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Zalaháshágy,
Szentháromság templom

Zalaháshágy,
Szentháromság templom

SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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

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:

Érvényes: 2019. február 11 - február 24-ig

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!

TOP ÁR

Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................619 Ft/kg
Csirke comb................................589 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1099 Ft/kg

Sertés fehércsont                                   5 Ft/kg...................................
Sertés máj                                           399 Ft/kg...........................................
Apróhús 70 %                                     899 Ft/kg.....................................
Karaj csontos                                    1099 Ft/kg....................................
Comb                                                  1129 Ft/kg..................................................
Tarja csontos                                       999 Ft/kg.......................................
Tarja csont nélkül                             1209 Ft/kg.............................
Sertés szűzpecsenye                       1656 Ft/kg.......................
Bőrős császárszalonna csontos     1069 Ft/kg.....

EXTRATOP ÁR
Tepertőkrém    250 g/dob     399,-/db      1596 Ft/kg.... ..... ......
Zsír 1 kg                                                      899 Ft/kg......................................................
Lecsókolbász                                             839 Ft/kg.............................................
Véres-Májas Hurka                                    899 Ft/kg....................................
Cserkészkolbász                                       999 Ft/kg.......................................
Disznósajt vcs.                                        1399 Ft/kg........................................
Körmendi Vastagkolbász 1699 Ft/kgcsípős paprikás..

Szafaládé                                                  1099 Ft/kg..................................................
Soproni-Olasz-Löncs                              1099 Ft/kg..............................
Virsli Sajtos                                              1199 Ft/kg..............................................
Parasztmájas                                            1199 Ft/kg............................................
Vadász karikás                                         1399 Ft/kg.........................................
Nyári turista                                             1499 Ft/kg.............................................
Körmendi Extra Sonka                            1999 Ft/kg............................
Füstölt tarja                                              1999 Ft/kg..............................................
Füstölt comb                                            1999 Ft/kg............................................
Kocsonya 0,3 dl/db                          669,-/db 2230/l..........................

Zalalövő Nova Zalatár-, és
nok még 2016-ban beadott,
sikeresen elbírált pályázatairól
tartott sajtótájékoztatót Vigh
László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos. A három tele-
pülés mintegy 336 millió fo-
rintot kapott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Programból.

Sikeres pályázatok a térségben
Bölcsőde lesz Zalalövőn

Nova a TOP 3.1.1-15 Fenn-
tartható települési közlekedés-
fejlesztés című pályázat keretén
belül 114.112.104 forint 100%-
ban vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült, amelyből
a Nova-Zágorhida között 1198
méter hosszú kerékpárút épí-
tésére, valamint a buszöblök

Vigh László (balról) és a három polgármester: Lendvai Jenőné
(Nova), Pintér Antal (Zalalövő), Gombos Csaba (Zalatárnok).
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December elején az önkormányzat szervezésében a településre
látogatott a télapó. Zenés műsorral egybek -ötve minden kisgyer
meknek csomagot és gyümölcsöt osztott, illetve megvendégeltek
minden megjelentet. Köszönet a fiataloknak az önzetlen felaján-
lásért, amivel hozzájárultak a gyerekek öröméhez!

A szeretet ünnepe közeledtével a testület a település minden
lakosát megajándékozta, amit személyesen adtak át, mindenkit
felkeresve otthonában.

A faluházban az év utolsó pár napjában is serény munkálatok
folytak. A nagyterem régi parkettáját felszedték és új járólap
került lerakásra (képünkön), evvel is hozzájárulva ahhoz, hogy a
programokat megtisztelők min -él szebb környezetben szóra
kozhassanak.

A falugondnoki buszgarázs épülete is felújításra került.
Megújultak a nyílászárók, a garázskapu, a tetőszerkezet és a külső
vakolás is új színt kapott.

Mozgalmas időszak Keménfán

Harmadik alkalommal tar-
totta meg újévnyitó rendezvé-
nyét önkormányzata,Zalalövő
melyen a város vezetősége ér-
tékelte az elmúlt az évet.

Pintér Antal köszönetét fe-
jezte ki a lakosságtól kapott
bizalomért, mely lehetővé tette
számára, hogy polgármester-
ként mindent megtegyen a vá-
ros fejlődése érdekében.

Ünnepi beszédében említést
tett a közel harminc, Zalalövőn
történő fejlesztésről és beruhá-
zásról, amelyek bizonyítják a
város folyamatos fejlődését.

„Vágyunk arra, hogy itthon
érezzük magunkat településün-
kön, ahol jó megpihenni, ki-
kapcsolódni, ahol vannak ba-
rátaink, ahol biztonságban tud-
hatjuk magunkat, gyermekein-
ket, unokáinkat. Számos fel-

Újévnyitó rendezvény Zalalövőn
adatot elvégeztünk, tudjuk,
hogy nem vagyunk készen ko-
rántsem mindennel, ugyan-
akkor tapasztaljuk, hogy minél
több eredményünk van, néme-
lyeknek ez inkább fáj, s az
irigység dominál. Az utolsó
percig hinnünk kell abban,
hogy kis segítséggel mindenre
képesek vagyunk, közösségünk
fennmaradása, és jövőbeli gya-
rapodása érdekében. Azt min-
denkinek be kell látni, hogy
máról holnapra lehetetlen be-
hozni több évtizedes lemara-
dást, amit elődjeink ránk hagy-
tak. Mi, zalalövőiek és a tér-
ségben élők egymás sorsának
kovácsai is vagyunk. A maga
területén mindenki azt nézte,
hogy mi az ami összeköt, és
nem azt, ami elválaszt. Így
lehet együtt, közösen összefog-

va valóra váltani közös ál-
mainkat, amit úgy hívunk: Za-
lalövő.” – mondta Pintér Antal.

Vigh László országgyűlési
képviselő nemzetünk legna-
gyobb problémájára hívta fel a
figyelmet, miszerint a magyar
ember nem tud büszke lenni
arra, amit elért. A fejlesztések-
kel kapcsolatban Zalalövőre
kitérve milliárdokról tudott be-
számolni, amivel a település az
élen jár. 2018-ban Zala megyé-

ben az egy főre jutó legtöbb
támogatást Zalalövő kapta.

Az újévnyitó rendezvény
köszöntő beszédei után a Mar-
cali 3 Tenor adta elő opera,
illetve operett slágerekből
összeállított előadását, majd az
est zárásaként a meghívott ven-
dégeket , a ZalaPácsonyi Imre
Megyei Közgyűlés alelnöke
köszöntötte a fogadáson.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

A fogadáson Pácsonyi Imre mondott pohárköszöntőt.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

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.
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Egy igazi falusi disznóvá-
gás közösségformáló élmény.
Káváson január elején az éves
program megbeszélésén dön-
tötték el, hogy felelevenítik a
régi hagyományt.

Kétszer tartottak már kö-
zösségi disznóvágást, majd kö-
zel egy évtizedes szünet követ-
kezett. Az idén viszont egyér-
telmű volt az akarat a foly-
tatásra. Nem is vártak sokáig,
az önkormányzat január 27-én

Hagyományőrző élmény a disznótor
Nagykutason vette meg a ki-
szemelt sertést. Nem hosszab-
bították meg a szállítással a
szenvedését. polgár-Eke László
mester ott helyben személyesen
vette a rosszat sejtő állat vérét.

– A feldolgozáskor szüksé-
günk volt a családok segítsé-
gére, minden kávási lakost
meghívtunk, nem csak azokat,
akikről tudjuk, hogy jól ismerik
a pörzsölés, darabolás vagy hur-
ka - kolbász töltés folyamataít.

A helyiek aktívan segítet-
tek, szerencsére a meghívást
sokan elfogadták, így szomba-
ton 65 - 70 fő szorgoskodott a
kulcsosházban.

Forró tea, forralt bor és házi
pálinka. Ebben a folyamatosan
növekvő mennyiségi sorrend-
ben fogytak az italok, elvégre a
disznóra áldomást kell inni.
Reggel resztelt máj, sült vér
volt a kóstoló.

A helyiek aktívan segítettek…

A hangulatra igazán nem
lehetett panasz. Az egész napos
munkában megfáradtaknak jól
esett a disznótoros vacsora, az
orjaleves, véres-májas hurka,
dinsztelt káposzta és még sok-
sok finomság.

A hagyomány felelevení-
tése nagyszerűen sikerült, a
helyiek ott helyben azonnal
megegyeztek az évenkénti foly-
tatásban.

Február 22. Griff Bábszínház: Léghajó a Bodza utcában.
9:30 óra és 11:00 óra.Rendező: „Salla” Művelődési Központ.

Február 23. Zsuzsanna-bál. Rendező: Zalalövői Napkö-
ziotthonos Óvoda Szülői Munkaközössége.

Március 2. Farsangi bál. Rendező: Kerecsen Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egyesület.

Március 9.A Salla Néptáncegyüttes önálló estje. Rendező:
„Salla” Művelődési Központ.

Március 4-11. Nyílt napok a leendő első évfolyamos
gyerekek szülei számára. Rendező: Zalalövői Általános Iskola
és AMI.

Március 15.Ünnepi műsor. Rendező: Zalalövői Általános
Iskola és AMI, „Salla” Művelődési Központ.

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért
keresse a kihelyezett plakátokat, vagy érdeklődjön a szer-
vezőknél.

Zalalövői programajánló

Sikeres pályázatok a térségben
Bölcsőde lesz Zalalövőn

leromlott burkolatai és a busz-
váró szigetek körüli szegélyek
kerülnek felújításra. Ezenkívül
a TOP 4.1.1-15 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése című pályázat keretén
belül 43.474.686 forint 100%-
ban vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült, melyből
a novai egészségház, valamint
a helyi szolgálati lakás kerül
felújításra.

Zalatárnokon a római kato-
likus egyházközség, a Deák-
családhoz köthető épületek
felújítására és a hozzá kapcso-
lódó tevékenységek megvalósí-
tására nyújtotta be a TOP 1.2.1-
15 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés című pályáza-
tát és 89.932.957 forint 100%-
ban vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert el.

Zalalövő Város Önkor-
mányzata a TOP 1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminő-
ség javítás családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével

című pályázat keretén belül
31.011.008 forint 100%-ban
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el.

A pályázat keretében 7 férő-
helyet biztosító mini bölcsőde
kialakítása valósulna meg a
működő óvoda épületében,
mely magában foglalja a böl-
csődei csoportszoba, vizes-
blokk és öltöző, fedett terasz,
valamint a korcsoport igényei-
nek megfelelő, leválasztott ját-
szóudvar megépítését. A pro-
jektnek része a megújuló ener-
giát hasznosító berendezés be-
építése, illetve játszótéri és
egyéb eszközök beszerzése is.

Ezenkívül a TOP 4.2.1-15
Szociális alapszolgáltatások inf-
rastruktúrájának bővítése, fej-
lesztése című pályázat keretén
belül 57.712.039 forint 100%-
ban vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el Zalalövő, melyet
a Zalamenti és Őrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény
fejlesztésére, felújítására tud
fordítani.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !



Zalalöv és Környékeő4 201 . r9  januá

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. január 31-i ülésén tájé-
koztató hangzott el a Bakony-
erdő Erdészeti és Faipari Zrt.
működéséről. er-Váradi József
dőgazdálkodási főmérnök ki-
emelte, hogy társaságuk állami
tulajdonú területek vagyonke-
zelőjeként megvalósítja a fenn-
tartható erdőgazdálkodás min-
den elemét úgy, hogy érvé-
nyesíti a természet- és kör-
nyezetvédelmi szempontokat,
nyereséges gazdálkodási tevé-
kenységen keresztül messze-
menőkig igazodik a közjó
szolgálatához. Elhangzott, hogy
kiemelten kezelik a közjóléti
feladatokat, melyek egyik fő
színtere megye, ahol aZala
Kis-Balaton Balatonés a kör-
nyéke tartozik hozzájuk. Ezen a
területen az elmúlt években is
számos fejlesztést valósítottak
meg, több kilátót építettek vagy
újítottak fel, létrehozták a
Festetics Imre Állatparkot, s
további pályázatok révén kí-

A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

vánják megvalósítani a Feste-
tics örökség bemutatását, illet-
ve a „Balaton madártávlatból”
című projekt által újabb tu-
risztikai attrakció fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani a Keszt-
helyi-hegység térségében, me-
lyekhez kérte a Zala Megyei
Közgyűlés támogatását és
együttműködését.

A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről,
melynek bevételi és kiadási
főösszege 724 027 000 Ft.

Elfogadásra került a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti terve, vala-
mint az idei évre vonatkozó
összesített közbeszerzési terv.

Jóváhagyta a közgyűlés az
oroszországi Hanti-Manysi Au-
tonóm Terület Kormányzóságá-
val 2001-ben megkötött együtt-
működési megállapodáson ala-
puló 2019-2020. évekre vonat-
kozó tevékenységi tervet, amely

a két térség között megva-
lósítandó közös programokat és
projekteket foglalja magában,
kiemelten kezelve az oktatás,
innováció, egészségügy terüle-
tét, valamint a néprajzi, nem-
zeti és népi értékek gyűjtésének
és megőrzésének módszertani
tapasztalatainak megosztását. A
dokumentum aláírására a térség
kormányzójának 2019. február
4 -7. között sorra kerülő zalai
látogatása keretében kerül sor.

A grémium jóváhagyta a
magyar-magyar kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alap-
hoz benyújtott „A végvidék
nem alkuszik” című pályázatot,
melyben a megyei önkormány-
zat partnere Kovászna Megye

Tanácsa lesz, középpontjában
pedig a két térség, Zala és
Háromszék, határrégiós adott-
ságaiból eredő fejlesztési lehe-
tőségeinek, jó gyakorlatainak
megismerése és átadása áll,
különös tekintettel a korábban
elzárt területeken fekvő objek-
tumok, történelmi emlékhelyek
hasznosítási lehetőségeire.

Ezt követően pedig rész-
letes tájékoztatást kaptak a kép-
viselők a Zala Megyei Ön-
kormányzati Hivatal által 2018-
ban végzett feladatokról, me-
lyek között a testületi mun-
kához kapcsolódó tevékenysé-
gek mellett jelentős arányt
képviseltek a pályázatokkal
kapcsolatos térségfejlesztési és
pénzügyi tevékenységek. (For-
rás: )Zala Megyei Közgyűlés

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pá-
csonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr.
Mester László főjegyző.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Február első vasárnapján
ünnepelte 90. születésnapját
Zalaháshágy legidősebb férfi
lakója, . A ba-id. Simon Vendel
godi Vénusz étteremben kö-
szöntötték a köztiszteletben
álló Vendel bácsit.

Az ünnepelt fia, ifj. Simon
Vendel köszöntötte a megjelen-
teket, majd zala-Büki József
háshágyi polgármester méltatta
id. Simon Vendel életútját.

Megható pillanatok következ-
tek, az ünnepelt emlékplakettet
és ajándékcsokrot vehetett át.

– Zalaháshágy nekem min-
dent jelent – mondta Vendel

Szépkorút köszöntöttek

bácsi. – Kilencven évet éltem a
faluban. Itt voltam tanácselnök,
tsz-elnök, majd felvásárlóként
mentem nyugdíjba 1998-ban.
Nem mindig volt könnyű az
élet, de úgy gondolom, hogy jó
munkát végeztünk. Már a pihe-
nés a legfontosabb, legfeljebb a
kertben tevékenykedem egy
kicsit.

Id. Simon Vendelt két fia,
két unokája, két dédunokája és
még sok meghívott ünnepelte
vasárnap délben.

Az ebéd után kötetlen be-
szélgetés kezdődött. Téma pe-
dig volt bőven...

Az ünnepelt két fiával.

Ha elolvasta, adja tovább!

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
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Múlt év vége felé a Zalalö-
vő és Környéke havilapban már
beszámoltunk arról, hogy a szél-
sőséges időjárás következtében
rengeteg csapadék zúdult Zala-
boldogfára. A belterületi vízel-
vezető árkok, átereszek nem bír-
ták el az áradatot, ezért azok ki-
öntöttek. Az utakon hömpöly-
gött a víz, a házak udvaraiba,
pincéibe is betört.

– Szükségessé vált tehát az ut-
cák melletti árkok kotrása, mé-
lyítése, hogy a nagy mennyi-
ségű esővizet el tudják vezetni.
Ahhoz, hogy ezzel a munkával
elhárítsuk a további áradásokat,
kérjük az érintett ingatlantulaj-
donosokat, hogy a bejáratuknak
használt hidakat takarítsák ki,
biztosítva az átfolyást, ellen-
kező esetben hiábavaló volt az

Belterületi vízelvezető árkok tisztítása Zalaboldogfán
árok mélyítése. Újból feltöltőd-
nek az árkok és az ingatlanokba
betör a víz. A települést átszelő
központi vízgyűjtő árok a csa-
padékot képes elvezetni, de
még ez az építmény sem bírt a
hatalmas áradattal. Ezért a nagy
árkot is kotrással mélyítettük,
ezzel is csökkentettük annak a
veszélyét, hogy szélsőséges idő-
járás, vagy hirtelen hóolvadás
esetén árvíz legyen. A rosszabb
állapotú utak javítása, kátyú-
zása még a rossz idő beállta
előtt megtörtént. Amennyiben
az idő engedi, akkor a Jókai út
végén, a sportpályához vezető
új híd is elkészül, biztosítva a
nagy mennyiségű csapadék át-
eresztését és a sportpályához
való bejutást - mondta Luter
Péter polgármester.

Szükségessé vált az árkok kotrása.

Az idei ökumenikus imahét
legelső napján, január 20-án
Zalaháshágyon is imanapot tar-
tottunk a katolikus temp-
lomban.

Ez már az ötödik alkalom
volt, amikor Őrimagyarósd, Sző-
ce, Ozmánbük, Vaspör, Salom-
vár, Zalacséb Zalalövőés meg-
jelent híveit látták vendégül a
háshágyiak.

Dobó Dániel őrimagyarós-
di evangélikus lelkész – aki
nemrég foglalta el új állo-
máshelyét – és Mikolás Attila

A zalaháshágyi templomban
került sor az ökomenikus
imanapra.

Ökumenikus imanap Zalaháshágyon
plébános közös Istentisztelete
15 órakor kezdődött.

Az 2019-es ökumenikus ima-
hét anyagát az indonéz keresz-
tény hívek állították össze. Köz-
ponti igéje: Az igazságra, csak-
is az igazságra törekedj (MTörv/
5Móz 16,18-20).

Ez a gondolat tőlük indult
világkörüli útra, hogy testvér-
ként szólítsa meg a világ külön-
böző helyein, különböző körül-
mények között élő keresztényeket.

A világ minden táján ezért
gyűlnek össze, hogy imádkoz-
va növekedjenek az egységben.
„Olyan világban tesszük ezt,
ahol a korrupció, a kapzsiság és
az igazságtalanság egyenlőtlen-
séggel és megosztottsággal jár.
Az imáink egységesek egy szét-
szakadozott világban, ebben
van erejük.” – olvasható a ma-
gyar egyházak által készített
Köszöntőben.

Mi is megszólítottak let-
tünk. A közös imádság végén,
melyben mintegy ötvenen vet-
tek részt, szeretet vendégség,
agapé várta a híveket: pogácsa
és sütemény, tea és forralt bor,
és hosszú – hosszú, jó hangu-
latú beszélgetések.

Horváth Gyula

Hungarikum

Hungarikum

• • •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

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 2018 évben 301.506 Ft, melyet ez-
úton is megköszönök.

Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák
alapítványunkat - a kapott támogatási összeget tantermek fel-
újítására 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,

a Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

Felhívás!

Nyolc település hívei találkoztak

2019. január
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Kutya az ember legjobb ba-
rátja, tartja a mondás. A fil-
mekben gyakran mutatott idilli
viszony kutya és környezete
között ritka, viszont egy kis kö-
vetkezetes munkával már sokat
tehetünk azért, hogy ez a kap-
csolat embernek és állatnak is
jó legyen.

Felelős kutyatartás címmel
tartottak előadást január 16-án
Zalacsében Lőrincz, amelyen
Fanni Göcsej Kutya Klub, a ki-
képzés vezetője érintett néhány
fontos kutyatartással kapcso-
latos kérdést (képünkön). Ki-
emelte többek között a fajta-
választás fontosságát, hogy le-
gyünk tisztában az egyes fajták
tulajdonságaival, igényeivel, mi-
vel akár 10-15 évre is felelős-
séget kell vállalnunk kedven-
cünkért. Például egy nagy moz-
gásigényű kutyát ne akarjunk
lakásban tartani, ha nincs na-
ponta minimum 2 óránk vele
foglalkozni. Egy nagytestű ku-
tya táplálása, állatorvosi és
egyéb anyagi költségei sem

A felelős kutyatartásról

elhanyagolhatók, érdemes ezt
is figyelembe venni még a fajta
kiválasztása előtt.

Gyakori probléma, hogy
szökik a kutya. Ez ellen a
legelső és legfontosabb, hogy
legyen egy jó kerítés, de a vil-
lanypásztor és különböző, erre
a célra kifejlesztett elektromos
készülékek is segíthetnek. Fon-
tos még, hogy lekössük a ku-
tyánk energiáit és nem csak
fizikálisan, hanem szellemileg
is, így kisebb az esélye, hogy
majd kalandokat keres magá-
nak. Lehet, hogy több módszert
is kombinálnunk kell annak ér-
dekében, hogy ne lépjen le ked-
vencünk, viszont érdemes erre
hangsúlyt fektetni, mivel komoly
bajt is okozhat egy szabadon
kóborló, főleg nagytestű eb.

Az előadás végén Fanni a
megjelent gazdik szűnni nem
akaró kérdéseire válaszolt.

Szervezők már a folytatást
tervezik további gyakorlatias
kutyanevelési tanácsokkal.

Cséber József

Az adventi időszak régen a várakozásé, a készülődésé, az
elmélyülésé volt, segített felkészíteni a lelkeket, hogy jobban
egymásra hangolódjanak, lelassuljanak, befogadóvá váljanak, így
mire elérkezett a legjobban várt ünnep az évben, mindenkit átjárt
a nyugalom és valóban a szeretet ünnepévé vált a karácsony. Mára
valamennyien érezzük, hogy a lényeg elveszőben van, rohanunk,
stresszelünk és tárgyi eszközökkel próbáljuk megteremteni a
tökéletes karácsony hangulatát.

Zalacséb azon települések közé tartozik, ahol még fontosak a
hagyományok, ezért a szervezők nem titkolt célja volt, hogy a
rendezvények segítségével hétről hétre összehozzák a falu apraját
- nagyját, kiragadván őket a mókuskerékből, erősítve bennük az
összetartozás érzését, lehetőséget teremtve rá, hogy lelassíthassák
a gondolataikat és meghallgathassák egymást.

Nyitányként 1 év kihagyás után december 1-jén sor került az
óvodai adventi vásárra, ahol bárki kedvére válogathatott a szebb-
nél szebb és ötletesebb kézműves termékekből, melyek nagy ré-

Erősítették az összetartozás érzését
Eseménybőség Zalacsében

szét az óvodai dolgozók és gyerekek készítették, de a kreatív szü-
lők is készültek és bővítették az eladásra szánt tárgyak sorát, vala-
mint finom süteményekkel és melegítő italokkal várták az érdek-
lődőket. Az adventi vásár bevételét óvodai kirándulások, valamint
a gyermeknap támogatására fordítják.

Advent első vasárnapját követően, december 7-én téli barká-
csolásra hívták a gyerekeket a település könyvtárába, ahol ráhan-
golódásként ajándékot készítettek a nagyszakállú Mikulásnak,
valamint kipróbálták kézügyességüket a mézeskalács díszítés
terén.

December 9-én izgatott, mosolygó gyerekekkel telt meg a
kultúrház nagyterme. Nem csoda! Minden gyerek tudta, hogy már
a kertek alatt jár a Mikulás. A kezdeti zsivaj pillanatok alatt
megszűnt, ahogy a színpadra lépett bohóc a barátaival. In-Mutyi
teraktív módon vonták be a gyerekeket és szüleiket is a műsorba,
kortól függetlenül mindenki számára önfeledt szórakozást nyútj-
va. Végszóként megérkezett a várva várt Mikulás is: volt, aki
megszeppenve, más felnőtteket megszégyenítő bátorsággal járult
a színe elé, hogy átvegye a finomságokat rejtő csomagot.

Karácsony előtt pár nappal minden házhoz megérkezett egy
meghívó kíséretében az Önkormányzat által biztosított jövő évi
falinaptár, melynek különlegessége, hogy „csébieknek szól, csé-
biekről”. Hosszú évek óta így megy ez, felkérésre érkeznek a
településről készített fotók, melyek közül kiválasztásra kerül 12
db, illetve az előző év rendezvényeinek pillanatképei láthatóak
még plusz 2 oldalnyi mennyiségben. A képekre pillantva, hónap-
ról hónapra láthatjuk milyen csodás helyen is élünk és milyen
színes forgatag részesei lehetünk.

Az adventi időszak fénypontjára, a karácsonyi ünnepségre
december 22-én került sor: teltházas rendezvényt sikerült szervez-
ni idén is. Óvodás és kisiskolás gyerekek szavaltak, majd a „Kará-
csonyi fény” című színdarabot láthatta a nagyérdemű, melynek
zenei aláfestését a biztosította. A darab egyZalacsébi Vegyeskórus
idős tábornokról szólt, aki elveszítette mindazt, ami az életében a
legfontosabb volt: feleségét és gyermekeit; így egy idő után
zsémbes, keserű emberré vált, aki nemhogy segíteni nem szándé-
kozott a hozzá fordulókon, de még elégtételt is jelentett számára
mások szenvedése. A Biblia, és mások élni akarása, hite és remé-
nye átformálta a gondolatmenetét, kételkedései lassan múlni kezd-
tek és felismerte, hogy sosem késő változni. Az által, hogy máso-
kat boldoggá tett, ő is nagyon boldog, kiegyensúlyozott emberré
vált. Története példaértékű, hétköznapokba is átültethető.

A programkavalkádot egy december 29-én megrendezett
könnyűzenei koncert zárta. A helyi és környékbeli tagokból álló
Prűd Méri zenekar, valamint közel 10 vendégszereplő színvonalas
műsorral szórakoztatta a közönséget.

A fő célkitűzés teljesült: az emberek kimozdultak, beszélgettek
és tovább erősítették az összetartozás érzését. Hálás köszönet
minden lelkes segítőnek, aki hozzájárult, közreműködött ennek
színvonalas megvalósításában.

Rajnai Barbara

Színpadon a Prűd Méri zenekar.

2019. január
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Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Kívánságra
„házhoz megyünk”.

Érdeklődni:
Ács László,

Hagyárosbörönd,
Fő út 37.
Telefon:

06 - 20 - 336 5202
E-mail:

kocsishuszonhat@freemail.hu

A fenti címmel adtak közre
felhívást 2018. novemberében
a egyesületek annakzalalövői

érdekében, hogy immár má-
sodik alkalommal szerezzenek
boldog perceket karácsonykor
helybeli és csödei családoknak,
egyedülálló személyeknek!

Hét zalalövői egyesület –
Kerecsen Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület, Zalalövő
és Csöde Polgárőr Egyesülete,
Zalalövő és Környéke Lovas-
sport Egyesület, Zalalövői Bor-
barát Kör Egyesület, Zalalövői
Városi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, Zalalövő Tájház Egyesü-
let, Zalalövői Városszépítő és
Környezetvédő Egyesület – ka-
rácsonyi ajándékkal lepte meg
a településen lakókat: a kará-
csonyi asztalra szánt disznóto-
ros káposzta mellé szaloncukor,

Adni jó!
gyümölcs, élelmiszer került a
csomagba.

December 19-én az Ifjúsági
Táborban disznóvágásra került
sor, majd 21-én reggel már
korán befűtöttek az üstök alá,
hogy délig elkészüljön a disz-
nótoros káposzta. A csomagok-
ba ezen kívül került még
többféle gyümölcs, szaloncu-
kor, élelmiszer és egy kará-
csonyi üdvözlőlap.

Sok önkéntes és egyesületi
tag vett részt a csomagok el-
készítésében, majd pedig a ki-
szállításban is, 17 óráig mint-
egy 130 címzetthez érkezett
meg a küldöttség és karácsonyi
jókívánságok kíséretében át-
adták az egyesületek szerény
ajándékát.

E nemes gesztus jó példa
volt a helyi civil szervezetek

összefogására, együttműködé-
sére. A nemes cselekedet ér-
tékét növeli, hogy a támogatá-
sokon felül az egyesületek saját
erőből adtak, mert ahogy a
címben is szerepel: „Adni jó”.

Az egyesületeket támogatók
segítették céljaik megvalósítá-
sában, melyet ezúton is meg-
köszönünk!

„Jó dolog a sok ajándék, de
figyeld a szemeket, meglátod, a
legnagyobb kincs az őszinte
szeretet.”

Indulnak az ajándékozók.

HarmonikÁcs
Együttes

magyar nóta műsora!!!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalaszentgyörgyön a Ma-
gyar Kultúra Napján megren-
dezett ünnepségre érkezőket,
rendhagyó módon, teaháznak
berendezett kultúrotthon fo-
gadta, ehhez híven forró teával,
teasüteménnyel, és minden
teáscsésze mellett egy lelket
derítő üzenettel magyar költők
tollából várta a vendégeket az
asztaloknál.

A „Teaházban” ismert ma-
gyar zeneszerzők klasszikus

Klasszikusok műveivel ünnepeltek
A Magyar Kultúra Napja Zalaszentgyörgyön

műveiből hangzottak el részle-
tek gor-Jakobovics Nikoletta
donkaművész és Tóth László
zongoraművész előadásában. A
vendégek odaadó figyelemmel
hallgatták a magyar zeneszer-
zők műveit, a művészek szín-
vonalas tolmácsolásában, me-
lyet méltán lelkes tapssal ju-
talmazott a nézőközönség.

A koncertet követőn meg-
hitt, baráti beszélgetésekkel
folytatódott a teadélután.

Teaháznak berendezett kultúrotthon várta a vendégeket.

Január utolsó vasárnapján a
kávásiak rendhagyó népdalkör-
rel csatlakoztak a Magyar Kul-
túra Napjához.

A foglalkozásokat ifj. Hor-
váth Károly, a Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola tanára, a Zala
Zenekar tagja, népzenész veze-
ti, aki a műfajt a Zeneaka-
démián is oktatta, így elmond-
hatjuk, hogy a résztvevők a
legmagasabb szinten ismerked-
hetnek meg a nyugat-dunántúli
népzene hangzásvilágával.

Kezdésként felcsendült a
Boldogasszony Anyánk ének és
a Székely Himnusz, majd Eke
Lászlóné, a kávási civil szer-
vezetek „mindenese” köszön-
tötte a megjelenteket.

Ifj. Horváth Károly előadá-
sa azoknak is lenyűgöző volt,
akik jól ismerik a népzenészt.
Ezt a színvonalat megszokni
nem lehet, de a minőség a
legkisebb falutól a világváro-
sokig mindenhol érdeklődésre
tarthat számot. A zenetanár
elsősorban édesapja, id. Hor-

Rendhagyó népdalkör a kávási kulcsosházban

váth Károly és Vajda József
hatalmas gyűjtött anyagából
mutatott be zalai, vasi és so-
mogyi népdalokat. Jónéhányat
már ismertek a helyiek és
ezeket rögtön közösen eléne-
kelték. Az előadó rámutatott a
tájegységenkénti különbözősé-
gekre és azonosságokra. A da-
lokat csokorba gyűjtötték, igy

történeti sorrendben hangzottak
el a verbuváló, a betyár nép-
zenék és a siratók. Egy rövid
kitérőt a néptánc világába is
tettünk.

– Szegényes a néptáncgyűj-
tés Zalában – állapította meg
ifj. Horváth Károly. – Valamiért
elterjedt, hogy nincs már fel-
táratlan terület, ezért elmaradt a
gyűjtőmunka, pedig a 70-es
évek elején még 14 féle nép-
táncot különböztettek meg a
megyében.

Egy, a népzenétől teljesen
független érdekes felvetést is
hallhattunk az előadótól. A
zeneszerzők tudatosan olyan
hangnemet választottak, amely-
ről tudták, hogy az emberre
különösen szívhez szóló hatása
van, szinte sugallja, hogy az a
téma, amiről a zene szól,
mindennél fontosabb hatású.
Például a német katonai indu-
lókat szinte kivétel nélkül G-
dúrban írták, pontosan ennek a
hatásnak a kedvéért.

A rövid szünetben a szer-
vezők frissítőkkel és sütemé-
nyekkel kínálták a résztvevő-
ket. A második részben egy
hernyéki parasztember dalkin-
cséről hallhattunk. A művet
Budapesten egy monográfiák-
ról szóló konferencián mutat-
ták be.

– Apám a magnószalagokat
lekottázta, majd letörölte, hogy
újra fel tudja használni – me-
sélte a monográfia születésének
körülményeiről ifjabb Horváth
Károly. A szakmai írás Szili
János bácsi teljes egyéniségét
mutatja be. Munkáról, szóra-
kozásról, vallásról és az élet
szinte minden területéről 600
dallam példatárral számolnak
be, hozzáfűzve Szili János
megjegyzéseivel. A teljes élet-
történetet bemutató monográfia
a Kárpát-medencében egye-
dülálló.

Befejezésül a Vas megyei
népdalkincsekből hallhattunk
jó párat.

Ifj. Horváth Károly tartott elő-
adást.
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December 24-én, hétfőn
délután 5 órakor mutatták be a
hagyárosböröndi gyermekek
Tompa Ágnes rendezésében az
érdeklődőkkel megtelt helyi
templomban szentmise kereté-
ben, ésHorváth Hanna Kozák
Rajmund főszereplésével a Má-
ria kis szamara című betle-
hemes játékot, mely abban kü-
lönbözik a többi hasonló té-
májú jelenettől, hogy – amint a
címe is utal rá – a történet
szerint Szent József egy ná-
záreti gazdag embertől vesz
egy kis piszkos szamarat, hogy
a gyermeket váró Szűz Má-
riának ne kelljen a kútról hozott
nehéz vizeskorsókkal cipe-
kednie.

Kiderül, hogy a szamár vé-
letlenül pont ugyanaz, amely
korábban már többször is oda-

Mária kis szamara
dörgölőzött Máriához a kútnál.
Ettől fogva a jámbor állat a
Szent Családnak hű társa lesz.

A műsorban természetesen
megelevenedett Jézus születé-
sének közismert betlehemi tör-
ténete: felcsendültek a népszerű
karácsonyi dalok is Paksa Ger-
gely orgonakíséretében, táncot
lejtettek a karácsonyi angyalok,
majd előkerültek a szegény
birkapásztorok és a három nap-
keleti király is. ,Farkas László
a misét bemutató bagodi plé-
bános elismerően szólt a mű-
sorban szereplő gyermekek és
felkészítőik áldozatos mun-
kájáról, akik vállalták a hete-
kig tartó próbákkal járó ne-
hézségeket, valamint Jézus
Krisztus születésének jelentő-
ségéről.

Ács László

Fotó: Paksa GergelyFotó: Paksa Gergely

Elismerés jár a szereplőknek és a felkészítőknek.

14. alkalommal rendezte
meg a többfordulós, levelezős
megyei történelmi versenyét a
Zalalövői „Salla” Művelődési
Központ és Könyvtár. Idén 16
általános iskolából, több mint
50 diák jelentkezett, akik közül
a 12 legeredményesebb ver-
senyző került be a döntőbe.

A verseny témaköre mindig
megegyezik a megyei történel-
mi tanulmányi versennyel, így
ez egy jó gyakorlási lehetőség a
gyerekek számára. Idén az óko-
ri Róma és a középkor törté-
nelméből, valamint a magyar
őstörténet és az Árpád-ház
történetéből kellett felkészülni
a versenyzőknek – mondta dr.

Szerencsére és tudásra is szükségük volt
Molnárné Skriba Judit főszer-
vező, a „Salla” Művelődési
Központ könyvtárosa.

A döntő két fordulóból állt,
volt egy írásbeli rész, illetve
egy rendhagyó történelmi tár-
sasjáték, ahol a tudás mellett
szükség volt némi szerencsére
is.

A végső megmérettetésen
első helyen (SzántóLucz Réka
Imre Általános Iskola, Alsó-
páhok) végzett, a második Pé-
ter Bertalan (Zalalövői Álta-
lános Iskola és AMI) lett, a
harmadik helyen Farkas Máté
(Szántó Imre általános iskola,
Alsópáhok) végzett.

Molnár Fanni

Balról Farkas Máté, Lucz Réka, Péter Bertalan.
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Január 19-én került sor a
Bitbúvár Alapítvány által szer-
vezett családi napra, A ren-
dezvény célja a Zalalövői Ál-
talános Iskola és AMI támo-
gatása, valamint az is, hogy
alkalmat kínáljon az önfeledt
szórakozásra gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.

Ez az a nap, amikor a tan-
termek az iskola pedagógusai-
nak köszönhetően játszótérré
alakulnak. Minden helyszín más
és más, mindenki megtalálhatta
a számára kedvező elfoglalt-
ságot. Volt íjászat, arcfestés, X-
Box, langalló és prósza kósto-
lás, élő társasjáték, bőrözés,
fejlesztő- és ügyességi mozgá-
sos játékok. Persze az osztály-

Családi nap és bál Zalalövőn

termeken kívül a tornaterem is
hangos volt, ahol a Bitbúvár
Kupára (teremlabdarúgó torna)
jelentkező csapatok mérhették
össze tudásukat a vidám ren-
dezvényen.

Az alapítványi bált a hagyo-
mányoknak megfelelően a gyer-
mekek nyitótáncával vette kez-
detét. Ezt követően a Kis
Táncoló Talpak produkciója
következett, majd a pedagó-
gusokból álló kórus műsora kö-
vetkezett, végül egy vidám je-
lenetet adtak elő pedagógusok,
szülők közösen.

Ezt követően vacsora, majd
hajnalig tartó tánc következett.
Mint azt igaz-Gyarmati Antal
gató is elmondta, a bálból be-
folyó összeget a tantermek fel-
újítására fordítja az alapítvány.

A szervezők ezúton is kö-
szönetüket fejezik ki mind-
azoknak, akik munkájukkal
támogatták, elősegítették a ren-
dezvény létrejöttét, illetve tom-
bolatárggyal, felajánlással hoz-
zájárultak az alapítvány további
működéséhez.

A Kis Táncoló Talpak és a pedagógus kórus közös műsora.

A nyolcadikosok bálnyitó tánca.

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándor jó szakember, nem
retten meg a kihívásoktól.
Bár a sok probléma megol-
dása gyakran elég kemény
feladat, sokat kell gondol-
kodnia. Néha eszébe jut,
egyszerűbb lenne az élete,
ha egy gyártósoron dolgoz-
na, és a kéket a kékhez,
pirosat a piroshoz…

De neki ez túl unalmas
lenne, ezért foglalkozik in-
telligens házakkal.

Megkereste egy ügyfél –
József – egy olyan problé-
mával, amit eddig minden
szakember megoldhatatlan-
nak tartott. A helyszíni ki-
szálláson és a probléma
szemmel verésén túl, nem
jutottak közelebb a megol-
dáshoz.

Sándor ért a szakmájá-
hoz, gondolkozott, majd
megtalálta a megoldást.

A József típusú ügyfelet,
aki folyamatosan jelen van
munka közben, és úgy fi-
gyeli az eseményeket, mint-
ha a kedvenc sorozatát néz-
né Sándor már megszokta.
Sőt a szeme se rebben, ami-
kor még azt is elvárja, hogy
munka közben az élet nagy
kérdéseit megvitassák. Így a
sok beszélgetés és a feladat
bonyolultsága miatt mind-
ketten kezdtek elfáradni.

József, az ügyfél egyszer
csak eltűnt. Sándor ezt látva
végre a vezetékekre tudott
koncentrálni, ami rá is fért,
mert sok rossz helyen volt.

József megjelent újra egy
székkel és leült. Erre Sándor
nevetve csak ennyit tudott
mondani:

– József én szeretem ma-
gát, de a mozizás nem volt
bent az árban…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A mozizás nem volt bent…

Fotó: Teperics ValériaFotó: Teperics Valéria

A tantermek felújítását segíti az alapítvány

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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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

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek CSOK

ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek kisvállalkozói hitelek� � �

�napelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%

kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:

napelem rendszer értékesítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


