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Ősbemutató Zalalövőn
A Griff Bábszínház új produkcióját: a Télen telelek című
színházi előadást november 21én Zalalövőn mutatták be először. A kéthetes vidéki turné
alatt többek között megjárják
majd Lentit, Keszthelyt, valamint Hévízen is lesz majd előadása a társulatnak. Ez körülbelül 25-30 előadást foglal magába, majd decembertől Zalaegerszegen folytatják az Art
(Ady) Mozi nagytermében.

A zenés-verses műsor forgatókönyvét Szabó Attila dramaturg kortárs magyar költők,
próza- és meseírók műveiből
írta. Az összeállításban Kiss Ottó, Kukorelly Endre, Máté Ágnes, Szabó Attila, Tóth Krisztina, Varró Dániel és Veres
András megzenésített művei
hangzottak el.
A produkcióban számos
hangszert – dobokat, ütőhangszereket, nagybőgőt, szaxofont,

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

DISZNÓTOROS AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

TOP ÁR

Körmendi Csemege-Csípős...2139 Ft/kg

-----------------------------------------Füstölt kolozsvári..1769 Ft/kg
Sertés fehércsont...... 5 Ft/kg Füstölt csülök........ 1149 Ft/kg
Sertés láb hátsó..... 299 Ft/kg Füstölt kenyérszalonna.989 Ft/kg
Sertés máj.............. 319 Ft/kg Füstölt comb..........1769 Ft/kg
Csülök hátsó.......... 819 Ft/kg -----------------------------------------Tarja csont nélkül...1279 Ft/kg Csirke farhát........... 209 Ft/ kg
Karaj csontos....... 1099 Ft/kg Csirke szárny........... 529 Ft/kg
Lapocka................ 1099 Ft/kg Csirke egészben...... 619 Ft/kg
Csirke comb.............619 Ft/kg
Párizsi.......................849 Ft/kg
Füstölt páros............859 Ft/kg
EXTRATOP ÁR
Véres-Májas hurka lédig...899 Ft/kg

Cserkészkolbász..... 949 Ft/kg
Kenőmájas............... 949 Ft/kg
Virsli műbeles.......... 999 Ft/kg
Soproni-Olasz........ 1049 Ft/kg
Parasztmájas......... 1039 Ft/kg
Szafaládé................1099 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1599 Ft/kg

Lecsókolbász.........739 Ft/kg
Sajtos virsli.......... 1199 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs1299
.
Ft/kg

Nyári turista......... 1499 Ft/kg
Gazda-Farmer...... 1499 Ft/kg
Tepertő krém
250 g/dob..429,-/db.. 1716 Ft/kg
TOP ÁR
Körmendi extra Sonka..1799 Ft/kg
Érvényes: 2017. november 27 - december 10-ig
CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Télen telelek című, karácsonyra hangoló előadás.

trombitát, harmonikát, gitárt és
xilofont is megszólaltattak a
művészek. A nagyszabású színházi előadásban a társulat szinte valamennyi tagja szerepel, és
zenészként is közreműködik.

Bartal Kiss Rita rendező elmondása szerint a próbák jó
hangulatban teltek, reméli,
hogy a gyerekeknek is tetszett a
produkció.
Molnár Fanni

Áldott
békés karácsonyt
és
boldog új évet
kíván a:
Zalatáj Kiadó

Minőségi, 25-30 kg-os húsfajta malacok
négyesmentes állományból (650 Ft/kg)
Zalaszentivánon eladók.
Ugyanitt szilveszterre konyhakész malac
előjegyezhető 1000 Ft/kg-os áron

Érdeklődni: 92/393-577 • 30/478-6485
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Karácsonyi köszöntő Adományosztás Keménfán

Rajz: Farkas László

Karácsony... A Föld keresztények lakta területein
minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán: karácsony
az örömhír, a békesség, a
szeretet ünnepe.
Így a naptári év végéhez
közeledve megérint mindannyiunkat a karácsony misztériuma, ez a titkokkal övezett
megható nap, amely nemcsak
a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is.
A karácsonyi ünnep attól
különleges, hogy örök és mégis aktuális. Örök, hiszen az
isteni szeretet megnyilvánulása, a bűnös ember megváltására földre szállt Istengyermek csodájának ünnepe. Ígéret, hogy bármilyen reménytelennek, érthetetlennek, esetleg gonosznak érezzük a bennünket körülvevő világot, mégis van megváltás. Aktuális
ugyanakkor, hiszen mindig az
adott esztendőben gondoljuk
végig a karácsony üzenetét, s
így természetes az, hogy az
éppen bennünk munkálkodó
gondolatok, a friss élmények
a meghatározók.
A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre,
a másik iránti szeretetre, kedves szóval, mosollyal és a közelgő újesztendőre szóló jó
kívánságokkal
közeledjünk
egymáshoz. Ilyenkor átélhetjük azt a csodát, amire a szeretet teszi képessé az embert.
Ilyenkor gondolunk arra, hogy
stresszel terhelt korunkban a
hétköznapok során is pazarlóbban kellene bánnunk a sze-

retet kincseivel. Olyanokkal,
mint az egymás iránti türelem,
tisztelet, a másik megértésének szándéka, segítésének készsége. Mert mindez jótékonyan
hat vissza ránk, és hatványozódik értéke. A szeretet is példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli
naptárunkban minden napra
egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő, mert a karácsony és a hétköznapok karácsonyi percei összetartoznak,
mint a vetés és az aratás.
Egy ilyen sok gonddalbajjal és munkával teli nehéz
év után a karácsony biztató
fénye mellett szorítsuk meg
egymás kezét, adjuk át mosolyunk egymást segítő sugárzását, hogy megtalálhassuk a
nagyobb közösségben is a karácsony reményét és hitét.
Zalalövő Város Önkormányzata nevében kívánom
városunk minden lakójának és
az újság valamennyi olvasójának, hogy karácsony elmúltával se veszítsük el az emberségünket, a mások iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal az ünnep
igaz üzenetét, és építkezzünk
értékeinkből a hétköznapokban is.
Kívánom mindenkinek, hogy
a karácsony – akár egyedül,
akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket
testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új
évet kívánok mindenkinek!
Pintér Antal,
Zalalövő polgármestere

A Krisztus Szeretete Egyház Adni Jó Alapítványának
Szeretetszolgálata 2017. november 21-én 15 órakor a faluházban várta a település lakóit,
kicsiket, nagyokat, időst, fiatalt
egyaránt, hogy a karácsony közeledtével az adventre hangolódás jegyében együtt töltsenek
egy kis időt, evangelizálva,
csodás dicséreteket énekelve és
betegekért imádkozva.
Nagyon sokat jelent egy
ilyen kis falu életében, ha érzik
a szeretetet és törődést, főleg a
közelgő ünnepek fényében. A
szép számmal megjelent lakosok arcán látszott a meghatottság, öröm és boldogság. Az

alkalom végén az egyház jelenlévő tagjai élelmiszer és ruha
adományokat osztottak ki a
megjelenteknek. Mindenki saját szüksége szerint keresgélhetett, senki nem távozott üres
kézzel.
A település megjelent lakói
jó érzéssel és a Megváltó szeretetével eltelve térhettek haza a
program végén.
Köszönetet mondunk a Krisztus Szeretete Egyház Alapítványának és ezúton továbbítjuk a
kérésüket, hogy jelentkezzen
náluk a környező település vezetősége, ahol rászoruló személyeknek segítségre volna
szükségük!

Senki sem távozott üres kézzel.

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Hétköznap is várják az egyéni látogatókat!
Zalaegerszegen a Seuso-kincsek
– Azt bizonyítja a Seusokincset bemutató kiállítás, hogy
Magyarország a napi küzdelmek mellett is megbecsüli
kulturális értékeit. A Seusokincsek sok más mellett azt
üzenik, hogy egyetlen civilizáció sem számíthat könnyű
jövőre, ha magától értetődőnek
tekinti biztonságát, és könnyelműen veszi az őt érő fenyegetéseket! – minden bizonnyal
ez az esemény jelentőségét leginkább kifejező mondat, amelyet Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentett ki a Seusokincseket bemutató zalaegerszegi kiállítás megnyitóján november 28-án.
A városi díszteremben megtartott megnyitó ünnepségen
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a nagyszámú vendéget, a megye és a város vezetőit, s Zalaegerszeg lengyelországi testvértelepülése,
Krosno küldöttségét. Beszédében szólt a város első írásos

említésének 770. évfordulójáról
is, majd köszönetet mondott a
kormánynak, valamint a Nemzeti és a Göcseji Múzeum
munkatársainak a magas szintű
munkájukért.
Varga Benedek, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója
beszédében a Seuso-kincset
bemutató vándorkiállítást a
magyar múzeumi élet jelentős ünnepének nevezte. A
főigazgató köszönetet mondott
a közreműködésért a város
vezetésének, Kaján Imrének,
a Göcseji Múzeum igazgatójának.
A Göcseji Múzeumban
egyébként december 17-ig tekinthető meg a Seuso-kincsek
kiállítása. A vándorkiállítás egy
ún. sávos beosztás szerint látogatható. Egyéni látogatók (családok, házaspárok, baráti csoportok, egyesületek, klubok,
közösségek, stb.)
hétköznap 10.00-11.30 óra,
14.00-15.00 óra és 16.00-20.00
óra között tekinthetik meg a
tárlatot.

A megnyitó napján Dömötör Csaba államtitkár (k), Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (b) és Balaicz
Zoltán polgármester a vándorkiállításon.

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

Hétvégén (szombaton és
vasárnap) egész nap 8.00-20.00
óra között várják az érdeklődőket!
Hétköznap (hétfő-péntek):
08.00-10.00: szervezett iskolás csoportok
10.00-11.30: egyéni látogatók
11.30-14.00: szervezett iskolás csoportok
14.00-15.00: egyéni látogatók

15.00-16.00: szervezett csoportos látogatók
16.00-20.00: egyéni látogatók
Hétvége (szombat-vasárnap)
08.00-20.00: egyéni látogatók
A kiállítással kapcsolatos
további tudnivalók megtekinthetők:
https://gocsejimuzeum.hu/seuso
-kincs-a-gocseji-muzeumban
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A falu ahol jó élni!
A Nemzeti Művelődési Intézettől kapott feladatnak, mely
szerint Helyi Értékek Napját
kell tartanom Bagodon, szívesen tettem eleget.
A faluról az ismereteim hiányosak voltak, de az itt töltött
három év alatt megszerettem az
itt élők nem kis táborát. Az
előadásra való felkészüléshez a
zalaegerszegi Deák Ferenc megyei könyvtár helytörténeti
részlegén kutakodtam, ahol is
sok érdekességre bukkantam.
Bagod története már a településnév kialakulásában is érdekes fordulatot vesz. Az első írásos emlék a faluról 1247-ből
származik még Wythenyed néven. A XIV. sz. elején két Bagod szerepel a levéltárban:
Alsó-Bagod és Felső-Bagod,
majd csak 1977-ben nyeri el a
Bagod nevet. Visszatérve a feladatra: Bagod tárgyi és szellemi értékeinek bemutatása volt
a cél. A tárgyi értékeket az építészeten és egy kiállítás képein
keresztül mutattam be. A képeken láthatóak a házak ahol,
és ahogy éltek az emberek.
Szerepeltek a képek között az
50-es évek borona vagy mórfalú, zsúptetős házai. Kardos
Lajos boronafalu házának, szobai mestergerendáján még az
1783-as évszám volt olvasható.
A község Szentpáli falurészé-

ben található a XIII. században
épített késő román stílusú, kör
alakú templom, melyet a XVII.
században barokk hajóval és
toronnyal láttak el. A templomot Szent Pál tiszteletére emelték. Ez a templom szintén a
kiállítás tárgyát képezte. A
Szent Pál körtemplom történetén és újjáépítésén keresztül
mutattam be Bagod felbecsülhetetlen értékét. A templom
feltehetően 1260 körül épült. A
török hódoltság után 1690-ben
romos állapotban volt. Majd a
múlt század közepére ismét
romos állapotba került a falurész elnéptelenedése miatt. Az
erről készült kép, majd a Millennium tiszteletére felújított
állapot is látható a képeken.
A faluból sokan ellátogattak
a kiállítást megnézni, és az itt
élők költeményeit meghallgatni, ezzel megismerve a falu
szellemi értékeit is. A község
nevezetessége az itt élő és
alkotó két költő. Alkotásaikból
mindketten fel is olvastak, a
költészetet kedvelők nagy örömére, úgy, ahogy azt havonta
teszik az Irodalmi kör összejövetelein. Az előadás egy bensőséges vendéglátással egybekötött tárlatvezetéssel folytatódott, ahol többen felfedeztek
ismerősöket a képeken, másokban emlékeket ébresztettek a

Márton-nap Bagodban is

Számos érték van Bagodban.

képen látottak. Nagy érdeklődéssel nézték akár az ismerős
házakat, vagy a szentpáli templom érdekes változásait a felújítás során.
Nagyon örülök, hogy a vendégkönyvben olyan beírás is
szerepel a sok köszönet mellett,
hogy újabb érdekességeket tudhattak meg az itt élők, a falu

Üvegfestés és mandalakészítés Káváson
Régi terv valósult meg idén
áprilisban a könyvtárunkban:
üvegfestő alkalmat szervezhettem, melynek vezetésére sikerült megnyerni Kónya Zsuzsát.
Ekkor az alapokkal ismerkedtünk, alaptechnikával dolgoztunk, de már ez az alkalom
olyan élménnyel töltötte fel a
résztvevőket, hogy egy következő üvegfestés reményében
köszöntünk el egymástól. Ez a
következő alkalom július elejére szerveződött, amikor is
Zsuzsa új technikát ismertetett
meg velünk: dekorhomokkal
dolgoztunk. A két alkalom alkotásait a július végi falunap
alkalmával be is mutattuk. Szeptemberben, a tervezett utolsó
„mandalázáson” már gyöngyözéssel díszítettük mandaláinkat,

Tűzzsonglőrök előadása.

A 2017-es jubileumi emlékévben idén a Márton-napi vigasság is más volt Bagodban.
A szombathelyi Savaria Legio Egyesület ókori katonai viseletbe öltözött tagjainak felvezetésével egy kisebb településnyi, csaknem 300(!) lakó fáklyákkal vonult végig a község
utcáin. Ezt követően az óvoda,
az általános iskola, továbbá a
Bagodi Esthajnal Kórus műso-

rai mellett a kőszegi Be-Jó
Történelmi Táncegyüttes tűzzsonglőr előadásai kápráztatták
el a vendégeket a felújítás előtt
álló faluházban, mellett, kívül,
belül, egyszóval mindenhol.
Ezúton köszönjük a közreműködőknek a sikeres rendezvény érdekében tett bárminemű
fáradozást, továbbá a lakosság
részéről az óriási érdeklődést.
Bagod Község Önkormányzata

történetéről. Így a rendezvény
elérte célját, az emberek látták
és hallották, hogy van mire
büszkének lenni annak, aki
Bagodon él. A résztvevők megérezhették, és remélhetően az
otthon maradottak is úgy érzik:
Ez a mi falunk „ahol jó
élni!”
Havas Tiborné

Jövőre folytatják...

ez volt a legaprólékosabb munkánk. Csak ámuldoztunk a végén, hogy mi kerül ki kezeink
alól a nap végére...
Végül nem hagyhattuk ki a
karácsonyi hangulatot sem, így
november közepén adventi tálat
festettünk, megint csak másképp. Ez az alkalom lélegzetelállító alkotásokat hívott életre, de már nem is csodálkoztunk.
Kevés olyan technika van,
mely ennyire aprólékosnak és
bonyolultnak látszik, viszont
ilyen szépen hívja életre a kreatív energiákat – persze szakszerű és szeretetteli vezetés
mellett, amit Zsuzsától teljes
mértékben megkaptunk. Köszönjük és jövőre folytatjuk!
Bakos Márta,
könyvtáros

2017. november
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Jelentős beruházások Hagyárosböröndön ZALASZENTGYÖRGYIADVENT 2017

Felújították a sportöltözőt.

Hagyárosböröndön a 2017es évben két komoly beruházás
is megvalósult. Az első a sportöltöző külső - belső felújítása
volt. Régóta nincs már a településen futballcsapat, nincs
használva az építmény, és ez
sajnos meg is látszott az állapotán. Idei évben a falunapi
rendezvény ismét a futballpályán került megrendezésre, és
ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy felújíttatja az
épületet. Pályázati forrás sajnos
nem állt rendelkezésre, ezért az
önkormányzat önerőből finanszírozta a munkálatokat – tá-

jékoztatta lapunkat Török Zoltán polgármester.
Másik nagy eredménye az
idei évnek, hogy megújult a
Hagyárost és Böröndöt összekötő út. A tavaly nyári nagy
esőzések az út jelentős részét
tönkretették. Az ekkor keletkezett károk miatt vis maior
pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ami ez év elején
pozitív elbírálást kapott. 8
millió forintból újult meg az
út burkolata, ebből 2,5 millió forint volt a település önrésze.
BnT

Kézműves foglalkozás Csödében

„Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány
gyertya:
mind
égjen,
karácsonyi szépségben.”
(Csanádi Imre)
December 2-án (szombat) 15-18 óráig
Adventi készülődés kicsikkel és nagyokkal
a kultúrház nagytermében.
Közösen elkészítjük Zalaszentgyörgy adventi koszorúját, utána karácsonyi díszeket a fára, asztalra, ajtóra,
kandallóra, miközben halk
karácsonyi zene szól, és meleg teát kínálunk.
Az ünnepi készülődésre mindenkit szeretettel várunk és
kérjük, a foglalkozásra hozzanak magukkal ollót és lehetőség szerint ragasztópisztolyt.
Adventi gyertyagyújtások a kultúrház előtt a koszorúnál:
December 3-án, 10-én, 17én 17:00 órakor.
Mindenkit szeretettel várunk!
December 24-én a gyertyát mindannyian családi körben gyújtjuk meg.
December 6-án (szerda)
17 órakor Mikulás műsor a
kultúrházban.
Zenés, táncos, játékos mikulásvárás a Wolf zenekarral.
Az ünnepségre a krampuszok meghívót küldenek a
gyerekeknek.

December 16-án (szombat)
14 órától Luca-napi vásár a kultúrház előtti téren.
Helyi, környékbeli kézművesek és termelők kínálják
portékáikat.
A vásár ideje alatt a boncodföldei Autista Védőotthon
lakói számára gyűjtünk fejlesztő játékokat, tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodási szereket a kultúrház
bejáratánál a NAGY PIROS
DOBOZBAN.
A kultúrház nagytermében:
16:00 órakor az Énekmondó Együttes karácsonyi műsora,
17:00 órakor Mindenki
Karácsonya.
Fellépnek a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda óvodásai,
az Örömzene Kórus és a
Tornyos TánClub.
Mindenkit szeretettel várunk!
Meghitt és örömökben
gazdag adventi készülődést
kívánunk!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Csöde településen 2017. november 17-én (pénteken) 15,00
órai kezdettel Zsirainé Kulcsár
Mária tartott kézműves foglalkozást a Zalaegerszegi Deák

Ferenc Megyei és Város
Könyvtár szervezésében.
A rendezvény keretén belül mézeskalács sütésére került sor.

n
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www.zalatajkiado.hu

6
HIRDETÉS

Zalalövő és Környéke

2017. november

2017. november

7

Zalalövő és Környéke

Kukoricafosztás az óvodában Márton-nap Zalalövőn
A tavalyi esős idő miatt elmaradt Márton-napi lámpás felvonulás idén nagy sikert aratott
Zalalövőn. A „Salla” Művelődési Központ és a Zalalövői Borbarát Kör közös szervezésében egy nagyon hangulatos este
keretén belül nyílt alkalom jóízű beszélgetésekre és ünneplésre.
Az egészségháztól induló
Márton-napi lámpás felvonulás

2017. november 16-án került sor a néphagyomány ápoló
programunk következő eseményére, a kukoricafosztóra a
zalalövői óvodában.
A nagycsoportosok először
tízóraira várták a kicsiket. Sült
krumplival, tejfölös túróval kínálták őket. A feldíszített torna-

teremben elsőként az óvónénik
az Aranyszőrű bárány című
mesét dramatizálták, majd kezdődött a munka: kukoricafosztás és morzsolás.
Közös táncházzal zártuk az
igazán jó hangulatú programot.
Néphagyomány ápoló
munkaközösség

a parkban ért véget, ahol meleg
tea, forralt bor, prósza és Szent
Márton kifli várta a felvonulókat. Utóbbihoz egy nemes
gesztus fűződik: a legenda szerint az akkori római katona
(Márton) megosztotta kincstári
köpönyegét egy fázó koldussal,
akiről kiderült, ő maga volt Jézus. A kiflit, mikor megosztjuk,
pontosan ezt szimbolizáljuk,

Lámpásokkal felvonuló óvodások.

vagyis javaink, értékeink, szellemiségünk és szeretetünk megosztását.
A lampionokkal feldíszített
parkban a zalalövői óvodások
adták elő Márton-napi körtáncukat, majd nézegették, dicsérték a csoporttársaik szebbnél
szebb lámpásait.
November 11-én Mártonnapi libavacsorával folytatódtak a programok. A borászok
legnagyobb ünnepének számító
Márton-napon a hagyománynak eleget téve sor került az
újbor áldására is. A kulturális
műsorral egybekötött vacsora
előtt Mikolás Attila, salomvári
plébános áldotta meg a helyi
gazdák új borait. Mind mondta:
a bornak van egy isteni küldetése, mégpedig az, hogy boldogságot szerezzünk egymásnak. A rendezvények a Gondoskodás Alapítvány EFOP1.3.5-16 ÉPÍT-TE(A)M Zalalövői közösségek együttműködése az emberi kapcsolatokért program keretében valósultak meg.
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Márton-napi libavacsora.
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Bagod az a falu, ahol nő az összetartás!
A bagodiak őrségi kirándulása jó példa arra, hogy a közösség ereje erősítheti az összetartozás érzését. A kirándulásra
jó hangulatban gyülekeztek az
emberek, és izgalommal várták
a busz indulását.
Először a nagyrákosi vasútállomásról látható völgyhidat
és a vasúti alagutat néztük meg.
A természetvédőknek köszönhetően a zöld növényzetet felszedték és az építkezés végeztével visszaültették, így a környezet eredeti állapotába került
az építkezés után. Következő
állomásunk Őriszentpéter, melynek első írásos említése 1280ból való. A falvak településszerkezete úgynevezett szeres
településforma. A szerek dombtetőre épült szétszórt házcsoportok, melyek a honfoglalás
utáni faluformát őrzik. Kilenc
szerből áll, ebből többet érintettünk. Őriszentpéter az Őrség
kulturális központja, amely
2005-ben városi rangra emelkedett. A Szent Péter római katolikus, Árpád-kori templomban már vártak minket. A templom csodálatos belsővel rendelkezik, melynek falain a festés
XVII.sz-i kora barokk munka.

A templom déli oldalán román
stílusú fa faragott bélletes kapu
és különböző méretű résablak
található.
A színvonalas idegvezetéstől és a látottaktól szinte „elvarázsolódtunk”, pedig csak
ezután következett a „Fények
templomának” is nevezett veleméri, szintén Árpád-kori templom. A misztikus fényjelenség
tudatos építészeti és festészeti
összmunka eredménye. A templomban lévő freskók majd 750
évesek. A templom körüli erdőben gombaszakértő segítségével még egy kis gombászásra
is volt lehetőség. A jóleső finom ebéd után meglátogattuk a
Batha-portát ahol a híres őrségi
tökmagolajat készítik. Az önként vállalkozók meg is próbálhatták az olajütés különböző
munkafolyamatait. A bemutató
után kóstolás következett, ahol
is különféle olajakat, lekvárokat, de még pálinkákat is kóstolhattunk. A gazdák vidám, vicces előadásukkal még meg is nevetették a csapatot. Az őrségi
vendégszeretetet megismerve megelégedve köszöntünk el vendéglátóinktól és persze jóféle
házi termékekkel lettünk gaz-

Siker a rajzpályázatokon

Ügyesek voltak…

Az elmúlt időszakban a zalalövői óvodából több kisgyermek ért el szép eredményt a
meghirdetett rajzpályázatokon.
Boncz Dorka (szivárvány
csoport) a Kondor Cukrászda
által hirdetett „Ősz” témájú
pályázaton levélképével 1. helyezést szerzett, a jutalmul kapott tortát csoporttársaival együtt
fogyasztotta el. Horváth Eleni
(Süni csoport) a Salomvári Polgárőr Egyesület által megrendezett „Ősz Salomváron” címmel rajzpályázaton korosztá-

lyában 2. helyezést ért el. Hozbor Linda (Micimackó csoport)
a Keszthelyi Tavirózsa Kalandpark által meghirdetett rajzpályázaton 1. helyezést ért el, valamint a Zala Megyei Önkormányzat által meghirdetett „Én
és a lakóhelyem” című pályázaton is díjazott lett.
Büszkék vagyunk gyermekeinkre, továbbiakban is számos lehetőséget biztosítunk
számukra tehetségük kibontakoztatására.
Gyeneséné Gyarmati Rita

Őrségi kiránduláson…

dagabbak, a hangulat pedig „ki
tudja mitől?” egyre jobb lett. A
szalafői műemlék együttes megtekintése volt a kirándulás következő állomása. Ezek az épületek eredeti helyükön tekinthetők meg. Legismertebb lakóház
típusai a füstös konyhás házak.

Úgy tűnt, mindenki jól
érezte magát, így nem volt
hiábavaló a szervezéssel járó
fáradozás. Nem csak sok szép
élménnyel, de „egy közösséghez tartozás” jó érzésével
búcsúztunk egymástól.
Havas Tiborné

Közmeghallgatás Bagodban
Bagod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 16. napján tartotta éves közmeghallgatását,
melyen a megjelentek tájékoztatót hallottak az önkormányzat
2017. évi munkájáról, illetve jövőbeni terveiről, valamint
választ kaphattak kérdéseikre, észrevételeikre. Az alábbiakban
az idei év eredményeiről, folyamatban lévő tevékenységeiről
olvasható rövid összefoglaló, gondolatjelek mentén:
- jubileumi emlékév megvalósulása (folyamatban),
- hősi emlékmű körüli parkosítás (folyamatban),
- települési köszöntőtáblák elhelyezése (folyamatban),
- Zalaegerszeg felőli temetőben ravatalozó homlokzatának
és keresztjének felújítása,
- ugyanitt kápolna külső felújítása teljes falszigeteléssel,
tető- és nyílászárócserével, csapadékvíz elvezetéssel,
- urnasíros temetkezés lehetőségének megteremtése,
- sportépületnél zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel
parkoló kialakítása,
- kerékpárút mellett fedett, térköves pihenőhely létesítése,
- teljes könyvtárfelújítás,
- József Attila utca: új aszfaltburkolat 50-120 cm-es padkával, hídkorlát csere, árkolás, hulladéklerakó rekultivációja, a
terület helyreállítása,
- játszótér felújítása (2018-ban tovább folytatódik),
- buszmegállók felújítása (2018-ban tovább folytatódik),
- óvoda melletti gyalogos híd korlátjának felújítása,
- faluház teljes felújítása, mellette sétány kialakítása, illetve
az 1984-86-os átalakítás 4-4,5 méter magas fa térplasztikáinak
újbóli elkészítése (2018-ban tovább folytatódik),
- a csaknem nettó 600 négyzetméter nagyságú egészségház
rekonstrukciója egészségügyi eszközbeszerzéssel (2018-ban
tovább folytatódik).
A fentiek csupán csak kis szeletét tudják felvillantani az
önkormányzat tevékenységének, ezúton köszönjük a fejlesztések megvalósulásának lehetőségét, valamint lakóink településünk irányába mutatott jobbító szándékát. További aktuális
információk, fotók: www.bagod.hu
Bagod Község Önkormányzata

2017. november

Szünidei kézműves foglalkozás Keménfán

Hasznosan telt az idő.

Az őszi szünet idejére tervezett egy kellemes délutánt a
gyerekeknek Keménfa Község
Önkormányzata.
Már jóval a kitűzött időpont
előtt megkezdték a készülődést,
különböző terméseket, faleve-

leket gyűjtöttek és készítették
elő az adott napra.
Egy kézműves foglalkozás
jó lehetőség a gyermekek kreativitásának, ügyességének fejlesztésére, emellett megtanítja
a kicsiket a társas foglalko-

zások alkalmával elvárható viselkedésre és lehetőség van barátságok kialakulására is.
Kis település révén fontos
hangsúlyt fektetni a fiatalok
megbecsülésére még akkor is,
ha csak pár gyermekről van is
szó. Ezzel a céllal szerveződött
meg ez a kis délutáni program
Keménfán is.
Nagy örömükre szolgált,
hogy nem csak helyből, de a
szomszédos Salomvárról is érkezett vállalkozó kedvű nebuló.
Ötletes termésfigurák és papírhernyók születtek is sorban,
amíg a szervezők teával és
pattogatott kukoricával kedveskedtek a részvevőknek.
A sikerre való tekintettel az
önkormányzat tervezi további
foglalkozások megvalósítását
is, bízva abban, hogy egyre
népszerűbb lesz a kezdeményezésük!
(k)

Őszi munkák Keménfán
A falu vállalkozó kedvű lakosai közös erővel kitermelték
a tavasszal a közösségi kertbe
ültetett burgonyát. A szélsőséges időjárás megnehezítette a
megfelelő időpont kitűzését, de
végül is sikerült egy szép napsütéses délelőttöt kiválasztani.
A munka gépi és kézi erővel egyaránt folyt, hogy mi-

Szorgos kezek szedték a krumplit.

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
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
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előbb látható legyen a fáradozás gyümölcse. Amíg a kertben
szorgos kezek dolgoztak, addig
az első kitermelt adagból a
kultúrházban készült a paprikás
krumpli. Munka végeztével közösen elfogyasztott ebéddel zárult a nap. A burgonyatermést a
település közös rendezvényein
használják majd fel.
A közterületeket, a kultúrház előtti területet, a templom-

hoz vezető lépcsősort árvácskák sokasága szépíti, ami szintén a helyi lakosok munkáját
dicséri.
Informatikai fejlődés is
megindult a településen, folyamatban van egy optikai vezeték
kiépítése, aminek köszönhetően lehetőségük lesz a lakosoknak egy újabb szolgáltató
elérésére.
(k)

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ezek a fiatalok…
Sándorral együtt utazunk
az autóban.
Én vezetek, ő pityeg a
telefonján. Régen találkoztunk. Úgy gondoltam, ez jó
alkalom lesz arra, hogy
megbeszéljük mi történt vele
az elmúlt évek alatt.
Sándor már elmúlt 50
éves. Már akkor volt mobil
telefonja, amikor még sokan
azt se tudták mi az. A munkájából adódóan sokat van
úton, ezért fontos, hogy elérjék. Sokáig hagyományos
telefont használt, hiszen egy
telefonhívással mindent el
lehetett intézni. Azonban pár
éve kénytelen volt ő is beszerezni egy okos telefont.
Az elején sokat kellett küzdenie az okos telefonjával,
de aztán belejött.
– Hogy van a család? –
kérdezem. Sándor pityeg a
telefonján, egy pillanatra
felnéz:
– Csilla most külföldön
tanul.
Pityeg tovább, majd
folytatja:
– Három hónap után itthon volt a hétvégén.
Pityeg tovább…
– Gondoltam megbeszéljük mi történt, de alig tudtam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Nem értem, régen mi nem
voltunk ilyenek. Valahogy
volt időnk egymásra. Közben pityeg tovább a telefonján.
– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fakadt ki Sándor –, alig lehet
velük valamit megbeszélni.
Sándor közben pityeg a
telefonján.
Sándorra néztem és elmosolyodtam:
– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Versenyek, pályázatok
A Zalalövői Általános Iskola és AMI 7. évfolyamos
„Okostojások” csapata vett részt
a Bolyai matematikai verseny
megyei fordulóján. A jó szereplés eredményeképpen meghívást kaptak az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyet október 26-án rendeztek Zalaegerszegen.
A csapat az 5. helyezést
szerezte meg. Tagjai: Szabó
Bence, Péter Máté, Tóth Dániel
István, Kulcsár Benjámin Olivér, felkészítő: Hideg Zoltánné.
2017. november 24-én iskolánk tanulói a baki körzeti mesemondó verseny és rajzpályázaton vettek részt, ahol Horváth Luca 3.b osztályos tanuló
2. helyezést ért el. Ugyanitt az
„Akadályokon át” c. körzeti
rajzpályázaton Tóth Alexa 3.b
osztályos tanuló 1. helyezést ért
el, felkészítő tanítónő Győrfi
Barbara. Az első osztályosok

A Bolyai csapatversenyen részt vett tanulók.

A „Pelék, versek, képek” c.,
az Őrségi Nemzeti Park által
meghirdetett rajzpályázaton Halmosi Hanna 2. osztályos tanuló
1. helyezést ért el.
„Én és a Lakóhelyem” c., a
Zala Megyei Önkormányzat által kiírt rajzpályázaton Halmosi
Hanna 2. osztályos tanuló Különdíj elismerésben részesült.
Felkészítő tanító: Szabó Balázs.
A „Tiszán innen Dunán túl
szép Zalában születtem” területi dalversenyen arany minősítést szerzett a „Lövő pacsir-

ták” 9 fős csapata, a „Lövő
regruták” 2 fős csapata. Ezüst
minősítésben részesült a „Lövői Rozmaringok”, a „Lövői szederindák”, és a Lövői Violák”
csapatai. Szintén ezüst minősítést kapott egyéni teljesítményéért Radics Petra 4.a osztályos tanuló.
Zalaegerszegen a Vajda József emlék dalversenyen a „Lövői pacsirták” és Radics Petra
1. helyezést ért el. Felkészítőjük: Vassné Horváth Marietta
tanítónő.

Térségi ovis versmondó verseny

Henrik (Bagod), a harmadik
pedig Busa Regina Anna (Zalacséb) lett. Különdíjban részesült Hozbor Linda (Zalalövő) és Lebics Petra (Zalalövő).
Kép és szöveg: Molnár Fanni

Tóth Alexa és a pályamű.

között Szakály Márton 1.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el,
felkészítője Keszténé Bodó Ildikó. Ugyanezen a rajzpályázaton
Tar Liliána 2. osztályos tanuló
2. helyezést, Kovács-Mesterházy Janka 2. osztályos tanuló
pedig 3. helyezést ért el. Felkészítő tanító: Szabó Balázs.

A zsűri döntése alapján az
első helyezett Márovics Zalán
(Bagod), a második Horváth

Balról: Hozbor Linda, Márovics Zalán, Horváth Henrik, Busa
Regina Anna, Lebics Petra.

A zalai gyermekkönyvhetek
keretén belül őszi versmondó
versenyt rendezett a zalalövői
„Salla” Művelődési Központ
Könyvtára a környékbeli óvodások számára. A szabadon választható versek kritériuma
csupán annyi volt, hogy az
őszről kellett szólnia, így az
óvónők és a szülők több kortárs
verset választottak a gyerekek
számára.

A három tagú zsűrinek, Lukács Andreának („Salla” Művelődési Központ vezetője), Németh Évának (nyugalmazott
óvónő) és Bischofné Hesinger
Katalinnak („Salla” Művelődési Központ művelődésszervezője) rendkívül nehéz feladata
volt, hiszen 31 versenyző közül
kellett kiválasztaniuk a legjobbakat, akik közül ketten is különdíjban részesültek.

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

2017. november
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A megyei B-t valószínűleg nem vállalnák
A jó közösség a siker alapja Zalaháshágyon
Negyedszázados évfordulóján remek őszt zárt a Zala
megyei labdarúgó bajnokság
harmadosztályában a Zalaháshágy együttese. Az első csapat
37 ponttal, jelentős pontelőnynyel vezeti a tabellát. A kiváló
őszi szereplésről Pungor Gábort, a klub elnökét kérdeztük.
– Célkitűzésünk között az
első három hely valamelyikének a megszerzése szerepelt.
Nagyon jó baráti társaság jött
össze, így adott volt minden a
sikeres szerepléshez. Az első
csapattól a tartalékok sem
akartak lemaradni, ők másodikak a bajnokságban – hangoztatta Pungor Gábor. – Maximálisan elégedett vagyok a két
együttes teljesítményével.
– Kik alkotják a csapatot?
– A környékbeli falvakból,
városokból is szerepelnek nálunk játékosok. Zalacséb, Salomvár, Körmend, Vaspör, Ozmánbük és természetesen Zalaháshágyról vannak labdarúgók
a keretben. Zalaegerszegről is
akad egy-két fiatalember, aki
nálunk játszik. Közvetlen baráti

körünkből alakult ki a csapat. A
barátság, a jó közösségi szellem alapja volt a sikernek.
– A kiváló ősz után, ha
tavasszal is remekelnek, vállalnák a megyei B osztályú szereplést?
– Ez még a jövő zenéje.
Olyan még nem volt Zalaháshágy történetében, hogy mindkét csapat érmes legyen.
Amennyiben a bajnokság végén is az első helyen állunk,
elgondolkozunk a hogyan továbbról, de úgy ítélem meg
a lehetőségeinket, hogy maradunk ebben az osztályban.
Nem tudnánk kiállítani U19-es
csapatot. Az idősebb játékosok
nem tudnának szerepelni még a
tartalékcsapatban sem. Nem
szeretnénk elvenni a mozgás
lehetőségét előlük.
– Kik támogatják a csapatot
anyagilag?
– A legnagyobb támogatónk
az önkormányzat. A kisebb
szponzorok segítségével tudtunk melegítőt venni a két csapatnak. Nem „vastag” a költségvetésünk, de működünk belőle.

Kávásról is pályáztak

Zalaháshágyi csapatösszetartás…

– Edzenek a mérkőzésekre?
– Hetente egyszer összejövünk, nem csak a mérkőzéseken találkozunk.
– Gondolkoznak a csapat
megerősítésén?
– Biztos, hogy lesz egy-két
távozó, aki valamilyen ok,
munkahelyi elfoglaltság, vagy
más miatt abbahagyja a focit.
Biztosan lesznek visszatérők is,
nem kell toborozni az embereket. Jó híre van a csapatunknak, szeretnek itt játszani.
Egy ital mindig jut a labdarúgónak, meg útiköltséget szoktunk fizetni, de van, amikor
nem kérik a játékosok. Anyagi
ellenszolgáltatást senki nem

kap azért, mert nálunk játszik.
Már említettem, hogy a jó közösség az elsődleges szempont,
tudunk egymásért küzdeni, ez
mindennek az alapja.
– Régebben falun eseménynek számított egy labdarúgómérkőzés. Ez mára megmaradt
Zalaháshágyon?
– Szeretik a csapatot a faluban, még B-középpel is rendelkezünk. A drukkerek nagyon jó
hangulatot teremtenek a mérkőzéseken. A lelkesebbek vidékre is elkísérik a csapatot. A
szurkolók segítségével értük el
fennállásunk eddigi legjobb
eredményét.
B.I.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Bakos Márta alkotása.

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár képeslap-pályázatára három kávási is küldött be alkotásokat.
A két gyermek pályázó –
Horváth Lili és Hergovics Hanna – mellett Bakos Márta is
részt vett ezen, s különdíjban

részesült. A kávási amatőr fotósok felkészítését – alkalmi fotóklub keretében – a zalaegerszegi Gedeon Tamás
végezte. A tervek szerint
(pályázattól függetlenül) jövőre is megszervezik a fotóklubot.

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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Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Idősek köszöntése Káváson A kosárfonás reneszánsza
Zalaboldogfa is bekapcsolódott

Megbecsülik az időseket Káváson.

November 19-én köszöntötték a nyugdíjasokat Káváson.
Eke László polgármester
meleg és tanulságos szavakkal,
mondatokkal köszöntötte a falu
megjelent szépkorú lakóit. Az
irántuk érzett tisztelet és szeretet fokmérője annak, miképpen értékeljük az általuk végzett munkát, ami gyarapította
Kávást. A mai világában nélkülözhetetlen a szerepük, hiszen a nagyszülőkre mindig
számíthat a család, az ifjabb
generáció.
A polgármester köszöntője
után az óvodások adtak műsort,
mosolyt csalva az ünnepeltek
arcára. Horváth Lili verset
mondott, majd ezt követően
Gubicza Ákos, a rendkívül tehetséges népdalénekes szórakoztatta a közönséget. Gyönyörű hangja és kiváló citerajátéka

Dulics Margit irányításával ismerkednek a kosárfonás fortélyaival a zalaboldogfaiak.

Eke László köszöntötte a
szépkorúakat.

mutatta, hogy szép jövő vár a
novai fiatalemberre, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójára.
A vacsora után Csordás
István szolgáltatta a zenét a
gondtalan szórakozáshoz.

A népi mesterségek reneszánszát éljük. Ezt tapasztalhatják olvasóink is, hiszen egyre gyakrabban találkozhatnak
olyan tudósításokkal, amik arról számolnak be, hogy szakavatott mesterek segítségével
fiatalok, vagy éppen idősek,
netán középkorúak egy-egy
ilyen szakma fogásaival ismerkednek.
Így van ez most Zalaboldogfán is, ahol péntek eseténként a lenti Dulics Margit segítségével ismerkednek a kosárfonással. Mesterük számos
településen tartott már foglalkozásokat, elkötelezett híve a
népi mesterségeknek.
– Közel tíz éve járom a falvakat, városokat, és azt tapasz-

talom, hogy az emberek egyre
nagyobb érdeklődéssel fordulnak az ősi mesterségek felé.
Nem csak kedvelik a hagyományos módon készült tárgyakat, hanem szeretnék megtanulni elkészítésüket is. Szerencsére most már akadnak patrónusok is, a zalaboldogfai foglalkozások támogatója a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – mondja Dulics Margit.
A zalaboldogfaiak látogatásunkkor a harmadik foglalkozáson vettek részt, s már munkájuk gyümölcseit is learathatták. Az elkészített hasznos
használati tárgyak arról győzhették meg őket, hogy a kellő
akarat, szorgalom, tanulni vágyás
nem kosarazza ki őket. Még
akkor sem, ha – mint éppen
most – kosárfonásról van szó.
(e.e.)

Kávási programajánló
– december 3-tól minden
adventi vasárnapon 14 órától
adventi hangolódás, először
a Mázsakeresztnél közös
gyertyagyújtás, majd folytatás a Közösségi Házban imával, énekkel, verssel, beszélgetéssel.
– december 22, péntek:
hagyományos karácsonyra
hangoló csuhéangyalkázásunk Nagyari Katalin salomvári kézművessel, 17-20 óráig
a könyvtárban.
– december 23: Kávási
Karácsony. Ünnepi műsor
és batyus alapú vendéglátás a Kulcsos Házban 16
órától.
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25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró emléklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

Fennállásának negyedszázados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Elsőként Doucha Ferencet,
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.
– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult abban az időben, tőke és tapasztalatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és a
Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány segítségével ebben
a helyzetben alakult meg a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, aminek egy évvel
később lettem aktív tagja.
Büszkén mondhatom, hogy az

alapítvány nagyszerűen kiszolgálta a zalai vállalkozásokat.
Kezdetben gyakorlatilag mi
voltunk azok, akik hitelhez
juttattuk a vállalkozásokat, a
későbbiekben pedig bővült a
szerepkörünk, gondoljunk csak
a pályázatokra.
Doucha Ferenc kiemelte: az
alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatékonyan szerepel a különböző pályázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar lehet
megalapozott döntéseket hozni.
Büszke kreatív munkaszervezetükre, ami rugalmasan reagál a
különböző változásokra. Kiváló
a kapcsolat a KAVOSZ-al, for-

www.zalatajkiado.hu
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galmazzák annak a Széchenyikártyáját, s a beruházási hitelek
is beindultak.
A kuratórium elnöke kiemelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kapcsolatot.
Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.
– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt helyezett ki a ZMVA, ami mintegy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalkozások, amelyek banki finanszírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikrohitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a
Nemzetgazdasági Minisztériummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt
finanszírozást a vállalkozásoknak.

Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű tevékenységet folytat az innováció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén. A
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Zalaszentgrót, Lenti), és három
inkubátorházat (Zalaegerszeg,
Lenti, Zalaszentgrót) működtetnek a megyében. Az alapítvány
nemzetközi projektekben is
részt vesz, mintegy ötven partner részvételével.
– A változó idő újabb kihívásokat állít elénk – mondja
Nagy András. – A legnagyobb
kihívás az, hogy minél több
forrást tudjunk biztosítani a
vállalkozásoknak. Reagálni kell
a vállalkozások változó problémáira. Korábban a finanszírozás, aztán a piac hiánya, most
pedig a szakképzett munkaerő
csökkenő száma a legnagyobb
kihívás.
E.E.
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Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA
a Lenti Fürdõbe érvényes
AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!

Az új, modern fedett élményfürdõben
óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

LENTI TERMÁLFÜRDÕ Tele élettel, tele élménnyel!
Info: sales@lentifurdo.hu;
Tel: 0620/410 90 88
www.lentifurdo.hu
Kövessen bennünket a facebookon:
www.facebook.com/lentifurdo

Herman - Autószervíz Kft.
• 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

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.

Roncsművek
Cgt: Kálmán

József

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító járművek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Autómentés: 0-24 h
8994 Kávás, Kossuth u. 54. Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Telefon: 06 92 460-212
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00
Mobil: 06 30 9 792-161
Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

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...

NYEREMÉNYJÁTÉK! Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!
• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com
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

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

