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Zalaszentgyörgyiek Marosszentgyörgyön
2017. december 9-én avatták fel Zalaszentgyörgy erdélyi
testvértelepülésén, Marosszentgyörgyön Petőfi Sándor szobrát. Az ünnepségen részt vett a
zalai község küldöttsége is. A
történtekről Kovács Dezső polgármester számolt be lapunknak.
– A szobor felállítása közadakozásból valósult meg. Az
avatáson több ezer ember vett
részt. A helyi civil szervezetek adtak az alkalomhoz illő
műsort, beszédet mondott a
parlamenti képviselő, a helyi
polgármester, s áldásukat adták a szoborra a történelmi
egyházak (katolikus, református, evangélikus, unitárius) képviselői.

Kovács Dezső elmondta,
hogy a szobor felállítása egy
nagyon hosszú folyamat végeredménye. 2008 májusában
fogalmazódott meg a gondolat,
hogy méltó emléket állítsanak a
költőnek. 2010 szeptemberében
született meg a hivatalos határozat. Bálint Károly személyében megtalálták a megfelelő
művészt. A szobor tervezete
megjárta a különböző fórumokat és hatóságokat, míg megkapta a felállításhoz szükséges
engedélyt.
A költőgéniusz szobrának
avatásán a zalaszentgyörgyi
küldöttségen kívül részt vett a
többi testvértelepülés delegációja, így képviseltette magát

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

A szoborállítás egy hosszú folyamat eredménye.

Kecskemét, Jászberény, s a felvidéki Karvaly.
– Nagy jelentőségű volt ez az
avatás – folytatta Kovács Dezső
–, hiszen ezen a Marosvásárhely mellett lévő, 10 ezres lélekszámú településen még nem ál-

lítottak szobrot magyar költő, de
más közéleti személy tiszteletére sem. Felemelő érzés volt látni, hogy a többezres tömeg mély
átéléssel énekelte a himnuszokat,
a dalokat a szereplőkkel együtt.
(e)

Az ünnepre készültek
Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.
Családoknak kedvezményes belépõk!
Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Tele élettel tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu,
facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

Pintér Antal, Zalalövő polgármestere gyújtotta meg a gyertyát.

Advent első vasárnapján Zalalövő koszorúján is meggyújtották az első, a hitet szimbolizáló gyertyát. A „Salla” Művelődési Központban rendezett
gyertyagyújtással egybekötött adventi forgatagon lehetőség volt
karácsonyi díszek készítésére
is, amelynek nagy sikere volt.

Pintér Antal polgármester
ünnepi köszöntőjében mint hívő ember szólította meg a jelenlévőket:
„A karácsonyig terjedő időszakban mi, hívő emberek az
Úr jövetelére várunk. Találjunk
időt arra, hogy az események
(Folytatás a 2. oldalon)
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Kirándulás, adventi ünnepségek, újévi jókívánság

A karácsonyi ünnepségen a gyerekek betlehemes játékot adtak elő.

Mozgalmas, gazdag adventi, karácsonyi időszakot tudhat
maga mögött Zalaháshágy lakossága. Büki József polgármester örömmel számolt be a
szépen sikerült óév-végéről,
egyúttal megragadva az alkalmat arra, hogy lapunk hasábjain keresztül köszönetet mondjon az események, ünnepségek
szervezésében és aktív szereplésben résztvevőknek, valamint
eredményes, békés, boldog új
esztendőt kívánjon mindenkinek.
– Remélem, mindenki szépen
ünnepelte, töltötte a karácsonyi
ünnepeket, s boldog új évet kívánok a településünk lakóinak!
– mondta. – Annál is inkább,
mivel Zalaháshágyot jó és szorgalmas emberek lakják. Nagyon aktívak a közösségi életben, az elmúlt hetek sűrű programjai is ezt bizonyítják. December másodikán a nyugdíjas
klub szervezésében Győrbe
tettünk kirándulást, amelynek
szervezését Horváth Gyula vállalta. Az adventi forgatagot
szemléltük meg, kitűnő idegenvezetőt kaptunk, aki bemutatta
Győr nevezetességeit. Este már
sötétben kissé fáradtan, de

élményekben gazdagon indultunk haza. A kirándulás –
amelyen több mint harmincan
vettünk részt, jelképes összegért – az önkormányzat támogatásával valósult meg, hiszen
már tavasszal, az éves költségvetés elkészültekor számoltunk
vele, amikor az idősek klubja
és a többi civil szervezet támogatásáról határoztunk. A képviselő-testület ugyanis lehetőségek szerint örömmel támogat
minden kulturális és sporttevékenységet: a sportegyesületet,
az énekkart, a Dance Mix tánccsoportot, amelyekben a végzett munka résztvevői öregbítik
Zalaháshágy jó hírét – meséli
elégedetten Büki József.
– A sportegyesület összejövetelén is volt mit ünnepelni,
hiszen labdarúgóink az osztályukban az őszi szezon után az
első helyen szerepelnek, amiért
gratulálunk nekik! Több más
program mellett a Mikulás ünnepség is említést érdemel.
Este hatkor kezdődött, de kultúrházban már ötkor itt voltak a
gyerekek és színezték a Mikulásnak szánt rajzokat. A 386
lakosú községünknek becsüle-

Az ünnepre készültek
(Folytatás az 1. oldalról)
pillanatnyi forgatagából bemenjünk egy szobába, egy kápolnába, csendben leüljünk, és engedjük meg, hogy a szívünkben
és a lelkünkben homályosan,
halványan feltörjön az öröklét
nyugalma.”
Az egész évben együttműködő művelődési központ és a
Zalalövői Borbarát Kör Egyesület közös programján mézeskalácsból, finom teából és for-

ralt borból idén sem volt hiány.
A hangulatos délutánon a Magyarucca zenekar karácsonyhoz kapcsolódó dalaival örvendeztette meg a vendégek szívét-lelkét.
A Szent László Király templom mellett felállított betlehemnél a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében a zalalövői iskolások
adtak színvonalas műsort.
M.F.

tére válik, hogy mintegy 130 fő
vett részt az ünnepségen! A
műsort Mutyi bohóc hozta a
krampuszai, valamint a kis hölgyek társaságában nagy sikert
aratva a gyerekek és felnőttek
körében. Majd a Télapó adta át
a gyerekeknek az ajándékokat,
amelyhez a szülők vállalása
mellett csomagonként ezer forinttal járult hozzá az önkormányzat. A gyerekek pedig –
bátrak és ügyesek voltak –
rajzokat ajándékoztak, énekeltek, szavaltak a Mikulásnak.
Végül üdítővel, naranccsal, teával vendégeltük meg a gyerekeket, hogy az összetartozás
érzését tovább erősítsük köztük
– meséli hittel a polgármester.
A karácsonyi ünnepségen
szintén megmutatkozott, hogy
összetartó Zalaháshágy lakossága, december huszonharma-

dikán szintén telt házzal ünnepeltek. A helybeli gyerekek
betlehemes játékot adtak elő.
– Szeretném megköszönni
nekik a fellépést, és a szülőknek, felkészítőknek, a munkáját. Közülük talán Busa Csabáné volt a legaktívabb, de a többi szülőnek is ugyanúgy kijár
az elismerés. Utána Kelemen
Gyula és az Énekmondó Együttes adott kitűnő karácsonyi műsort, amellyel segítettek az ünnepre hangolódni. A felnőtteket
forralt borral, a gyerekeket, teával, kakaós kaláccsal vendégelték meg, s az aprónép számára
nagy öröm volt, hogy a karácsonyfát „leszüretelhették”.
Az ünnepség végén Büki
József polgármester kívánt boldog új esztendőt az előadóknak
és Zalaháshágy lakosságának.
Farsang Lajos

Karácsonyvárás az iskolában

Az alsó tagozatosok karácsonyi műsora.

A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
néptánc és moderntánc tanszakos növendékei 2017. december 23-án immár a tradíciókhoz
híven újra színpadra álltak,
hogy a zene tükrében, dalban
és táncban megidézzék a néphagyomány szerint a karácsonyi ünnepekre való készülődést,
a karácsony megünneplését.
A karácsonyi gálaműsoron
a növendékek színes, élményt
adó programot mutattak be,
ahol a tánckoreográfiák megjelenítése nemcsak a nézőközönségnek jelentett örömteli pillanatokat, a művészeti iskola tanulói is örömmel, jókedvvel
elevenítették fel a lucázás néphagyományát, táncolták el a
székelyföldi forgatós, a mező-

ségi, a sárközi vagy az ugrós
táncukat.
Mindeközben a produkciókban megmutatkozott a táncoktatásban résztvevők kitartó és
eredményes egy vagy több félévi munkája. A színvonalas
műsor összeállítása az Alapfokú Művészeti Iskola két táncpedagógusát, Szommer Mónikát
és Rajzó Ildikót dicséri.
Előtte nap, a téli szünet
előtti utolsó napon az alsó tagozatos diákok gondoskodtak
kedves műsorukkal arról, hogy
diák, szülő, pedagógus meghitt,
karácsonyi hangulatban térjen
haza.
Örömünkre szolgált, hogy
mindkét rendezvényünket szép
számmal látogatták meg a szülők és városunk lakossága.
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Vendégek az óvodában Karácsonyi ajándék
Hagyományainkhoz híven, december harmadik hetében az
idén is vendégül láttuk óvodánkban az Idősek Klubjának tagjait. A
Katica csoport gyermekei megható ünnepi műsorral kedveskedtek
vendégeinknek. Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben
először meghívásunkra ellátogattak hozzánk óvodánk nyugdíjas
dolgozói. Intézményünket végig járva csillogó szemmel elevenítették fel szép emlékeiket. A gyermekek műsora után finom süteményekkel kínáltuk vendégeinket és közös énekléssel tettük emlékezetessé az együtt töltött pillanatokat.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az óvodánkat évek óta
anyagilag támogató Elanders Hungary vezetői is velünk együtt
ünnepeltek. Meglepetésünkre a már korábban átadott ajándékok
mellé újabb anyagi támogatást ajánlottak fel óvodánk részére.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni, önzetlen segítségükért.
Kovács Imréné,
a Zalalövői Napköziotthonos Óvoda vezetője

Ápolják a hagyományt.

Ünnepvárás Irsapusztán
Zalalövő - Irsapuszta karácsonyváró műsora 2017-ben is
nagy sikert aratott. Siker alatt
kell érteni: időt szánva, erre a
napra készülve, békességben
gyűlt össze a falu apraja nagyja, illetve a képviselő-testület java.
A színvonalas műsor lendületességét a helyi fiatalok adták, akik mint mindig, így karácsonykor is szívesen öltenek

jelmezt, s szabadidejüket feláldozva tanulják be a műsort. Az
este folyamán Szépligeti Csávás Dóri énekelt karácsonyi
dalokat, gitárzene kíséretében,
majd Tóth Christopher adta elő
átdolgozásait.
A betlehemes játék után
még a Mikulás is meglátogatta
a gyerekeket, aki természetesen
nem üres zsákkal érkezett.

Fotó: Molnár Fanni
Betlehemes játék az irsapusztai faluházban.

Hat zalalövői egyesület – Kerecsen Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület, Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesülete,
Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület, Zalalövői Borbarát Kör Egyesület, Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület –
Csonka Ferenc javaslatára hagyományteremtő szándékkal
karácsonyi ajándékkal lepte meg a településen lakókat, azokat,
akiket a Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Központ és az
egyesületi tagok javasoltak.
December 22-én a borbarát kör elnökének, Galambos Lászlónak a pincéjénél disznóvágásra került sor, majd másnap reggel már korán befűtöttek az üstök alá, hogy délig elkészüljön a
disznótoros káposzta. A csomagokba ezen kívül került még
többféle gyümölcs, szaloncukor, üdvözlőlap.
Sok önkéntes és egyesületi tag vett részt a csomagok
elkészítésében, majd pedig a kiszállításban is, hiszen december
23-án szombaton 16 óráig valamennyi – mintegy 120 – címzetthez megérkezett a küldöttség és karácsonyi jókívánságok
kíséretében átadták az egyesületek szerény ajándékát.
E nemes gesztus jó példa volt a helyi civil szervezetek
összefogására, együttműködésére. Az egyesületeket támogatók
segítették céljaik megvalósításában, melyet ezúton is megköszönünk: Cupi Pékség, Grózinger János, Kanizsa Pékség, Nagy
Károly, Terták József, Radányiné Lebics Mária.
„Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szemeket,
meglátod, a legnagyobb kincs az őszinte szeretet.”

Évzáró est

A 35 éve fennálló Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének zalalövői csoportja megköszöni a szponzoroknak, támogatóknak és a lakosságnak az egész évben nyújtott támogatást. Egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánnak!
A csoport tagjai
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Adventi műsor Keménfán Az ünnepre hangolódva

Méltó módon ünnepeltek.

Keménfa Község Önkormányzata december 16-án szeretettel
várta a település lakosságát,
hogy egy kis műsor keretén belül együtt készüljenek fel lélekben a Megváltó eljövetelére.
A karácsony a szeretetről
szól, ezzel a belső indítatással
kezdte el szervezni ezt a napot
a testület. A kis falu vállalkozó
szellemű lakosai már hetek óta
próbáltak, örömmel készültek
erre a napra, hogy méltó módon tudjanak adózni a közelgő
ünnepnek és településen élő
többi embernek.
Nagyon hamar eljött a nap,
amikor izgalommal telve felálltak a színpadra és szeretettel eltelve eljátszották a kis Jézus
születését. A műsor előtt Kovács Viktória egy szép verssel

alapozta meg a hangulatot. A
darab végeztével együtt elénekelték a Mennyből az angyalt,
ezzel is példásan bebizonyítva
azt, hogy a közösség egy szívvel és hatalmas összetartással
próbálja életben tartani a települést.
Az önkormányzat töltött káposztával és a gyerekek által készített mézeskaláccsal kedveskedett az egybegyűlteknek. A
nap végén senki nem ment haza
üres kézzel, minden lakos ajándékcsomagot vehetett át a testülettől.
Keménfa Község Önkormányzata ezúton szeretne köszönetet mondani a szereplőknek és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzá járult a
program sikeréhez!

Mikulás-várás Keménfán

Káváson már több éve hagyomány a karácsonyra hangoló kézműves foglalkozás a
könyvtárban. Így volt ez idén
is: december 22-én késő délután, Nagyari Katalin salomvári kézműves segítségével csuhéangyalokat készítettünk, miközben karácsonyi dal szólt és
a kályhában is duruzsolt a tűz.
Kedves meglepetésként azonban, december 1-én, a Gébárti
Kézműves Ház ajándékaként,
egy kézműves foglalkozás erejéig vendégünk volt Pózvai
Andrea, aki segítségül magával
hozta testvérét, Szilviát is.
Andreát művei alapján már ismerik a kávási táboros gyermekek, hiszen a kerített parasztházban zajló életről szóló, kézzel készített, maga tervezte társasjátékát nyáron többször is

játszottuk, számos tanulsággal,
nagy élvezettel.
A mostani, nagyon jó hangulatú decemberi alkalom során új alapanyaggal ismerkedett
a kávási érdeklődő kisebb és
nagyobb: a gyékénnyel. Szép
kihívás volt mindannyiunknak
a csillag és angyal elkészítése!
Lélegzetvételnyi szüneteinkben, a koncentrált munka mellett, mézeskalácsot lehetett ropogtatni, mely stílszerűen csillag és angyal formában várta a
kávási ügyeskedőket.
Andreától úgy búcsúztunk
el, hogy jövőre is visszavárjuk,
keresve az alkalmakat, amikor
meghívhatjuk egy-egy kézműves alkotó alkalomra. Nagyon
köszönjük az élményteli foglalkozást!
B.M.

A gyékénnyel ismerkedtek.

secskével kis csomagot és gyümölcsöket.
Volt, aki megszeppenve
ígérte, hogy jó lesz, voltak viszont bátor gyerekek, akik énekeltek, verset mondtak még a
csomag átvételkor is.
A Télapó távozása után az
önkormányzat ünnepi dalok kísé-

retében megvendégelte a gyerekeket és őket kísérő szülőket, hogy
közben még felszabadultabban
beszélgethessenek, miközben a
gyerekek önfeledten játszottak.
A sok csillogó szem és mosolygó arcocska melegséget lopott a
megjelentek szívébe, ezzel is segítve az ünnepre hangolódást.

Tudósítókat keresünk!
A gyermekek versekkel, dalokkal készültek.

December 2-án ünnepi díszbe öltözött a faluház Keménfán,
hogy az alkalomnak megfelelően várják a Mikulást és segítőjét.
A gyerekek már jó előre készültek versekkel, dalokkal a
„Fehérszakállúnak”, hogy így
köszönjék meg majd a várva
várt ajándékokat.

Az idő közeledtével egyre izgatottabban üldögéltek, s mikor
meghallották, hogy az ablakon bekopogott valaki, hangos éneklésbe kezdtek, így fogadva a Télapót.
A hosszú úton elfáradt Mikulás fotelben megpihenve osztotta ki az ajándékokat, mindenkinek személyre szóló ver-

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Nyugdíjasok köszöntése Zalaboldogfán
A Mikulás sem kerülte el a falut
pedig a szépen megterített asztalok megteltek minden finomsággal.
Bőséges vacsora és poharazgatás mellett pedig jókedvű
beszélgetések alakultak ki. Az
est fénypontja az Orfeum Vándorszínpad művészei, Birinyi
Mónika és Bálint Csaba szép
adventi dalok után egy fergeteges operett műsorral zárták a
rendezvényt. Zalaboldogfa önkormányzata a nyugdíjasainak egy vásárlási utalványt
is ajándékozott a karácsonyfa alá.

Minden gyermek kapott ajándékot.

Zalaboldogfán már hagyomány, hogy az adventi időszak
kezdetén a falu közössége ünnepi díszbe öltözteti a település
központját. Társadalmi munkában készítettek betlehemet, adventi koszorút és állítottak
mindenki karácsonyfáját. Ezzel
igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a falu központban.
Ilyen szép környezetben
várták a Mikulás érkezését és
Jézus születését. Idén kicsit
késve, december 8-án, de annál
nagyobb várakozás előzte meg
a Mikulás érkezését.
17 órára hívták a kicsiket,
hogy az ünnepi műsor után találkozhassanak a nagyszakállúval. A Családi Intézettől érkezett Mikulás szolgálat a Téli
dalok című zenés színjátékkal
örvendeztette meg a gyerekeket.
A jó hangulatú műsorba a
kicsik is nagy kedvvel bekapcsolódtak és játszottak. Közben

izgatottan várták, hogy mikor
fog betoppanni a Mikulás.
Hamarosan meg is jelent
nagy zsákkal a hátán, tele
ajándékkal. Minden gyereknek
hozott ajándékot, a kicsik pedig
rajzzal, verssel kedveskedtek
neki. Mivel okos és jó gyerekek voltak, ezért megígérte,
hogy jövőre is meglátogatja
őket.
A zalaboldogfai önkormányzat az éves rendezvénysorozatát mindig a nyugdíjasok köszöntésével zárja. Idén december 15-én a szépen feldíszített
kultúrházban fogadta a nyugdíjasokat. Karácsony közelsége
emeli a rendezvény meghitt és
ünnepélyes hangulatát. Luter
Péter polgármesteri köszöntője
után Zelkó Keresztes Mónika
kulturális munkatárs is köszöntötte a megjelenteket. Ezután a
helyi gyerekek verssel és
énekkel kedveskedtek az időseknek. A rövid bevezetés után

Szülők az iskoláért!

A leány formációs csapat bemutatója.

A Zalalövői Általános Iskolában került sor a hagyományos, szülői munkaközösség
által szervezett jótékonysági
bálra.
A szülői munkaközösség
nevében Kulcsárné Büki Szilvia, az SZM elnöke köszöntötte
a jelenlévőket és megköszönte
a Katalin-bálra nyújtott támogatásokat.
Ezt követően a Gála Társastánckub első versenykönyves lány formációs csoportja és
a zalabesenyői Karinthy Ama-

tőr Színpad tagjai szórakoztatták a jelenlévőket. A vacsorát
követően jó hangulatú bál vette
kezdetét Melles Dorka, Molnár
Gábor és Pungor Gábor közreműködésével.
Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik munkájukkal, pénzbeli és tárgyi felajánlásaikkal, részvételükkel segítették jótékonysági bálunk
sikerességét. Ezzel segítve az
iskola bútorzatának felújítását.
Köszönettel: szülői
munkaközösség vezetősége

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
A nyugdíjasokat is köszöntötték.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Jubileumi emlékév - 2017., Bagod

Az olvasók rendszeresen értesülhettek a különböző médiumokból a község 1247-es,
első írásos említésének 770.,
emellett a Bagod, mint településnév 40. évfordulója alkalmából életre hívott jubileumi
évről, annak eseményeiről.
Mind programjainkat, mind
fejlesztéseinket e kettős évforduló köré szerveztük, illetve
terveztük, megadván múltunknak-jelenünknek a tiszteletet,
lakóinknak, hozzánk látogatóknak az emlékezés és a kikapcsolódás lehetőségét.
Korábban nem látott eseménysorozat vette kezdetét
2016. december 21-én, amikor
az időskorúak napján Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke jelenlétében útjára indítottuk az emlékévet. Ezen

alkalomból „vetítettük le” először a településünket bemutató
filmet, mely „Egy kis pihenő
Bagodban” néven elérhető
megújult honlapunkon és a
világhálón egyaránt. A fontosabb fejlesztésekről az előző
számban röviden értesülhettek az
olvasók, így azokról helyhiány
miatt nem ejtünk ismét szót.
Igyekeztünk minden korosztály és érdeklődési kör számára kikapcsolódási lehetőséget biztosító rendezvényeket
tartani, melyek közül többet
már az időpontja előtt 10-11
hónappal el kellett kezdeni
szervezni. A helyi óvoda, iskola
és a Bagodi Esthajnal Kórus
műsorai mellett – kitartó közreműködésüket ezúton is köszönjük! – többek között felléptek olyan előadók, mint pél-

dául a fesztiválokról jól ismert
Magyarucca Zenekar, az Ataru
Taikó Ütőegyüttes, a Zalaegerszegi Fúvószenekar, a Kutyakölykök Táncegyüttes, a kőszegi Be-Jó Történelmi Táncegyüttes, illetve az Aranykapu Gyermekzenekar, legutóbb pedig a
Botfai Citerazenekar – akik
szerepeltek a szentpáli templom Szent Pál napi szentmiséje
előtt is.
Folytattuk a 2015-ben megkezdett hagyományunkat: születésfát ültettünk újszülöttjeinknek, alatta egy táblán feltüntetve a gyermekek nevét. Helytörténeti kiállítást szerveztünk
lakóinktól gyűjtött régi fotókból, használati tárgyakból. Egy,
a település jelenét bemutató
fotósorozat elkészítése 2017.
júliusától folyamatban van, eredményét 2018. nyarán tervezzük
az érdeklődők elé tárni. Jubilált
a „Szaggasd az aszfaltot” elnevezésű futóverseny és az iskolában folyó, országos hírű
tollaslabda képzés is. Előbbi a
10., utóbbi a 20. évfordulóját
„ülte”.
Nem tökéleteset próbáltunk
létrehozni, ugyanakkor igyekeztünk megtenni mindent, ami
erőnkből telt. Sok áldozattal,
munkával járt az év, jelen sorokkal minden kedves közreműködőnek, aki bármilyen for-

mában segítette a jubileumot,
köszönjük jó szándékát, támogató hozzáállását, segítségét.
A december 21-i időskorúak napján, ami a jubileumi
esztendő záró rendezvénye
volt, Vigh László országgyűlési
képviselő az alábbi idézettel
köszöntötte az egybegyűlteket:
Kértem erőt…
És Isten adott nehézségeket,
amelyek erőssé tesznek,
Kértem bölcsességet…
És Isten adott problémákat,
hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot…
És Isten adott veszélyeket,
hogy legyőzzem azokat.
Kértem, kegyelmeket…
És Isten adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit
akartam.
Megkaptam mindent, amire
szükségem volt.
És imáim meghallgatásra
leltek.
Gondolkodjunk el e sorokon és induljunk el a következő
770 év útján. A türelmetlenebbeknek felhívjuk a figyelmét: 2027-ben 50 éves évfordulóját ünnepli a „Bagod” településnév.
Bagod! Jó itt lenni, jó itt
élni!
Bagod Község
Önkormányzata

Karácsonyi varázs Bagodban
Különleges Megváltó születés-várásnak lehettek tanúi
azok, akik december 16-án ellátogattak a bagodi Szent István plébániatemplomba Bagod község jubileumi emlékévének soron következő rendezvényére.
A zalaegerszegi Botfai Citerazenekar tolmácsolásában
karácsonyi, illetve egyházi dalok zengtek az ódon falak között, melyet az tett igazán egyedivé, hogy az ének mellett
kizárólag prím, tenor, basszus
és bőgő citerák szólaltak meg a
koncerten.
A fiatal családosokból álló
10 tagú zenekar tagjai döntő
többségében zenei általános iskolában tanultak, ami jó alapot
nyújtott a zenéléshez, többen
már 30 éve citeráznak. A tagok
fontosnak tartják, hogy a magyar népzene visszajusson az

eredetéhez, ezért szívesen tesznek eleget falunapi felkéréseknek, így közvetíthetik azt az
érzést is, ami őket motiválja. A
népzene mellett más stílusú
zenét is megszólaltatnak, így
jutottak el például az egyházi
zenéhez. Ennek eredményeképpen 2012-ben a Mária Rádió
pályázatán 1. helyezettek lettek, és elkészíthették első egyházzenei lemezüket. Komolyzenei művek is felcsendülnek
hangszereiken, így például számos Ave-Maria művet dolgoztak már fel, de Bizet Gyöngyhalász című operájából Nadír
románca című dal is életre kelt
már a húrokon.
A fellépők mindegyike tagja az Összefogás Botfáért Egyesületnek, ami egy nappal korábban Zalaegerszeg város első
írásos említésének 770. évfordulója jubileumi évének záró

Nagy sikere volt a citerazenekarnak.

ünnepségén Zalaegerszegértdíjban részesült.
A koncert végén a szűnni
nem akaró, kétszeri vastaps
után Farkas László plébános
méltatta a „csapatot”, felhívva
a figyelmet a zene művészetének szépségére, hogy aztán
kezdődhessen a harmadik üte-

mes tapsvihar. Aki kihagyta ezt
a valóban nem mindennapi
élményt, kérdezze azon szerencséseket, akik jelen voltak, milyen is egyházi dalokat citerán
hallani. A válasz úgyis az lesz:
„nem lehet elmesélni, hallani kell”.
Bagod Község
Önkormányzata
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A karácsony fényei
Hagyárosböröndön karácsony
előtt a zalaegerszegi Napsugarak Néptánccsoport iskolásai a
Kossuth utcában (Kis utca)
Henczi Dávid pedagógus vezetésével több helyen is bemutatták régi Luca-napi népszokást felidéző „kotyoló” műsorukat.
December 24-én, vasárnap
délután 5 órakor szentmise keretében a templomban került
sor helyi fellépők szereplésével
arra a karácsonyváró műsorra,
melyet Tompa Ágnes állított
össze, a hozzá illő zenét pedig
Lőrincz Kálmán és Paksa Gergely szolgáltatta. Nárai Dominik Wass Albert egyik versét
szavalta el, majd bevonultak az
angyalok az oltár köré, mécsessel a kezükben. A próféták
Jézusról szóló jövendöléseinek
elhangzása után Gábriel arkangyal köszöntötte Szűz Máriát,
aki később férjével, Józseffel
Betlehembe igyekezett a népszámlálásra, de nem kaptak helyet a szálláson, ezért egy barlangban húzták meg magukat,
ahol aztán Jézus a világra jött.
A Szent Családot ábrázoló kép
felkerült az oltárra. Az angyalok kórusa csodálkozott a mostoha, szegényes körülményeken, a közelben nyájukat le-

geltető csordapásztorok pedig
felfigyeltek a furcsa égi jelenségre: kettejüknek sikerült
meggyőznie hitetlenkedő harmadik társukat arról, hogy igen
nagy dolog van készülőben,
különösen azután, mikor ezt
már egy angyal is közölte velük. Elindultak a barlangistálló
felé, tejet, vajat, sajtot és bárányt vittek ajándékba. Kisvártatva megjelent a három napkeleti bölcs is, az arannyal, a
tömjénnel és a mirhával együtt.
Felcsendültek az ismert karácsonyi dallamok: Pásztorok,
pásztorok, Mennyből az angyal, Ó, gyönyörű szép titokzatos éj, A kis Jézus megszületett, Fel, nagy örömre és a
többiek.
Végül néhány szülő karácsonyi verseket mondott, boldog ünnepeket kívánva a megjelent szépszámú közönségnek.
Farkas László plébános a
mise befejezése előtt köszönetet mondott a műsorban közreműködő minden szereplőnek
és arra kérte a jelenlevőket,
próbálják meg olyan hittel
átélni karácsony szent titkát,
ahogy annak idején, 2000 évvel
ezelőtt a bibliai történet akkori
résztvevői.
Ács László

Lucázó gyermekek Hagyárosböröndön.

Fotók: Zombó Tamás
Felidézték a betlehemi történetet.

Vásár és ünnep

Csödében is járt a Mikulás

Immár hagyományos a rendezvény.

A Mikulás otthonukban kereste fel a gyermekeket.

Csöde településen 2017. december 5-én személyesen kereste fel a Mikulás a gyerekeket
és átadta részükre az ajándékot.

Az apróságok nagy érdeklődéssel és örömmel fogadták a
nagyszakállút és kérték, hogy
jövőre is látogasson el hozzájuk.

2017. december 16-án Luca-napi vásár és karácsonyi ünnepség várta a vendégeket Zalaszentgyörgyön. Az immár hagyományos rendezvényen már
kora délután jó hangulatban
kínálták portékáikat a helyi,
környékbeli kézművesek és termelők a kultúrház előtti téren.
A kultúrház nagytermében
az Énekmondó Együttes, a Zalaszentgyörgyi Napköziottho-

nos Óvoda óvodásai, az Örömzene Kórus és a Tornyos TánClub adott karácsonyi műsort.
Finom lángos, kolbász, gofri
csillapította a késő estig beszélgető baráti társaságok, zsibongó gyerekek éhségét.
A vásár idejére szervezett
gyűjtésre szép számmal érkeztek adományok a boncodföldei Autista Védőotthon lakói
számára.
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Zalaegerszeg fejlődése a környező településekre is kihat
Zalaegerszeg dinamikusan
fejlődött 2017-ben. Ezt nem
csak a városban élő emberek
érezték így, hanem a környező
települések lakói is. Számukra
sem mindegy, hogy miképpen
alakul a megyeszékhely jövője,
hiszen sokan dolgoznak Egerszegen, ide járnak iskolába, itt
veszik igénye az orvosi ellátást,
vagy éppen a kulturális intézmények nyújtotta szolgáltatásokat, netán egy-egy rangos
sportesemény nézőjeként vannak jelen Egerszegen.
Balaicz Zoltán polgármester
segítségével tekintünk vissza az
elmúlt esztendőre.
– Zalaegerszeg ereje, varázsa, sikerének titka a közösségben rejlik, abban, hogy fontosak vagyunk egymásnak, ezért
vagyunk szerencsésebbek másoknál. Mi, akik itt élünk,
olyan erős közösséget alkotunk, amelynek tagjai felelősséget éreznek egymás iránt,
odafigyelnek a másikra, képesek összefogni. Minden mögött
ott az érzés, hogy amit teszünk,
az az itt élőket, a zalaegerszegieket szolgálja. Ilyenkor
nincsenek jobboldali vagy baloldali polgárok, csak zalaegerszegi emberek, akikért félretéve minden pártpolitikai vagy
személyes ellentétet, együttes
erővel kell dolgoznunk – fogalmaz Balaicz Zoltán. – Eredményes munkát ugyanis csak
összefogással lehet végezni.
A polgármester kiemelte:
ezért sikerülhetett Zalaegerszeg
első írásos említésének 770.
évfordulójára olyan ünnepségsorozatot szervezni, „melyre
évtizedek múlva is emelt fővel
emlékezhetünk”. Számos új
köztéri alkotással gazdagodott
a város.
Történelmi konferenciák,
tudományos emlékülések elevenítették fel a múltat, színvonalas könyvek, albumok jelentek meg, s három új határon túli
magyar testvérvárossal, Felvidékről Dunaszerdahellyel, Erdélyből pedig Baróttal és Nyárádszeredával gazdagodott Zalaegerszeg.
– Az elmúlt években, így
2017-ben is erősödött a gazdaság, folyamatosan jöttek létre
az új munkahelyek. A regisztrált álláskeresők aránya a 2014es 4,7 százalékról 2017 végére
2,7 százalékra csökkent – sorolja Balaicz Zoltán. – Önkormányzatunknak ma már nem a
munkanélküliséget, hanem a
munkaerőhiányt kell kezelni,
ezért is kezdődik el hamarosan

Balaicz Zoltán

az egykori ZÁÉV munkásszálló felújítása 600 milliós ráfordítással, és a duális képzőközpont kialakítása, ugyancsak
600 millió forintos keretből.
Befejezéséhez közeledik Búslakpusztán az 1,3 milliárd forintos beruházással épülő új
hulladékhasznosítási üzem, és
hamarosan egy Észak-Zalát
érintő 3,5 milliárdos másik projekt is indul. Emellett folyamatban van a tavaly elnyert 4
milliárdos ivóvízminőség javító
projekt is.
2017-ben közel 3 milliárdból valósultak meg infrastrukturális fejlesztések többek között a Rákóczi utcán, továbbá
megépült a nagypáli csomópont, a botfai körforgalom, onnan a haranglábas körfogalomig vezető út pedig megújult.
– Túl vagyunk a vállalkozói
alap beruházásait is tartalmazó
másfél milliárdos projekt előkészítésén és tervezésén, így 29
helyszínen kezdődnek 2018ban útfejlesztések. Emellett a
szakemberek tervezik a Zalaegerszeget az M8-as úttal, Vasvárral összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi utat, a városunkat az M7-es autópályával
összekötő R76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út esetében pedig már a kivitelező közbeszerzése is megtörtént, így
indul a 170 milliárdos munka a
tavaszi alapkőletétel után – tájékoztat a polgármester, hangsúlyozva: idén három olyan
nagy jelentőségű projekt indult
el, amely valóban Zalaegerszeg
jövőjét, a zalai megyeszékhely
Európa térképére való felkerülését jelenti. – Az első a logisztikai központ és konténerterminál, melynek tervezésére és
előkészítésére 300 millió forintot kaptunk, a megvalósításra
pedig elnyertük az első 1,1
milliárd forintos Európai Uniós
keretet. A második, hogy Ma-

gyarországon belül Zalaegerszeget jelölték ki az ötödik generációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosának, és néhány héttel ezelőtt Budapest mellett első vidéki helyszínként nálunk
indult el ennek előkészítéseként
a 4G+ szolgáltatás. A harmadik
pedig az európai szinten is
egyedülálló 42 milliárd forintos
beruházással már látványosan
épülő járműipari tesztpálya,
amiért köszönetet mondok Palkovics László kormánybiztos
és Vigh László miniszteri biztos munkájáért.
Emellett a városban szinte
minden középület megújult, és
a kormányhivatal jóvoltából
hamarosan elkészül a Zóna is,
emeli ki a polgármester.
– A Településfejlesztési Operatív Program keretében 2020ig 16,8 milliárd forintot fordíthatunk különböző beruházásokra, így, részben a tankerülettel összefogva, sorban újulnak meg az iskolák, a bölcsődék, az óvodák, s ezen a héten
átadtuk az új andráshidai óvodát is. Megújulnak továbbá az
orvosi rendelők, a szociális
intézmények, a zöldfelületek, a
kerékpárutak, és még sorolhatnám. Emellett 4,4 milliárdos
egyetemi fejlesztés indult. A

Modern Városok Program keretében pedig olyan jelentőségű
beruházások kezdődnek 2018ban, melyekre évtizedek óta
nem volt példa – hangsúlyozza
Balaicz Zoltán.
– A színház és a bábszínház
látogatói rekordokat döntöget,
sikeresek a fesztiválok, köztük
az új program, a Street Food
Weekend is. Pályázati támogatást nyertünk a mozi és a hangversenyterem felújítására, valamint a televízió eszközfejlesztésére – sorolja a városvezető,
leszögezve: ezek a sikerek és
eredmények nem a polgármester érdemei. – Ez egy csapat,
egy közösség, egy város közös
sikere, egy városé, amely újra
elkezdetett hinni önmagában,
és hozzálátott megvalósítani
közös álmunkat, amit úgy hívunk, Zalaegerszeg. Épp ezért
köszönet jár mindenkinek, aki
ebben a munkában részt vállalt,
és aki bármit is tett e szép
összefogás megvalósulásáért.
Mert bizony itt egy olyan lokálpatrióta összefogás született
meg, ahol mindenki tenni akar,
ahol az számít, ami összeköt, és
nem az, ami szétválaszt, ahol
közösen dolgozunk egy olyan
Zalaegerszegért, ahol mindenki
megtalálja a jövőjét.

„Eurovelo 14”

Vas és Zala megye együttműködve tervezi az útvonalat.

Az Európai Kerékpáros Szövetség 15 hosszútávú, egész
Európát átívelő kerékpárút kialakítását tervezi, amelynek az
eurovelo 14 számú útvonala
haladna át Magyarországon,
érintve Zalalövőt is a nyugati
határtól egészen Debrecenig.
Az egész országot átszelő kerékpárút útvonaláról a megyék nagyobb települései vál-

lalták el a megfelelő útvonal
kijelölését.
Zalalövő város vezetése az
útvonal Zalapatakától Bagodig
terjedő szakaszát nézi át, s teszi
meg javaslatait Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért
és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos felé.
m.f.

Programdús december Zalacsében

Színpadon az ünnepség részvevői.

Kézműves foglalkozás, mikulásváró ünnepség, karácsonyi
versek és énekek tanulása, a
környezet karácsonyi díszbe
öltöztetése, betlehem és mézeskalács készítés, ünnepi szerepek sokasága, meghitt és szeretetteljes karácsonyi ünnepség,
forraltborozás: ilyen programdúsan és színesen telt a karácsonyi időszak Zalacsében…
Advent 1. vasárnapját követő hétfőn a gyerekeket invitálták téli barkácsolásra a kul-

túrházba, ahol Szőcei Renátával és segítőivel vidám hangulatban készítettek ajándékokat a
Mikulásnak és családtagjaiknak.
December 8-án természetesen nem maradhatott el a minden évben megtartott Mikulás
ünnepség sem, amit izgatottan
vártak már a gyerekek. A nagyszakállú érkezését egy kis műsor előzte meg, „A nagy szánkóverseny” színdarabját láthatták megelevenedni a színpadon, míg eljött a várva várt

Karácsonyvárás Káváson

Ünnepi volt a hangulat.

A falu karácsonyfájának
felállítása és feldíszítése, valamint a falu adventi koszorúján
a 4. gyertya meggyújtása után,
december 23-án, szombaton,
hagyományunkhoz híven, közös karácsonyváró ünnepség
várta a falubelieket.
Idén a zalaszentgyörgyi
Örömzene Kórus volt a meghívott előadó.
A kis csoport Standi Gyuláné vezetésével karácsonyi dalokkal örvendeztette meg a résztvevőket, melyeket gitárkísérettel és a közönség bevonásával
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adtak elő, igazi karácsonyváró
hangulatot teremtve.
Ünnepi együttlétünk, régi jó
szokásunkhoz hűen, batyus alapú vendéglátással, teázással,
forralt borozással és beszélgetéssel zárult.
B.M.

Mikulás, aki minden gyereknek
sok-sok finomságot rejtő ajándékcsomagot hozott, pár kedves mondat kíséretében. A viszonzás sem maradt el: a gyerekek versekkel, dalokkal, ajándékokkal kedveskedtek a fáradt, idős Mikulásnak.
Az adventi időszak fénypontja a karácsonyi ünnepség,
amit lázas készülődés előz meg
minden évben. A vendégek
most is zsúfolásig töltötték meg
a kultúrházat, érezhető volt a
fellépés előtti izgatottság, de
talán most is sikerült célt érni:
elcsendesedett belül mindenki,
hogy szívét megnyitva fogadja
be a karácsony hangulatát és
lelkileg feltöltődve térjen haza.
Gyerekek szavaltak, majd pásztorjáték elevenítette fel a betlehemi történetet, zenei kísérettel, amit a Zalacsébi Vegyeskórus biztosított. Az előadás
végén az önkormányzat és fellépők nevében Erdei Csaba
polgármester kívánt áldott, békés karácsonyt mindenkinek. A
meghitt ünnepi program most
is teázással, forraltborozással;
zsíros kenyér és mézeskalács
fogyasztással zárult.
Karácsony és szilveszter
között évek óta színpadra lép
az EXIT Zenekar, akik ezúttal
sok vendégszereplőt hívtak, így
több, mint 20 fellépő állt színpadra, hogy kellemes élményt
nyújtson a nagyérdeműnek. A
teljesség igénye nélkül hallhattuk az alábbi zenekarokat, zenészeket, énekeseket: a Reason
és pro-Tone zenekar; Cséberné
Varga Zsuzsanna; Tuboly Viktória; Boronyák Ármin; Kocsis
Dániel; Kovács Roland; Tóth
Ádám, Zsoldos László.
A fiatalok a kezdetek óta
nagy utat tettek meg, egyre
több felkérést kapnak és bátran
állíthatom: komoly színpadokon is megállják a helyüket. A
koncert után a zalalövői Takács
Attila és családja szórakoztatták a közönséget.
Az adventi és az év végi
időszakban a falu apraja és
nagyja összejön, és osztozik a
meghitt hangulaton, erősítve
ezzel az összetartozás érzését.
Hálás köszönet minden lelkes
segítőnek, aki hozzájárult és
közreműködött ennek megvalósításában.
Rajnai Barbara

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Jaj Lacikám!…
Laci szeret bulizni, pláne
szilveszterkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macskajaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyőződése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: legközelebb kevesebbet fogok inni… (Bár ezt még tudományos kutatásokkal nem sikerült alátámasztania, de úgy
gondolom, nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.)
Szóval Laci, amíg magányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi praktikák. Majd minden évben fogadkozott. Majd megint kúrálta magát. Egészen addig,
amíg meg nem találta élete
párját. Azóta is ugyanúgy
bulizik, de nem kell kúrálnia
magát.
Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerülnie a másnaposságot. Körbenézett, hogy a felesége ne
lássa, és elmagyarázta.
– A feleségem olyan, mint
a lakmuszpapír. Tudja, mikor esnék át a ló túlsó oldalára. Tavaly is, amikor az
asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta: – Jaj Lacikám,
de rosszul nézel ki! Te ezt
már ne idd meg!
Én akkor zokszó nélkül
letettem a pezsgőt, mert tudtam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.
Hitetlenkedve néztem rá,
erre hozzátette:
– Persze ehhez az is kellett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Buday Mihály kiállítása Betlehemes játék
A Magyar Közösség Napja
alkalmából Zalaszentgyörgy küldöttsége meghívást kapott erdélyi testvértelepülésétől, Marosszentgyörgyről. A kétnapos rendezvénysorozat részeként a helyi római katolikus plébánia
közösségi termében került megrendezésre Buday Mihály kiállítása. A tárlatot az esemény
fővédnöke, Kovács Dezső, Za-

érdeklődésre való tekintettel a
művész a látogatók számára öt
alkalommal tárlatvezetést is
tartott.
Buday Mihály az ez évi marosszentgyörgyi Szent György
Napokra is meghívást kapott. A
kultúrházban egy újabb kiállítása lesz szakrális és magyar történelem témában, új festményekkel.
Fotó: Lukács Andrea
Erdei Tünde betleheme.

A zalalövői fiatalok által
előadott betlehemes játékkal
várták a karácsonyt a budafaiak. A kereszt lábánál ta-

lálható betlehemet Erdei Tünde saját kezűleg készítette, amit
harmadik éve állít fel a budafai
városrészben.

www.zalatajkiado.hu
Balról Marosszentgyörgy alpolgármestere, Birtalan István,
Buday Mihály és Kovács Dezső.

laszentgyörgy község polgármestere nyitotta meg.
A festőművész a magyar
történelem által ihletett műveit
vitte el Erdélybe. A tizennégy
darabos kollekció Emese álmától a reformációig átívelő korszakot mutatta be. Az óriási

Felhívás
Tájékoztatom a tisztelt
lakosságot, hogy az elmúlt
évben a személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövői
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában működő Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg 2017
évben 400.960 Ft, melyet
ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy
az idei évben is támogassák
alapítványunkat – a kapott támogatási összeget tantermek
felújítására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával!
A rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkező nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter,
Bitbúvár Alapítvány
kuratórium elnöke

2017. december
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Sikeres focistapalánták Zalalövőn is járt…
Sikeresen
szerepeltek a
Zalalövői Általános Iskola
és Alapfokú
Művészeti Iskola labdarúgói a teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki
fordulóján. A
4 korosztály
közül 3 korosztályban
megszerezték
az elsőséget, a
legnagyobbak,
a 7-8 osztályosok a IV.
korcsoportban
a teskándi iskola csapata
ellen vívtak A II. korcsoportos csapat Gyenese István
nagy csatát, de testnevelővel.
döntőn. Felkészítő tanáraik:
sajnos alulmaradtak.
A kisebbek viszont minden Gyenese István, Dobos Sándor.
– gyarmati –
korosztályban megnyerték a
városkörnyéki fordulót. A II. és
III. korcsoportosok januárban
Lentiben, illetve Zalaszentgróton vesznek részt a megyei

Zalalövőn majdnem 60 gyermek várta a Mikulás érkezését
a „Salla” Művelődési Központban.
A „nagyszakállú” érkezte
előtt Szépligeti Csávás Dóri
adott színvonalas, interaktív

műsort a kicsiknek, akik – bár
izegve-mozogva, a Mikulásról
nem feledkezve – élvezettel
vettek részt az előadásban, s
daloltak, játszottak Dórival
együtt.
–m–

Szépligeti Csávás Dóri szórakoztatta a gyerekeket.

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

2018. január 20-án
20 órakor
A BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
RENDEZ
ZENE: RIO Zenekar
Műsort adnak az iskola tanulói és vendégeink!
Helyszín: Zalalövői Általános Iskola
Belépőjegy ára: 2500 Ft/fő
Jegyek csak elővételben kaphatók!
Asztalfoglalás az iskola titkárságán.
Tel.: 92/371-025 30/386-8195
Mindenkit szeretettel várunk!

Zalalövő és Környéke
Közéleti
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Herman - Autószervíz Kft.

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

• 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
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...

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.

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

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Vizsgálati időpontok:
2018.01.11. (csütörtök): 9-12-ig
01.18. (csütörtök): 13-17-ig
01.25. (csütörtök): 9-12-ig
02.01. (csütörtök): 13-17-ig
02.08. (csütörtök): 9-12-ig
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