés, interaktív
foglalkozásán, valamit Lovra-
nits Júlia mesemondó elő-
adásán vehettek részt.

Az Irodalmi szalon keretén
belül , A /mitől vagyPék Tibor
kitől?/ változó klíma című
könyvbemutatóját tartották. Az
író szerint a Földet nem fogjuk,
illetve nem is tudjuk elpusztí-
tani semmiféle környezetszeny-
nyezéssel. A mértéktelen szeny-
nyezéssel csupán magunkat, az
emberiséget tudjuk elpusztítani,
a Föld idővel meggyógyítja
magát.

A mérték érték című elő-
adás során a közönség hasznos,
életszerű tanácsokat kapott az
előadótól, ,Molnár Miklósnétól
majd az előadás során elhang-
zott egészséges ételek kósto-
lására volt lehetőség.

A hét zárásaként vidám, já-
tékos könyvtári vasárnap kere-
tén belül délelőtt Hozborné

Pintér Krisztina tartott „Csi-
csergő” foglalkozást a legki-
sebbeknek, majd délután a
csácsbozsoki Tűtáncoltatók köz-
reműködésével lehetett készíte-
ni őszi díszeket.

Tomor Anita írónővel tartott
író-olvasó találkozón a közön-
séget a szebbik nem képviselte,

ami jól tükrözi az írónő köny-
veinek témáit. A kétgyermekes
édesanya az írás mellett HR-
esként dolgozik, de a jövőjét
mindenképpen a novellák, gyer-
mekkönyvek és foglalkoztató
füzetek világában képzeli el.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Tomor Anita írónő a „Salla” Művelődési Központ könyvtárában.

Salomvár Község Önkor-
mányzata Salomvári Pol-és a
gárőr Egyesület Őszi Fesztivált
rendezett október utolsó előtti
hétvégéjén. A szervezők tartal-
mas és sokszínű program
összeállítására törekedtek. A
vállalkozó kedvűek a délben
kezdődő főzőversenyen, a leg-
kisebbek pedig a rajzpályáza-
ton mérettethették meg magu-
kat. Délután két órától kez-
dődtek a további programok,
melyek magukban foglalták a
kézműves vásárt, a borkósto-
lást, a gesztenyesütést. A gyer-
mekeket az arcfestési és csil-
lámtetoválási lehetőségek hoz-
hatták lázba. A rajzpályázaton
készült alkotásokat időközben
kiállították a művelődési ház
egyik termében, így bárki meg-

Őszi fesztivál Salomváron
tekinthette azokat, a kicsik
nagy büszkeségére.

Az ételkóstolás – melyen a
főzőversenyen részt vett csapa-
tok ételeit lehetett megkóstolni
– idősek és fiatalok, kicsik és
nagyok örömére egyaránt szol-
gálhatott.

A rajzpályázat, a bagolytúra
és a főzőverseny eredményét,
győzteseit délután négy óra kö-
rül hirdették ki. A díjak át-
adásában ország-Vigh László
gyűlési képviselő is közremű-
ködött, segítve ezzel Salomvár
polgármesterét.

Az ünnepélyes hangulatú
díjátadót követően Árvay Sán-
dor, a község polgármestere
nyitotta meg az estig tartó
kulturális programokból álló
műsort, melyben többek kö-

zött táncokat, színészkedést és
még sok más egyéb érde-
kességet láthattak az érdek-
lődők, akik a település mére-
téhez képest rendkívül nagy
számban voltak jelen az ese-
ményeken.

Este nyolc órai kezdettel a
művelődési házban bált, esti vi-
gasságot rendeztek, ahol a talp-
alávalót húzta, sPungor Gábor
tartotta fent végig a fesztiválra
jellemző jó hangulatot.

Szöveg és kép: Bretter Dávid

Vigh László országgyűlési képviselő és Árvay Sándor díjáta-
dás közben.
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A négy pályázó közül ki-
választott Vigh-Tardi Valéria
személyében új jegyzője van
Zalalövőnek. Az új kihívásokat
kereső köztisztviselő a szakmai
fejlődés miatt hagyta ott a gó-
gánfai aljegyzői állást, és pá-
lyázta meg Zalalövőn a jegy-
zői munkakört. Kiváló szak-
mai tudásával komolyan tudja
segíteni a város vezetését,
amihez elmondása szerint min-
den segítséget megkap új kol-
légáitól.

– Megtalálta Zalalövőn a
kihívást?

– Igen, mindjárt az elején.
Tudtam, hogy mit vállalok,
tisztában voltam vele, hogy
például aljegyző sem lesz, aki a
kezem alá dolgozna. Most hir-
dettem meg harmadszor az al-

Új jegyző Zalalövőn
jegyzői pályázatot, de sajnos
még egyetlen jelentkező sem
felelt meg a hivatalos követel-
ményeknek. Jelenleg rengeteg
feladatunk van, de tisztában va-
gyok azzal, hogy a közigaz-
gatási munka nem 8 órából áll.

– Ezek szerint az aljegyzői
munka is Önre hárul?

– A hivatalon belül a leg-
nagyobb probléma most az al-
jegyző hiánya. A testületi ülé-
seket én bonyolítom le, az arról
készült jegyzőkönyveket át kell
néznem, amiből bő egy hónap
alatt volt már tíz. Két óvoda
fenntartó társulási; pénzügyi
bizottsági, és kulturális-népjó-
léti bizottsági ülés is szerepelt a
programban. Ezt csak összefo-
gással lehet megoldani. Amit
kérek, mindent elkészítenek ha-

táridőre. Jó kis csapat a zala-
lövői apparátus.

– Mennyi időre szól a szer-
ződése?

– Határozatlan idejű szerző-
désem van, 6 hónap próbaidő-
vel. Nem szeretnék váltani, így
rendeztük be az életünket a
férjemmel, aki Németország-
ban dolgozik. A munkaköröm-
höz tartozó hétvégi programok-
nál pedig próbálom úgy intézni
a családi ügyeket, hogy részt
tudjak venni a rendezvényeken.
Sok és sokrétű a feladatunk.
Ezt elsősorban a polgármester
úrra értem, látom, hogy meny-
nyire szerteágazó a feladata. A
legnagyobb előttünk álló fel-
adat az országgyűlési képvise-
lőválasztás, ami nagy kihívás
egy hivatal életében. Eddig
nem tapasztaltam semmiféle ne-
gatívumot, sem a képviselő-tes-
tület, sem a város vezetése ré-
széről. Igyekszem összefogni a
csapatot, segítünk egymásnak.

– Három diplomával ren-
delkezik, az egyikre kifejezetten
büszke…

– A másoddiplomám a helyi
jogszabályszerkesztő, ami tu-
lajdonképpen a szakmát adta a
kezembe. Ezt a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán szereztem. Az
országban mintegy 50 ember-
nek van ilyen diplomája. Ki-
mondottam az önkormányzat
testületi munkájával, illetve az

önkormányzati rendeletalkotás-
sal kapcsolatos, de érdeklődés
hiányában sajnos megszüntet-
ték ezt a szakot. Olyan tekin-
télyes szakemberek voltak a
tanáraim, mint például dr. Kiss
László egykori alkotmánybíró
vagy dr. Gyergyák Ferenc, aki
akkoriban az Alkotmánybírósá-
gon dolgozott.

– Milyen változások tör-
téntek?

– Sok minden, amiket nehe-
zen értettek meg a kollégák, de
aztán belátták, hogy ezek lo-
gikus lépések voltak. Például
kéthetente, hétfőn reggel appa-
rátusi munkaértekezletet tar-
tunk, majd utána vezetői ülésre
kerül sor. Le kellett cserélni az
összes jegyzői bélyegzőt, mivel
azok hibásak voltak. A „Zala-
lövő város jegyzője” felirat
nem volt helyes, mert így csak
Zalalövő várost képviseltem
volna, és nem a Zalalövői Kö-
zös Önkormányzati Hivatalt,
ami további 4 települést foglal
magába. Sok dolgon kell még
változtatni, főleg az SZMSZ-
ben. Biztos, hogy lesznek ezek-
ből viták, de én vállalom.
Amennyiben jogos a kritika,
akkor azt elfogadom, el is vá-
rom, hiszen abból lehet épít-
kezni, de saját és a dolgozók
igazáért ki fogok állni bárkivel
szemben.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Vigh-Tardi Valéria, a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője.

November 24.: Őszi versmondó verseny (Zalai
Gyermekkönyvhetek). Rendező: „Salla” Művelődési Központ.

November 25.: Katalin bál. Rendező: Általános Iskola
Szülői Munkaközössége.

December 3.: Advent első vasárnapja ünnepség. Rendező:
„Salla” Művelődési Központ.

December 3.: Első gyertyagyújtás és műsor (Az adventi
időszak folyamán vasárnaponként a templom melletti
betlehemnél). Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület.

December 5.: Mikulás-várás. Rendező: „Salla” Művelődési
Központ.

December 9.: Irodalmi Szalon-Mire képes a szeretet?
Rendező: „Salla” Művelődési Központ.

Zalalövő irsapusztai város-
részét ha jellemezni kellene
egy-két szóval, jogosan mond-
hatnánk rá, hogy kis közösség,
nagy összetartás.

Ennek tökéletes példája az
idén ősszel szervezett szüreti
felvonulásuk. Kisbíró, cigány-
vajda és cigányasszonyok, pi-
pázó juhász, bohóc, rab, vadász
és rendőr. Az összefüggés kö-
zöttük csupán annyi, hogy
egyikük sem „hivatalból”, ha-
nem beöltözve, tréfásan meg-
jelenve vett részt az ünnepen.
Lányok és asszonyok egyaránt

népviseletet öltve táncoltak a
„Salla” Néptánccsoporttal, amely
a volt iskola udvarán lépett fel,
s hozta el magával a régmúlt jó
hangulatát.

Az egyutcás kis község ap-
raja-nagyja beöltözve vonult
végig lovasok, fogatok és ütött
kopott traktorok kíséretében. A
megállók során a házigazdák a
kapu elé kirakodva kínálták bo-
raikat, süteményeiket. Máshol a
felvonuló asszonyok kosaraik
mélyéről varázsolták elő az ér-
tékes nedűket és harapnivalókat.

M.F.

Szüreti felvonulás Irsapusztán

Szüreti felvonulás Irsapusztán.

A Zalalövői Általános Iskola tornaterme
az alábbi időpontokban bérelhető:

Hétfő-Péntek 16.30-18.00 és 18.00-19.30
Szombat, Vasárnap 13.30-15.00, 15.00-16.30, 16.30-18.00,

18.00-19.30
A terem bérleti díja: 2500 Ft

Várjuk a sportolni vágyó csoportok jelentkezését!
Teremfoglalás az iskola titkárságán!

Tel.: 30/386-81-95, 30/386-44-72

Fotó: Gál KatalinFotó: Gál Katalin
Zalalövői programajánló
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Tizedik alkalommal rendez-
te meg október 8-án a Sipos
Ferenc Bagodemlékversenyt a
és közötti kerékpár-Zalalövő
úton a Zalaegerszegi Aszfalt-
szaggatók Sportegyesület. Ahogy
a versenykiírásban is szerepelt,
a klub célja az egészséges élet-
módra, a sportolás szeretetére
nevelés és a futás népszerűsíté-
se – ezért aztán a legszélesebb
korhatárok közt több száz
résztvevő indult neki a kivá-
lasztott versenytávnak.

A versenyzőket Vigh László
országgyűlési képviselő kö-

Jubileumi aszfaltszaggatás Bagodban
Tömeges részvétel a Sipos Ferenc emlékversenyen

szöntötte, sőt, a jelzésére indul-
tak el az egyes futamok.

– Szeretném megköszönni a
szülőknek, akik nem kerestek
kifogást, hogy vasárnap van,
reggel van, hűvös van…, ha-
nem személyes példamutatás-
sal eljöttek a gyermekeikkel
együtt. Nagyon fontos a pél-
damutatás, és a mai nap al-
kalmas rá, hogy példát mutas-
sunk, egy ilyen verseny fel-
hívás a mozgás jelentőségére! –
mondta Vigh László, majd
gratulált a verseny szervezőinek
a munkájukhoz.

A 2011-ben született és fia-
talabb gyerekek az 500 méteres
ovis futamban barátkozhattak a
verseny légkörével és küldöttek
is becsülettel – na és némi szü-
lői segédlettel. A legnépesebb-
nek a 3 km-es mezőny bizo-
nyult, de a 10 km-es távon is
megtelt az indítóbox, sőt, a 21
km-es, emberpróbáló félmara-
ton táv is szép számmal von-
zotta a versenyzőket. A már
bevett szokás szerint ezúttal is
a Fekete István Általános Isko-
la tornatermében, mint ver-
senyközpontban regisztrálták
a nevezőket, ám ezúttal meg-
lepetést is hozott a verseny
szervezése – mint kiderült, ez
már a profi versenyszervezés
világa. szerve-Käsz Ferenc
ző elmondta, hogy az idén je-
lentős technikai újítást vezet-
tek be.

– Az időmérés chipes tech-
nikával történt. A résztvevők a
rajtszámukra rögzített chippel
indultak, s a befutás pillana-
tában számítógép rögzítette a
versenyző nevét, rajtszámát,
valamint az idejét és helyezé-
sét. Így gyakorlatilag minden
pillanatban azonnal látható a
verseny állása. Nincs tévedés,
névelírás, vita… A sportolók a
megadott és rögzített telefon-
számukra automatikusan meg-
kapták az eredményüket. A ver-
seny honlapjáról pedig a ver-
senyzők letölthetik az oklevelü-
ket, amelyet saját maguk ki-
nyomtathatnak. Elmondhatjuk,

hogy a korábbi, nehézkes kézi
időmérés és adatrögzítés he-
lyett gyors, pontos megoldást
sikerült alkalmaznunk! – ismer-
tette Käsz Ferenc.

Már az előnevezések során
286 résztvevő jelezte részvételi
szándékát. Így a helyszínen ne-
vezett versenyzőkkel együtt
összesen közel 400-an álltak
rajthoz az idei jubileumi meg-
mérettetésen. A sportág népsze-
rűsödését jelzi, hogy a verseny-
zők közül több mint félszáz
induló gyermekkorú volt. Első-
sorban Zalaegerszegről és kör-
nyékéről mutatkozott érdeklő-
dés, ám az egész országból sőt,
külföldről is érkeztek nevezé-
sek, illetőleg résztvevők. A ki-
tűnő hangulathoz a szerencsés
időjárás is hozzájárult. A ver-
seny végeztével gulyásparti
várta a versenyzőket az iskola
tornatermében.

Nagy sikerrel rendezték meg
tehát a jubileumi Sipos Ferenc
emlékversenyt, bizonyítva az
egészséges életmódra nevelés
és az állóképességi sportok lét-
jogosultságát.

A verseny kategóriánkénti
abszolút győztesei:

Ovis futam, fiú: Németh
Botond Kardos Emília, lány: , 3
km férfi: ,Fülöp Álmos Huba
női: , 10 km fér-Németh Panna
fi: , női:Ott Benjámin Gyömbér
Viktória Korpics, 21 km férfi:
Attila Balogh Manyi, női: .

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Vigh László országgyűlést képviselő ezúttal mint starter indítja
a félmaraton mezőnyét.

Szoboravatással összekötött
megemlékezésre hívta a község
lakosságát az aradi vértanúk
emléknapján Zalaszentgyörgy
Önkormányzata Budayés a
Közhasznú Alapítvány. A test-
vértelepülési parkban megtar-
tott megemlékezésen három
szobrot avattak: a Csány Lász-
ló, az 1848-49-es szabadság-
harc vértanúja, valamint Zrínyi
Miklós költő és hadvezér, Zala
és Somogy vármegyék örökös
főispánja mellszobrát Túri Tö-
rök Tibor Deák Ferenc, míg
igazságügy-miniszter, a haza
bölcse alakját Vanyúr István
mintázta meg. Az alkotások a
Buday Közhasznú Alapítvány
és az önkormányzat együttmű-
ködésével kerülhettek a zala-
szentgyörgyi panteonba.

A beszédet Kovács Dezső
polgármester mondta, felidézve
a jeles személyiségek legendás
üzeneteit az utókor számára.
Csány László a bitó alatt utolsó
szavaival ekként köszönt el az
élettől: „Hazámért ezt is szí-
vesen!” Deák Ferenctől a „Job-
ban tudom szeretni e hazát,
mint gyűlölni ellenségeinket”,
a költő és hadvezér Zrínyi Mik-
lóstól pedig az „Emlékezzetek
meg sok vitézségtekről, nagy
erős próbátokról, szép híretek-

Szobrokat avattak a zalaszentgyörgyi panteonban
ről; cselekedjék minden most is
oly serényül, az mint eddig
cselekedtetek vitézül” monda-
tot idézte fel Kovács Dezső,
majd köszönetet mondott az
alkotóknak és mindazoknak,
akik részesei voltak a szobor-
állításnak.

– Összefogással, közös aka-
rattal az ilyen kis közösség is,
mint  Zalaszentgyörgy  lakossá-
ga képes panteont állítani a
nemzet hőseinek. Ezért köszö-
net illeti a zalaszentgyörgyieket
is, a mindennapok hőseit, akik
munkájukkal hozzájárultak a
Zala-völgye gyönyörű környe-
zetében a szobrok felállításához
– hangsúlyozta beszédében.

A megemlékezésen a közeli
önkormányzatok polgármeste-
rei is megtisztelték jelenlétük-
kel a zalaszentgyörgyieket. A
szomszédvár érkezettKávásról
Bakos Márta Faludy György:
Október 6 című, az aradi vér-
tanúkhoz kapcsolódó írásának
előadásával járult hozzá a
meghitt hangulathoz.

A mellszobrokat Kovács
Dezső, Buday Mihály festőmű-

vész, Túri Török Tibor szob-
rászművész, vitéz lovag Kustos
von János Kálmán mérnök
altábornagy, ,Szalay Anna Sára
a sárkány rend apródja, vala-
mint alpol-Polster Marietta
gármester és Horváth Szabolcs
önkormányzati képviselő
leplezte le, majd Buday Mihály

festőművész adott történelmi
áttekintést a jeles személyisé-
gek tetteiről és idézett fel epi-
zódokat az életükből. Végeze-
tül a megemlékezők a nemzeti
gyásznap jegyében mécsest
gyújtottak az emlékhelyen.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Csány László szobrának leleplezése. A képen Kovács Dezső
és Buday Mihály.
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Idén ősszel 31. alkalommal
került megrendezésre a zalalö-
vői mezei futóverseny, amelyen
közel 300 tanuló vett részt. A
helyi diákok mellett a , abagodi
teskándi salomváriés a iskolák
legjobbjai mérték össze erejüket.

Eredmények. Lányok: 1-2.
oszt.: 1. Dobos Júlia (Teskánd),
2. Hári Bianka (2.oszt.), 3. Kin-
cses Kamilla Emma (2.oszt.).
3-4. oszt.: 1. Ughi Titanilla
(Teskánd), 2. Horváth Hanna
(4.a), 3. Radics Petra (4.a). 5-6.
oszt.: 1. Bíró Cintia (6. oszt.),
2. Tóth Emese (5.b), 3. Fekete
Jázmin (6.oszt.). 7-8. oszt.: 1.
Srágli Emese (8.b), 2. Matkó
Boglárka (7.oszt.), 3. Vass Do-
minika (8.b).

Fiúk. 1.-2. oszt.: 1. Papp
Levente (Teskánd), 2. Fábián
Áron (Salomvár), 3. Laki Ben-
ce (2.oszt.). 3-4. oszt.: 1. Vass
Előd (Salomvár), 2. Fekete
Máté (3.b), 3. Varga Marcell
(3.a). 5-6. oszt.: 1. László Péter
(5.b), 2. Vass Csanád (6. oszt.),
3. Barbarics Martin (5.a). 7-8.
oszt.: 1. Csonka Csaba (7.oszt.),
2. Jóna Bence (Teskánd), 3.
Cserkuti Máté (Bagod).

(Ahol nincs feltüntetve a te-
lepülés neve, valamennyien a
zalalövői iskola diákjai.)

Köszönjük a Salla DSE-
nek, Varga Jenőnek és a Reál
élelmiszerboltnak a versenyünk-
höz nyújtott támogatást.

Novák Nóra
testnevelő

Mezei futóverseny
Az évtizedeken át hányatta-

tott sorsú települési könyvtár
történetében új fejezet nyílt
2017. október 20-án, ugyanis
ezen a napon került átadásra a
belül teljes mértékben meg-
újult, immár minden 21. szá-
zadi kihívásnak megfelelő lé-
tesítmény. Rögös út vezetett
eddig a napig, amikor is a helyi
általános iskola műsora egy
igazi ünneppé varázsolta az
átadót.

Új köntösbe bújt a bagodi könyvtár
Ugyan a könyvtár fenntar-

tója Bagod Község Önkor-
mányzata Deák, a szolgáltató
Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tárnak ugyanakkora része van a
sikeres megvalósításban. Erre
mondhatjuk igazán: az ő segít-
ségük nélkül nem valósulhatott
volna meg e fejlesztés, emelte
ki polgármesterSipos Ferenc
az átadáson. A megyei könyvtár
munkatársai éppúgy maguké-
nak érezték a pályázatot, mint
az önkormányzat, illetve a
könyvtárnak helyt adó Bagodi
Fekete István Általános Iskola.
A kölcsönös összefogás szép
példája ez!

A Nemzeti Kulturális Alap
kiírására benyújtott, 90 %-os
támogatottságú pályázat elnye-
résével csaknem 2.600.000 fo-
rintból megvalósult a '70-'80-as
évekből származó bútorzat tel-
jes cseréje, projektor, vetítővá-
szon került beszerzésre, illetve
gyereksarok létesült a legkiseb-
beknek. Továbbá a megyei
könyvtár a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszeren (KSZR)
keresztül számítógéppel, sző-
nyeggel, továbbá sötétítő füg-
gönnyel „ajándékozta” meg a

kettős funkciójú – települési és
iskolai – könyvtárat. Az önkor-
mányzat saját forrásból vállalta
az összesen 81 m alapterületű2

helyiségek felújítását, így a
teljes fejlesztés meghaladta a
3.500.000 Ft-ot.

Kiss Gábor, a megyei könyv-
tár igazgatója köszöntőjében
hozzátette, „A kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszköz-
fejlesztése” elnevezésű pályá-
zatok közül a megyében ez az
idei évben a legjelentősebb –
melynek feltétele volt az épület
külső felújítása is, ami
125.000.000 forintból 2015-
ben megtörtént. Kiemelte a
szándékot, ami nélkül nincs
előrelépés. Az önkormányzat és
a könyvtár nyitni szeretne a la-
kosság felé – például hosszab-
bított nyitva tartással – a könyv-
tárhasználók igényeinek kiszol-
gálása érdekében.

A fejlesztésnek köszönhe-
tően korszerű, modern könyv-
tárbelső várja a látogatókat,
ahol egy kulturális közössé-
gi tér került kialakításra. A
későbbiekben programokkal
szeretnék színesíteni a „kíná-
latot”, mint író- olvasó talál-
kozó, ovis és egyéb programok
szervezése.

Bagod Község
Önkormányzata

Az átadó ünnepségen balról ra Péterné Fatér Edit iskola-jobb
igazgató, Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója, Sipos
Ferenc polgármester, Országhné Tóth Ágnes, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ munkatársa.

Az akció a megjelenéstől november 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Az Idősek világnapja alkal-
mából invitálta a város veze-
tése idős polgárait egyZalalövő
zenés, beszélgetős délutánra.

Az ünnepségen résztvevő-
ket polgármesterPintér Antal
köszöntötte, aki többek közt
háláját fejezte ki a szépkorúak-
nak. Mint mondta: „Önöktől
örököltük meg ezt a várost,
önöktől tanultuk meg a nyelvet,
mellyel szót értünk egymással.
Önök hordozták vállaikon ezt
az egész települést, kemény
munkával kerestek benne ke-
nyeret, építettek hajlékot, s ne-
veltek gyerekeket. Köszönettel
tartozunk azért, hogy veríté-
keikkel, könnyeikkel és szor-
galmas munkával a nehéz idők-
ben is biztosították nekünk,
gyermekeinknek, unokáinknak,
hogy tanulhassunk, dolgozhas-
sunk és gyomdokaikba léphes-
sünk. Hálásak vagyunk arany-
szívű, ezüsthajú vendégeinknek.

Idősek napja Zalalövőn

A „Zalalövői Pacsirták”
népdalokkal köszöntötték az
ünneplőket, majd a Hevesi Sán-
dor Színház két színésze, Her-
telendy Attila Bot Gáborés
adott elő musical és operett
számokat. Az ünnepségen részt
vett Zalalövő testvérvárosának,
Lövőnek az amatőr színtársula-
ta is, tagjai slágereket hoztak
ajándékként.

Vigh László országgyűlési
képviselő is megtisztelte jelen-
létével az ünnepséget, aki be-
szédében egy meghallgatott
imádsággal köszöntötte Zalalö-
vő szépkorú polgárait.

Kocsis Gyula, a Nyugdíjas-
klubok és Idősek „Életet az
éveknek” szövetség elnöke is
köszöntötte a jelenlévőket,
majd a vacsora mellett a kötet-
len, jóízű beszélgetéseké lett a
főszerep.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Hertelendy Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mű-
vésze előadás közben.

Példamutató összefogással,
társadalmi munka keretein be-
lül szépítették és korszerűsí-
tették a temetőkertet Zalahás-
hágyon. Az elöregedett kerítés
és kapu cseréje vált időszerűvé,
melyet végül kiegészítettek vi-
lágításkorszerűsítéssel és a rava-
talozóig vezető út felújításával.

Büki József polgármester el-
mondta: a részleges javítgatá-
sokat nem látták célszerűnek,
ezért döntöttek a nagyobb volu-
menű korszerűsítés mellett. A
büdzsé nagyjából másfélmillió
forint volt, melyből több, mint
nyolcszázezer forint a költség-
vetésből lett elkülönítve, míg
hatszázezer forintot az adósság-
konszolidációban nem részesült
településeknek járó, állami tá-

Helyiek dolgoztak a közös célért Zalaháshágyon
mogatásból fordítottak erre a
célra.

A társadalmi munkára elő-
zetesen 25 fő jelentkezett, vé-
gül több mint harminc önkéntes
fáradozott a nemes cél érdeké-
ben. A munkálatok két hétvé-
gén zajlottak, így első alkalom-
mal a roskadozó kerítés eltávo-
lítása, az új kerítéslábak felál-
lítása és a járda szegélyének
kiépítése zajlott. Második alka-
lommal pedig a kovácsoltvas
kapu felállítása, a kerítésdrót
kihúzása és egyéb fennmaradó
munkák elvégzése zajlott.

A könnyebb megközelítés
érdekében, új világítótesteket
helyeztek el a kaputól kezdő-
dően, melyek kellő fényt bizto-
sítanak már a parkoló terüle-

tétől, jó szolgálatot téve a kö-
zelgő rövid, téli napokon.

– Igyekeztünk ésszerűen meg-
szervezni a munkát és ameny-
nyire csak lehet, kíméljük az
önkéntes munkaerőt – meséli a
falu első embere. – Csak a kö-
szönet és a dicséret hangjain
beszélhetek mindazokról, akik
szabadidejükről lemondva, még
saját eszközöket is maguk-
kal hozva dolgoznak a közös

Új kovácsoltvas kapu a zalaháshágyi temetőnél.

Az NMI Művelődési Intézet
Nkft. kiemelt céljának tekinti a
magyar értékek – helyi termékek,
szellemi-, és tárgyi örökség –
felkutatását és megőrzését. A He-
lyi Értékek Hetét hagyományőrző
szándékkal indították el a Nyu-
gat-Magyarországi Központ há-
rom megyéjében, Győr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megyében.

A helyi termékek hete kap-
csán, októ-Zalaszentgyörgyön
ber 20-án 17 órakor rendeztünk
kézműves és gasztrokiállítást a
kultúrházban „szentgyörgyiku-
mokból”. Közös értékeink ki-
állítói, zalaszentgyörgyi helyi
termelők és kézművesek. Lát-
hattuk hímzés ésBuday Ibolya
gobelin művészi alkotásait, Pál

Szentgyörgyikumok…
Attiláné kreatív foltvarrásait és
Zalaszentgyörgy legszebb korú
polgárának, múlt-Srágli Gézáné
idéző hímzett terítő és falvédő ké-
zimunkáit. A gasztro készítmé-
nyek kiállítói: házi-Dóczi Károly
pálinka készítő, Kovács Dezső
házipálinka készítő, Németh Fe-
renc Szekér Norbertméhész, mé-
hész, ősterme-Szilágyi Józsefné
lő, házipálinka ké-Takács Tibor
szítő, dióter-Takács Tiborné
mesztő és borász,Vaski Gábor
házipálinka készítő.

A látogatók örömmel, büsz-
keséggel nézelődtek és mivel a
falu apraja-nagyja ismeri egy-
mást, szívesen mustrálgatták a
kiállított műveket, termékeket.

Zsirka Erika

célért – zárja gondolatait Bü-
ki úr.

Zalaháshágy önkormányza-
ta, lapunknak eljuttatott leve-
lében a következőket írja:

„Az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete köszönetét fejezi
ki mindenkinek, aki a temető
kerítés munkálataiban részt
vett, bármilyen módon támo-
gatta.”

Gellén Szilárd
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A 14 éves múlttal rendelke-
ző idén isZalai Murcifesztivál
jó hangulatot teremtett Zala-
lövőn. A kedvező időjárásnak
és a programok sokszínűségé-
nek köszönhetően nagy számú
érdeklődőt vonzott a fesztivál.

Az egész napos rendezvény
hagyományosan a szüreti felvo-
nulással vette kezdetét. A foga-
tokat és a lovasokat Zalapa-
takánál illetve Zalamindszent-
nél várták a helyiek, ahol a
kisbíró, kö-Laposa Marcell
szöntötte őket.

A programokat hivatalosan
dr. Pálfi Dénes kertészmérnök,
a Da Bíbere Zalai Borlovag-
rend tiszteletbeli elnöke nyi-
totta meg, aki beszédében a
fiatalságot buzdította a szőlé-
szet és a borászat mestersé-
gének megismerésére. Mint
mondta, a bor születése, az át-
változás egy csodálatos dolog,
ahogy a fürtökből murci, majd
bor lesz.

10 helyi civil szervezet és
baráti társaság jelentkezett fő-

XIV. Zalai Murcifesztivál
zésre, akik mellett Zalalövő
olaszországi testvértelepülése,
Farra d'Isonzo küldöttsége is
részt vett, az olasz konyha kü-
lönlegességeit kínálták.

A színpadon egész délután
kulturális és szórakoztató mű-
sor volt látható. A „Salla” Mű-
velődési Központ galériáján a
zalaszentgyörgyi nemzetközi
festőtábor alkotásaiból összeál-
lított kiállítás volt megtekinthe-
tő, amelyet , Za-Kovács Dezső
laszentgyörgy polgármestere,
valamint festő-Buday Mihály
művész nyitott meg. Buday Mi-
hály köszönetét fejezte ki, hogy
a térség befogadta a festőtábort.
Mint mondta, először a gyere-
kek, majd a nagyszülők, és vé-
gül a felnőttek is megkedvelték
őket, illetve a munkáikat.

A fesztivált a Kredenc
Együttes Tóth Christopherés
zárta mulatós zenével, majd
hajnalig tartó utcabál vette
kezdetét Molnár Gáborral.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

A kisbíró, Laposa Marcell köszönti a helyieket.

E jeles nap alkalmából ok-
tóber 14-én apraZalaboldogfa -
ja-nagyja már délután kettő óra
körül gyülekezett a sportpálya
öltözőjénél, ahol traktorokkal
és a járművekhez tartozó után-
futókkal várták az érdeklődő-
ket, melyeken utazva körbejár-
hatják majd a falut.

A régi népszokást feleleve-
nítve egyesek jelmezbe öltözve
várták az indulást.

A menetet a kisdobos üte-
mes dobpergetése indította el,
ami egyre hangosabbá vált,
ahogy az ünneplő tömeg a falu
központja felé közeledett, ahol
hangulatos zene fogadta a mu-
latságon résztvevőket.

Az ünnepi műsort a kisbíró
nyitotta meg, nem nélkülözve a
humort.

Ezt követően Luter Péter
polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket. Beszédében ki-
emelte, hogy fontos a közösség

Szüreti mulatság Zalaboldogfán
összetartó ereje, mely a falu
fejlődését és gyarapodását szol-
gálja. Kiemelte az önkor-
mányzat és a falugondnok kö-
zösségért folytatott kiemel-
kedő munkáját, s meg is kö-
szönte azt. A polgármester
örömmel jelentette be, hogy
a falu lakossága három új-
szülöttel bővült. Köszönetet
mondott a zalaboldogfai köz-
munkásoknak a falu építése-
szépítése érdekében végzett
munkájáért.

A komoly gondolatokat fel-
váltotta a humor, néhány falu-
béli név szerint is megemlít-
tetett, ,,pellengérre” állíttatott,
mely szintén egy régi szokást
elevenített fel.

Hasonlóan a régi hagyomá-
nyok közé tartozik még, hogy
egy falubéli lány fiúnak, egy
fiú pedig lánynak öltözve fogad
egymásnak örök hűséget. Ez
meg is történt, egy jelmezbe öl-

tözött ,,plébános” segítségével,
aki szintén humoros formába
öntötte az ,,esketést”. A ,,házas-
ságkötést” követően ,,menyasz-
szonytáncra” került sor. Ezt kö-
vetően, a ,,násznép” felszállt a
járművekre, és a kisdobos ve-
zetésével bejárták a település
legutolsó utcáját is, az esti, hat
órakor kezdődő, sportpályán
rendezendő bálba invitálva a

falu lakosságát. A talpalávalót a
Laza Duó biztosította.

– Ez a szüreti felvonulás és
mulatság, illetve a régi népszo-
kások felelevenítése is jól pél-
dázza, hogy me nyire fontos egyn
közösség életében az összetar-
tozást jelképező hagyományok
ápolása említette Luter Péter,–
Zalaboldogfa polgármestere.

Bretter Dávid

Jókedvben, mókában nem volt hiány.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

A Zalalövői Modellező
Klub versenyzői az elmúlt
időszakban a következő ered-
ményeket érték el:

Zalaegerszeg, városi repü-
lőmodellező bajnokság:

F K (CO ) kategóriában1 2

ifjúsági korcsoportban: 1.
Tüske Gábor, 2 Srágli Dá-
vid,… 5. Molnár Ákos, 6. Ko-
vács Mátyás, 7. Maurer
Kristóf.

A felnőtt és ifjúsági or-
szágos bajnokságon (Tapol-
ca): F K (CO ) felnőtt ka-1 2

tegóriában 1. Hadászi Sán-:
dor 4.Merth Miklós 5.,… ,
Ribarics Szilveszter 6. Lenk,
László.

Ifjúsági korcsoportban: 4.
Tüske Gábor, 5. Kovács
Mátyás, 6. Srágli Dávid, 7.
Molnár Ákos, 8. Maurer
Kristóf.

Versenyeken a zalalövői modellezők
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A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programból
(TOP) biztosított több mint
négymilliárd forintból korsze-
rűsíti egészségügyi, szociális és
oktatási-nevelési intézményeit
Zalaegerszeg önkormányzata, a
munkálatok jelentős része már
le is zárult – tájékoztatta a zalai
megyeszékhely polgármestere
az MTI-t.

Balaicz Zoltán ismertetése
szerint a város számára biztosí-
tott 16,8 milliárd forintos TOP-
keretből több mint 400 milliót
fordítanak a szociális intézmé-
nyek, 350 milliót meghaladó
összeget az egészségügyi inf-
rastruktúra, 3,3 milliárd forint-
nál is többet pedig az oktatási-
nevelési intézmények építésére,
korszerűsítésére. A munkálatok
jelentős része már lezárult, a
még zajló felújítások a tervek
szerint a jövő év elején feje-
ződnek be.

Mint kifejtette: 200 millió
forint ráfordítással felújították a
Landorhegyi Idősek Klubját, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontot Belvárosi Idősek, a
Klubját a Nyugdíjas Otthonhá-,
zat Szociális Klubot, átadták a
és a Gasparich úti Idősek
Otthonában elvégzett kisebb
felújítást. Már csak az And-

Több mint négymilliárd forintból korszerűsíti teljes intézményhálózatát Zalaegerszeg
ráshidai Idősek Klubjának tel-
jes felújítása zajlik ebből a
keretből, továbbá 233 millió
forintból folyik még az Idősek
Gondozóházának komplex kor-
szerűsítése.

Ugyancsak a végéhez köze-
ledik a zalaegerszegi egészség-
ügyi alapellátási intézményhá-
lózat teljes rekonstrukciója,
amelynek keretében nyolc há-
ziorvosi gyermekorvosiés öt
rendelő, 17 iro-védőnői körzet
dája, valamint a központi ügye-
let épülete újul meg. Az együt-
tesen 353 millió forint költség-
ből megvalósuló beruházások
közül már csak két rendelőben
zajlik még a felújítás, amit a
központi ügyelet rekonstruk-
ciója követ majd rövidesen –
jelezte a polgármester.

Balaicz Zoltán elmondta:
annak ellenére, hogy a zala-
egerszegi oktatási-nevelési in-
tézmények közül már csak az
óvodák és a bölcsődék vannak
a város fenntartásában, tovább-
ra is felelősséget éreznek vala-
mennyi helyi oktatási intéz-
mény állapota iránt, így ezek
beruházásaira 3,3 milliárd fo-
rintot meghaladó összeget köl-
tenek a TOP-forrásokból.

Elkészült a Napsugár böl-
csőde felújítása 101 millió fo-

rint ráfordítással, de zajlik még
a 150 mil-Cseperedő bölcsőde
liós korszerűsítése is. Lezárult
a 100 millióPetőfi utcai óvoda
forintból megvalósított rekonst-
rukciója, a Mikes Kelemen ut-
cai óvoda 84 millió forintos
korszerűsítése, és jövőre zárul
le a közel 100Kodály óvoda
millió forintos beruházása. Mind-
ezen felül az vá-andráshidai
rosrészben 360 millió forintból
új is építettek, amelyetóvodát
adventkor adnak át.

A , a és aLiszt Dózsa Petőfi
iskola energetikai korszerűsíté-

sére egyenként mintegy 270
millió forintot fordítanak, az
Ady gimnáziumra 147 millió
forintot, a Landorhegyi úti in-
tézmény teljes rekonstrukciójá-
ra 314 millió forintot költenek,
az , valamint aEötvös Zrínyi
iskola hasonló beruházásaira
pedig 353, illetve 430 milliót.
Mindezeken felül 300 millió
forintból új tornaterem épül a
Dózsa iskolában Izsák is-, az
kolát pedig 90 millió forintból
bővítik – részletezte Zalaeger-
szeg polgármestere.

Forrás: MTI

Új óvodát építettek Andráshidán.

Mint minden ősszel, idén is
számos programban volt része
óvodásainknak. Zalaszentgyör-
gyön részt vettünk szeptember
16-án a szüreti felvonuláson,

Gazdag program az ovisoknak

ahol vidám műsorral örvendez-
tettük meg a felvonulókat, ér-
deklődőket. Öröm volt nézni,
ahogy a szeptemberben kezdett
kis óvodásaink milyen bátran

szerepeltek, szüleik, hozzátar-
tozóik legnagyobb örömére.

Szeptember 28-án a helyi
könyvtárban mi is megünne-
peltük a Mese világnapját. Ven-
dégünk volt , Eri-Rép Attiláné
ka, meseíró, aki saját történe-
teiből mondott el néhányat. Me-
semondása annyira élmény-
szerű volt, hogy szereplői szin-
te megelevenedtek előttünk.

Október 6-án nemzeti színű
zászlókat festettünk, színeztünk
a szoborpark hősi emlékművé-
hez, megemlékezve az aradi
vértanúnkról, melyek most is
ott díszelegnek a parkban.

Október 21-én tartottuk a
szokásos szülői munkaközössé-
gi bálunkat. Mint minden éven,
az idén is remek hangulatban
telt. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a szülőknek az áldo-
zatos munkájukat, ami hozzájá-

rult rendezvényünk sikeréhez.
Hogy a gyerekek se maradja-
nak ki a jóból, a Zalaszentgyör-
gyi Porta Tájháznál „Tök jó
napot” tartottunk. Volt ott min-
den, játék, éneklés, táncolás,
kemencében tök és gesztenye
sütés, de legfőképpen jókedv,
vidámság.

Az elkövetkező időszakban
is gazdag programok várnak
ránk, hiszen hamarosan részt
veszünk a teskándi ovi meghí-
vására a környékbeli óvodákkal
közösen az „Én is ügyes vagyok”
elnevezésű délelőttön, ahol a
vásár témakörben mutatkozunk
be. Idén is vettünk bérletet a za-
laegerszegi bábszínház előadá-
saira, utazunk a Mikulás vonaton,
Mindenki Karácsonyán együtt
ünnepelünk a falu lakóival.

Czafitné Horváth Andrea
óvodavezető

A zalaszentgyörgyi óvodások.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Trendinek lenni nem
könnyű feladat. Folyamato-
san figyelnie kell, hogy mi
lesz a divat és követnie kell
az aktuális trendeket, amik
tarthatnak pár hónapig, de
akár 5-6 évig is. Ez rengeteg
idő és pénz. Persze ezt is
lehet jól csinálni, csak érteni
kell hozzá. Az a lényeg,
hogy azt kell vásárolni, ami
trend lesz, és akkor egyre
több elismerést fogunk kap-
ni másoktól is, hogy ez mi-
lyen jól néz ki. Azonban a
trendiség olyan, mint a tőzs-
de, néha nagyon mellé lehet
nyúlni is, és akkor az elis-
merés helyett csak „ez meg
hogy néz ki” marad. A várt
eredmény elmarad. Ezért
trendinek lenni nem könnyű
feladat. Valószínűleg ezért
próbálják többen választani:

– a bennünket nem érde-
kelnek a trendek irányvona-
lat. Na, ők vannak igazán
nehéz helyzetben, mert a
trendeket kitalálók tudják,
hogy ők vannak többen.
Ezért a trendi színek nem
csak bizonyos termékeknél
jelennek meg, hanem szinte
mindenhol. Ezeket látják,
amikor bármerre járnak. Még
egy egyszerű napi bevásár-
lásnál is. Ennek az a hatása,
hogy észrevétlenül a trendek
hatása alá kerülnek, közép-
szerű trendivé válnak. (Ez
így van kitalálva és mű-
ködik...)

Na és! – gondolják most
sokan. Mi itt a probléma.
Hát csak annyi, hogy nem
tudják önmagunkat megva-
lósítani. Ezért egy otthon be-
rendezésénél nem engedhe-
tik meg magunknak azt a
luxust, hogy nem tudják mi
a trend. Ha nem akarnak kö-
zépszerű trendivé válni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Trendinek lenni…

Ebben az évben iskolánk-
ban ismét „emléktúra” formá-
jában tisztelegtünk az 1956. ok-
tóberi forradalom és szabadság-
harc előtt. A gyerekek egy kis
ünnepi ráhangolódás után ve-
télkedő formájában tudhattak
meg többet és adhattak számot
a korszakra vonatkozó történel-
mi ismereteikről.

A program pár perces tör-
ténelmi ismertetéssel kezdő-
dött, majd Márai Sándor „Menny-
ből az angyal” c. versének
megzenésített változatát hallgat-
tuk-néztük meg, amely korabeli
képekkel és gyönyörű énekkel
a külföldre szakadt magyarok
együttérzését, fájdalmát fejezi
ki az 1956 karácsonyán „az
üszkös, fagyott” Budapesten,
Magyarországon élőkkel.

Ezután kezdődött a vetél-
kedő, ahol forgószínpad-sze-
rűen vándoroltak a csapatok a
tantermekben „berendezett” ál-
lomások között. Hét állomáson
hét vegyes korosztályú csapat
mérhette össze ismereteit.

A csapatok felkészülését
segítő hang-és képanyagokat,
eseményeket az iskola faliúj-
ságjára, valamint iskolánk kö-
zösségi oldalára is előre fel-
tettük a csapatok névsorával
együtt.

A feladatokat igyekeztünk
változatossá tenni: az 1956-os

Iskolai megemlékezés Salomváron

októberi-novemberi forrada-
lommal és szabadságharccal
kapcsolatos 13+1-es totó, vil-
lámkérdések, helyszínekről és
személyekről készített puzzle

összerakása és felismerése,
hangfelvételek azonosítása, a
XX. századi magyar történelem
címereinek és zászlóinak színe-
zése és időrendi sorrendbe ra-
kása, valamint az 1956-os ese-
ményekhez kapcsolódó filmek
és versek ismerete szerepelt a
feladatok között.

Jó érzés ilyenkor látni,
ahogy a hetedik, nyolcadik osz-
tályosok összefogják a csapatot
és tanítják a kisebbeket, akik
különösen a színezős és az
összerakós feladatokban ügyes-
kedtek.

Az eredményhirdetést októ-
ber 24-én tartottuk. Az első he-
lyezett csapat mellett a leg-
ügyesebb tanulókat oklevél-
lel díjaztuk az emléktúrán
nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyükért.

BÉ/Salomvár

Vetélkedőt tartottak történelmi ismeretekből.

A Bagodi Fekete István Ál-
talános Iskola Salomvári Tag-
intézményében az október hó-
nap sem múlt el színes prog-
ramok nélkül. Az iskola diák-
önkormányzata a hónap elején
osztályok közötti tökfaragó
versenyt hirdetett meg, melyen
minden évfolyam ötletes tök-
lámpásokkal képviseltette magát.

Az őszi szünetet megelőző
csütörtök délutánon szintén a
diákoké volt a főszerep. Kez-
deményezésükre teadélutánt
szerveztünk.

Tökfaragás és teadélután

A játékosabb kedvű gyere-
kek tudásukat, ügyességüket és
szerencséjüket tehették próbá-
ra a különféle társasjátékokat
felvonultató tanteremben.

Egy másik helyszínen kéz-
műves foglalkozás várta az
érdeklődőket, ahol nagyon szép
alkotások születtek az őszi
időszakhoz kapcsolódóan.

Mindeközben forró tea és
sült gesztenye illata járta be az
egész iskolát, és csábította
falatozásra a jelenlévőket.

HPJ/Salomvár

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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A Pölöskei Szörp
könyvelő munkatársat keres:

Ha bizonyíthatóan eredmény-orientált voltál eddigi pozíciódban, ha tudsz
alkalmazkodni a változó feladatokhoz, kibontakozhatsz nálunk

a gazdasági vezető által koordinált napi feladatok elvégzésében.
Beérkező számlák, bank és pénztár könyvelése és

a változó, napi pénzügyi feladatok tartoznak majd a munkakörödbe.
Családias légkörrel, szabad hétvégékkel, átlagon felüli fizetéssel és

autófutási költséged megtérítésével díjazzuk hét közbeni erőfeszítéseidet.
Jelentkezz, ha váltanál, építsd nálunk a karrieredet!

Várjuk fényképes önéletrajzodat a hr poloskeiszorp.hu email címre@
a nettó fizetési igényed és a tárgy mezőben a

„könyvelő” pozíció megjelölésével.

Ha korábbi munkahelyeiden sikeresen elérted a könyvelési
részleg pontos, határidőket betartó és zökkenőmentes működését,

és kitörnél a rutinfeladatokból egy 3 fős könyvelői csapat élharcosaként,
akkor fejlődj növekedő gyártó cégünkkel.

Egy regisztrált mérlegképes könyvelőt várunk családias légkörrel.
Bízunk a tanulási hajlandóságodban, ezért térítjük az éves

kötelező továbbképzésedet.
Tisztességes és etikus hozzáállásodat átlagon felüli fizetéssel és

autófutási költséged térítésével díjazzuk.
Kitartó munkád gyümölcse a szabad hétvége.

Felmondási időd lejárta után sok új feladattal várunk milliárdos,
70 főt foglalkoztató stabil vállalatunknál.

Várjuk fényképes önéletrajzodat a hr poloskeiszorp.hu email címre@
a nettó fizetési igényed és a tárgy mezőben a

„könyvelő főmunkatárs” pozíció megjelölésével.

A Pölöskei Szörp
kreatív könyvelő főmunkatársat keres:

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Zalalöv és Környékeő

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.

Tel. /fax: (92) 316-783

Zalalövő és

Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg,

Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

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

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

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

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

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
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
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.•
Szabad felhasználású jelzáloghitelek•
Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra•
Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)•
CSOK ügyintézés.•
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése•
Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,•
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,•
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!

NYEREMÉNYJÁTÉK!NYEREMÉNYJÁTÉK!

• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com

PÁRAELSZÍVÓ ZACSKÓK ELADÓK (25 dkg)
(nedves helyiségben, sarokban, szekrényben

magába szívja a nedvességet, párát)
Ára: 50 Ft/db.

Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37. • Tel: 06-30-676 1383

A pályázás folyamata:
1. jelentkezési lap /önéletrajz küldése erre az

e-mail címre: bewerbung@frutura.com
2. visszajelzés érkezik a FRUTURA-tól (1 hét után)

Bad Blumauban erõsítést keresünk erre a
pozícióra (a német nyelv ismerete kívánatos):

Munkatársat a zöldségtermelésben
KV szerinti kertészeti 1280,84 / 40 Wo.std., Full-time€

• Munka a növénytermesztésben
• Növényegészségügyi permetezés és öntözés
• Segítség a szüretelésben

Bízunk benne, hogy munkatársunk lesz!

Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH
Fruturastraße 1, 8224 Hartl bei Kaindorf

A Frutura egy nemzeti és nemzetközi gyümölcs- és zöldségtermelõ, valamint értékesítõ cég. A Termál-zöldség-
világgal Bad Blumauban egy különleges projektet hoztunk létre, amely Ausztriában egészen egyedi. Zöldségeket
és gyümölcsöket a bõségesen elérhetõ termálvízzel öntözzük és a létrehozott hõvel gondoskodunk a növényekrõl. Most
munkatársakat keresünk, akik ugyanígy szeretik a munkát a gyümölcsökkel és a zöldségekkel. – Legyen ön is a Frutura
sikerútjának az egyik tagja és segítsen nekünk a kitartó munkánkban!

Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


