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Zalaszentgyörgyi tó

Új polgármestere lett Zalalövőnek
Az önkormányzati választásokat követően október
24-én tartották Zalalövő Képviselő-testületének alakuló ülését a Salla Művelődési Központban.
Az idei szavazáson 3,7 %kal nőtt a szavazói részvétel a
2014-es választásokhoz képest.
A polgármesteri címet Gyarmati Antal független jelölt sze-

Az eskütétel pillanata.

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

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

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

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont...............................10 Ft/kg
Sertés máj.........................................299 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................199 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1259 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1879 Ft/kg
Sertés oldalas.................................1499 Ft/kg
Sertés dagadó.................................1399 Ft/kg

Kocsonya 500 g.................699,-/db...1398 /kg
Tepertőkrém...250 g/dob.....499,-/db...1996/kg
Zsír 1 kg..............................................899 Ft/kg
Cserkészkolbász................................999 Ft/kg
Szafaládé..........................................1099 Ft/kg
Nyári turista......................................1499 Ft/kg
Vadász karikás vcs..........................1499 Ft/kg
Lecsókolbász.....................................899 Ft/kg
Véres-Májas hurka.............................999 Ft/kg
Balaton virsli......................................999 Ft/kg
Virsli Műbeles.....................................999 Ft/kg
Kenőmájas..........................................999 Ft/kg
Disznósajt vcs..................................1399 Ft/kg
Debreceni..........................................1449 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.......................1199 Ft/kg
Virsli Sajtos.......................................1399 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna...................1299 Ft/kg
Körmendi Borókás...........................1999 Ft/kg
Körmendi vastag paprikás..............1999 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka....................2499 Ft/kg
Füstölt csülök..................................1399 Ft/kg

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Érvényes:
2019. november 04 november 17-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

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

rezte meg a korábbi városvezető, Pintér Antal előtt. Önkormányzati képviselők lettek:
Herczeg Imre, Vertetics László,
Szabó Tibor, Ostrom János, Szabó Sándor, Gyenese István (független jelöltek). Az alakuló ülésen alpolgármesternek Herczeg
Imrét választották meg.
Az eskütételt követően a
testületi tagok átvették megbízólevelüket. Megszabták és
szavazással jóváhagyták a polgármesteri illetmény, költségtérítés mértékét, majd sor került
az alpolgármesteri tiszteletdíj
és költségtérítés megállapítására és elfogadására. Egyúttal
szavaztak a Zalalövőn működő,
az önkormányzatot támogató
bizottságok (pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizott-

ság, valamint kulturális és
népjóléti bizottság) személyi
összetételéről.
Gyarmati Antal polgármester megköszönte a szavazók bizalmát. Elmondta, hogy esküjüknek megfelelően a város
fejlődését kívánják szem előtt
tartani, hogy az itt élők megtalálják számításaikat és gyermekeik, unokáik is ezt a települést
válasszák otthonuknak. Szeretné, ha a lakosság – mint ahogy
a szavazás alkalmával –, az
elkövetkezendő időben is véleményt alkotna a közös jövő
formálása érdekében.
Végül Radics Petra előadásában elhangzott a város himnusza, a dalt Bischofné Hesinger Katalin írta.
Trojkó Tímea

Tudósítókat keresünk!
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, Pacsa és Környéke)
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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A zalaboldogfai templom belső megáldása
felújítás szépen haladt, az utóbbi évben főleg a templom belső
rendbetételén dolgoztak. A padok és a főoltár kivételével
minden megújult, a liturgikus
tér szép márványoltárral gazdagodott. Ebbe a szembemiséző oltárba helyezte el a püspök
Boldog Brenner János vértanú
ereklyéjét, akinek 1957-ben bekövetkezett vértanú halála után
az első képi ábrázolása a temp-

Belülről már megújult a templom.

A Bagodi Plébániához tartozó zalaboldogfai Kisboldogasszony templom belső megáldására gyülekeztek október 13án a falubeliek, a településről
elszármazottak, a környékbeli
falvak hívei, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén,
melyet az egyházmegye főpásztora, dr. Székely János
püspök mutatott be.
A templom felújítására nagyon is szükség volt, ahogy a
plébános, Farkas László fogalmazott: „Az egyházmegye egyik
legromosabb temploma volt a
miénk. Hála Istennek, ez már a
múlté.”
A felújítás adminisztratív
előkészítése már 2009-ben elkezdődött, 7 pályázatot adtak
be az évek folyamán, sajnos

eredmény nélkül. Végül 2016ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptak támogatást. A püspökség segítségével,
és a hívek adományaiból, nagylelkű emberek személyes felajánlásaiból és a helyi önkormányzat jóvoltából 2017-ben
elkezdhették a felújítást. A
munkálatok folyamán nagyon
jó volt megtapasztalni a társadalmi összefogást: pl. a templom belsejéből rengeteg földet
kellett kitalicskázni, volt, hogy
20-30 férfi is dolgozott egyszerre. Az asszonyok is kivették részüket a munkákból a
vakolat leverésével és a fugák
megtisztításával.
A szentmiséket a község
kultúrházában tartották 2 éven
át. Ez idő alatt a külső és belső

Szüreti felvonulás Zalaboldogfán

lomban található, a szentély
északi falát díszítő szekkó
részeként.
Ahhoz, hogy a templom
teljesen megújuljon, még a
külső vakolást és a térkövezést
szeretnék elvégezni. Reménykednek abban, hogy további
pályázati pénzek elnyerésével
széppé tudják tenni közöségük
egyik legfontosabb épületét, az
Isten házát.

Változások a települések élén
Salomváron új polgármestert választottak október 13.-án.
Kungli József 1 éves kora óta él a településen, s csak erdőmérnöki tanulmányai miatt volt távol a falutól. Kungli József
társadalmi megbízatásban látja el a faluvezetői feladatokat.
A képviselő-testület tagjai: Mónokné Horváth Mária Gertrud, Ráduly Csaba, Salamon Zoltán, Szujker Attila. Utóbbit
alpolgármesternek választották az alakuló testületi ülésen.
Zalaboldogfán Ámon Ferenc lett az új polgármester. A
mezőgazdasági vállalkozó az előző ciklusban képviselő-testületi tag volt.
Az új testület tagjai: Tóth József, Szőke Elvira (alpolgármester), Miszori Andrea Mária, Kiss Márk.
Hagyárosböröndön is új polgármestert választottak, miután
az előző faluvezető – hasonlóan Zalaboldogfához – nem jelöltette magát. A polgárok Varga Katalinnak szavaztak bizalmat.
A képviselő-testület tagjai: Bauer Barbara, Horváth Ákos
Márk, Horváthné Dömölki Katalin, Simon János.
Csödében Feketéné Fellner Marianna személyében új
polgármestert választottak. A képviselő-testület tagjai: Bognárné Pintér Ágota és Kincses Gergely.
Zalaháshágyon is új polgármestert választottak, mivel Büki
József nem jelöltette magát. Az új faluvezető Horváth Gyula
lett. A képviselő-testület tagjai: Halmosiné Vas Annamária,
Kalamár Krisztián, Mihályi Erzsébet, Mikó-Baráth Máté.
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Idén sem maradt el a szüreti mulatság.

Az idei évben is megrendezésre került Zalaboldogfán a
szüreti felvonulás, amelyet az
önkormányzat és a sportegyesület közösen szervezett és bonyolított le.
A rendezvény fő támogatója
a Luter Family Kft. és az önkormányzat volt. A felvonulás

kezdetén Horváth Viola előadásában népdalcsokrokat hallhattak a résztvevők, majd a kisbíró
kihirdette közlendőit. Beszéde
végén a felvonulókat és az
érdeklődőket meghívták a szüreti bálba, a kultúrházba.
A bál előtt mindenkit vendégül láttak egy tál meleg étellel.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Járdafelújítás Hagyárosböröndön
Éltek a pályázati lehetőséggel
Hagyárosböröndön október
30-án adták át a Kossuth Lajos
utcában felújított 500 méteres járdaszakaszt. Sok idős ember lakik itt, akik annak idején az építésben is részt vettek. A járda
társadalmi munkában készült és
már ugyancsak ráfért a felújítás.
Az előzményekről Varga
Katalin, a település újonnan
megválasztott
polgármestere
beszélt: – Könnyű feladat, az
átadás és az ünnepség jutott
nekünk. Köszönöm az előző
képviselő-testület és a polgármester munkáját. A pályázati
lehetőség 2017 májusában adódott és éltek vele. Költségvetésünk nem teszi lehetővé saját
beruházások
megvalósítását,
pénzügyi forrásainkat a pályázati önrészre kell tartalékolni.
Továbbra is ezt a stratégiát kell
alkalmaznunk, mert tennivaló
van bőven.

A helyiek Csicsa kertnek
vagy Kis utcának nevezik ezt a
területet. A felújított fél kilométeres járdára 3,7 millió Ft
pályázati forrás mellett hatszázezer Ft önrészt költöttek.
– A járda összeköti az embereket és ezzel a közösségi
életet is formálja – mondta
Farkas László bagodi plébános,
majd megáldotta a felújított
járdaszakaszt.
Vigh László Zala megye
gazdasági helyzetének kedvező
alakulásáról beszélt. A Magyar
Falu Programban további pályázati lehetőségek adódnak a
hasonló fejlesztésekre – mondta az országgyűlési képviselő.
Hagyárosböröndön erre biztosan szükség lesz. A következő
nagy feladatok egyike a Fő utca
melletti két kilométeres járdaszakasz felújítása lesz.
Samu László

Balról Vigh László, Varga Katalin és Kovács Gyula jegyző.

Töklámpást faragtak

Főhajtás és gyertyagyújtás
A forradalomra és a szabadságharcra emlékeztek
Mókás, vagy épp ijesztő töklámpások készültek.

Minap este hét órakor különös fényekkel teltek meg a hagyárosböröndi kultúrház ablakai: gyerekek, no meg felnőttek
által készített töklámpások sorakoztak fel az ablakpárkányokon. A faragott lámpásokba
gyertyák kerültek, és így vidám
fényeikkel mosolyt csaltak az
arra elhaladók arcára.
A töklámpás faragásra az
idén is népes, lelkes csapat
gyűlt össze a falu kultúrházában. A szervezők a faragásra
a faluban összegyűjtött tökökkel, tökfaragási mintákkal, na
és sebtapasszal készültek.
Dísztökből, olajtökből, sütőtökből és takarmánytökből letA Testvértelepülési Park 56-os emléktáblájánál tisztelegtek…

Október 23-án néma főhajtással és gyertyagyújtással tisztelegtek és emlékeztek az
1956-os forradalomra és szabadságharcra Zalaszentgyörgyön.

Kovács Dezső polgármester
ünnepi beszédét követően a
képviselők koszorút helyeztek
el a Testvértelepülési Park 56-os
emléktáblájánál, majd a megemlékezők mécseseket gyújtottak.

tek a lámpások, melyek fényképen mind megörökítésre kerültek
büszke alkotóikkal együtt. Az esemény résztvevői egyedi, tök alakú érem díjazásban is részesültek
fáradtságos munkájukért cserébe.
Az este nagyon jó hangulatban telt, egy vidám, összetartó közösségben, ahol mindenki segítette egymást azért,
hogy ezek a mókás, kreatív,
vagy épp ijesztőre faragott töklámpások elkészülhessenek.
Az este sikerességét fémjelzi, hogy voltak, akik már most
azt tervezgették, hogy jövő
ilyenkor milyen mintát fognak
majd faragni.
Császár Alma

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila az elnök
alelnökét, akik közül ketten –
Pácsonyi Imre és Ruzsics Ferenc – főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatásban látják el feladatukat.
A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.

Módosított
SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott
képviselők közül megbízatásának időtartamára európai uniós
és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős
tanácsnoknak választotta a testület Pálinkás Róbertet. (Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat)

Bagodban is…
Fotó: Zalatáj
Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.
Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a
2019. október 13-án tartott megyei önkormányzati választás
eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandátumból 45 002 szavazattal a
Fidesz-KDNP 11-et, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 747 szavazattal 2-t, a
Demokratikus Koalíció 7 521
szavazattal 1-t, a Momentum
Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t
szerzett a Zala Megyei Közgyűlésben.
A megválasztott közgyűlési
képviselők:

Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,
dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László, Vincze Tibor.
Jobbik Magyarországért Mozgalom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.
Demokratikus Koalíció: Nagy
Zoltán.
Momentum Mozgalom: Dalnoki Szilárd.
Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették
megbízó levelüket a TVB elnökétől.
A következőkben a közgyűlés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének,
valamint megválasztotta három

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200

www.zalatajkiado.hu

Elkezdte munkáját Bagod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az októberi választásokat
követően Bagod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkezdte munkáját.
A korábbi testület 3 helyen
változott. Ketten már idejekorán, előre jelezték „nyugdíjba
vonulási” szándékukat: Takács
Jenő 25 (!), Fatér László pedig
29 (!) évnyi képviselőség után
„tette le a lantot”. Laci bácsi
a majd 3 évtizedből 25 éven
át az alpolgármesteri posztot
is betöltötte. Harmadik leköszönt tagunk munkahelyváltás okán ugyancsak jóval a
választások előtt szólt a testületnek, nagy sajnálatára
ugyan, de emiatt teljes odaadással nem tudná szolgálni a
települést.

Ezúton a nagy nyilvánosság
előtt is mindhármuknak köszönjük a Bagod fejlődése érdekében tett fáradozást.
Az új testület sem éri be
kevesebbel, mint kihozni magunkból a legtöbbet, mindenkor a település érdekeit szem
előtt tartva meghozni döntéseinket. Hisz önkormányzatunk
tevékenysége egyfajta szolgálat, mely arra hivatott, hogy
lakóink támogatását, bizalmát
magunk mögött tudva dolgozzunk és haladjunk tovább.
A hivatalt 1997 óta Kovács
Gyula jegyző úr vezeti, munkatársaival változatlanul állnak a
lakosság rendelkezésére.
Sipos Ferenc
polgármester

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A bagodi Csertán mauzóleum helyreállítása
Szó szerint még egyetlen
nap sem telt el a 2019. október
13-i választások óta, máris
Bagod újabb munkálata vette
kezdetét, illetve fejeződött be
egy héttel később. A sportépület és a Vénusz Vendéglő
között elhelyezkedő parkban
magasodó Csertán mauzóleum
homlokzata érett meg a felújításra az időjárás viszontagságainak és a rossz kezeknek
„hála”.
Az épületet Csertán Károly
Imre (1845-1919) földbirtokos,
országgyűlési képviselő, alispán és családja építtette 1923ban.
Csertán Károly 1878-1881
között országgyűlési képviselő
volt, 1886-tól – akkortájt rendkívül hosszú időnek számító –
20 éven át Zala vármegye

alispánja (alispán: a középkorban és az újkorban a vármegye
közigazgatását vezette, a főispán után a legbefolyásosabb
személy volt).
Tevékenysége idején nagy
figyelmet fordított a tűzrendészetre, a települési költségvetések rendben tartására a megyében, szigorúan föllépett az erdőállomány pusztítása ellen,
továbbá sokat tett a vasútépítés
érdekében.
Csertán alispán és Svastits
Benő főispán nevéhez fűződik
a balatoni gőzhajózás rendszeres járatainak megindítása is.
Az itt látható mauzóleumot
fia, Csertán Sándor emlékére
állíttatták, érdekessége, hogy a
föld alatti részbe nem az épületen át, hanem annak oldalánál
lévő, föld alatti, több mázsás

„Kontyos kendős őszanyó”
A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár „Kontyos
kendős őszanyó” címmel hirdetett versmondó versenyt a zalalövői és környékbeli óvodások
számára. Három óvodából, húsz
kisgyermek mérettette meg magát az október 18-án megrendezett eseményen.
A résztvevőknek a Berkiné Őri Márta (nyugalmazott
pedagógus), Bischofné Hesinger Katalin (művelődésszervező) és Czendrei Imréné
(óvónő) alkotta zsűri előtt egyegy szabadon választott, őszi
témájú verset kellett előadniuk.

A szép kiejtést, az érthetőséget és az összhatást figyelembe véve a versenyt a zalacsébi Major Simon nyerte. A 2.
helyezett Lebics Milán (Zalalövő), a 3. Andor Eliza lett. Különdíjat Takács Nóra (Bagod),
Hozbor Dalma (Zalalövő) és
Gödörházi Norbert (Zalalövő)
kapott. A legaranyosabb produkcióért járó díjat a bagodi
Kiss Marcellnek ítélte a zsűri.
Czendrei Imréné összegzésként elismerő szavakkal dicsérte a jól felkészült óvodásokat, a
készségesen együttműködő óvónőket és szülőket.
M.S.J.

A képen a verseny résztvevői láthatók.

A Csertán mauzóleum felújítása.

kőlapok elmozdításával lehet
lejutni.
A közeljövőben 3 nyelvű
tájékoztató táblákat helyezünk
ki, hogy információként szolgáljanak – többek között – a
szomszédos étterem és panzió
nagyszámú vendége, illetve
minden érdeklődő számára.

Tekintve, hogy a park korábban temetkezési helyként
funkcionált, tisztelettel kérjük,
temetőhöz méltó módon, az itt
nyugvóknak tisztelettel adózva
viselkedjünk.
Kellemes kikapcsolódást kívánunk.
Bagod Község Önkormányzata

Megszépült a könyvtár Keménfán

A település örömére ez évben pályázati forrásból felújításra került Keménfán a faluházban működő könyvtár. Új
színt kaptak a falak, illetve a
régi kopott parketta helyére új
szalagparketta került. Emellett
teljesen új bútorok készültek a
helyiségbe, könyves polcok,
olvasó asztalokkal, székekkel.
A gyermekeknek kialakítottunk egy hangulatos, színes
sarkot.
Beszerzésre került egy új
asztali számítógép, fényképezőgép, projektor vászon, hogy

még teljesebb kiszolgálást tudjanak biztosítani a lakosoknak.
A hivatalos átadóra október
elsején került sor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak részvételével. Kiss Gábor igazgató beszédében dicsérte a kistelepülés
fejlődését. Cser Gábor polgármester köszönetét fejezte ki a
megyei könyvtár dolgozóinak,
hogy munkájukkal segítették a
pályázat sikerét. A testület bízik
abban, hogy a jól felszerelt
közösségi szintér egyre több
érdeklődőt vonz.
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Zalaegerszeg és a klímavédelem
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere augusztus
25-ei Facebook posztjában jelentette be, hogy az önkormányzat 1 millió forintos jótékonysági adománnyal segíti az
amazonasi őserdőben pusztító
tűzvészhez kapcsolódó humanitárius akciót. Ugyanebben a
Facebook posztba írta le azt is,
hogy ez a támogatás csak csepp
a tengerben, sokkal fontosabb,
hogy mi, itt helyben is tegyünk
és cselekedjünk a klímavédelem jegyében. A poszt végén
jelentette be, hogy az önkormányzat nagyszabású faültetési
programot fog indítani.
A program lényege, hogy 5
ezer új fát ültetnek Zalaegerszegen a következő 5 évben. A
sajtótájékoztatóra a kertvárosi
városrészben került sor, mert
Orosz Ferencné önkormányzati
képviselő volt az első, aki a
poszt megjelenése után jelentkezett, hogy szeretne kapcsolódni a programhoz. Így a projekt a Kertvárosban indult el 11
új fa elültetésével.
Balaicz Zoltán sorra vette,
hogy milyen intézkedések történnek a környezetvédelemhez
és az ökováros célhoz kapcsolódóan:
– Vállaltuk, hogy a klímaváltozás hatásainak kivédése
érdekében önkormányzatunk
klímastratégiát dolgoz ki, melyben tíz évre határozzuk meg az
intézményrendszer energiatakarékos felújítása, valamint új beruházások leghatékonyabb és
legbiztonságosabb energiafelhasználása terén elérendő célszámokat.
– Csatlakoztunk Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalí-

cióhoz. A szövetség tagjai vállalták, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik az üvegházhatást okozó szén-dioxid-kibocsátásukat az 1990-es évek
értékeihez képest.
– Jelentős forrásokat fordítunk az egészséges ivóvíz ellátásra és a biztonságos szennyvíz kezelésre.
– Megvalósul a búslakpusztai hulladéklerakó környezetkímélő megoldással történő bővítése.
– Az északi ipari parkban
napelem park épült.
– 10 milliárd forint pályázati támogatást nyertünk el az
Elena program jegyében a káros anyag kibocsájtás csökkentése céljára 2024-ig.
– Az Elena program keretében Búslakpusztán újabb három hektáros napelem parkot
építünk a rekultivált hulladéklerakó területén.
– Ugyancsak az Elena
program keretében 20 önkormányzati intézményre napelemeket helyezünk el, 15 önkormányzati intézményen pedig
energetikai korszerűsítést hajtunk végre a káros anyag kibocsájtás csökkentése érdekében.
– A városban már 13 elektromos töltőt építettünk ki, és
továbbiak is elhelyezésre kerülnek.
– Az önkormányzat és az
önkormányzati cégek elektromos meghajtású gépjárműveket
szereztek be.
– Hosszabb távú célunk,
hogy az állam által irányított
helyi tömegközlekedésben csak
alacsony kibocsátású EURO6-os, illetve elektromos, vagy
földgáz/CNG meghajtású bu-

Ötezer új fát ültetnek el a következő öt évben – hangzott el a
sajtótájékoztatón.

szok közlekedjenek. Ez illeszkedik az új állami buszstratégiához is.
– Néhány év alatt 25 km új
kerékpárutat építünk ki hat
szakaszon (az első, 6,5 km-es
szakaszt már át is adtuk), hogy
minél többen tudjanak a mindennapokban, akár munkahelyekre is kerékpárral közlekedni.
– Folytatjuk a gyermekek
környezettudatos tudatformálását, a zöld óvoda, ökoiskola,
zöld campus programokat, illetve a környezetvédelmi közösségi akciókat.
– A következő években kiemelt városi program lesz a
zöldfelületek növelése, és ehhez kapcsolódóan 5 év alatt 5
ezer új fát ültetünk el a közterületeken, parkokban, városi
erdőterületeken, továbbá az önkormányzati intézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, idősotthonok udvarán. A szakmai

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

program kidolgozása, a fafajok,
ültetési helyszínek és időpontok kiválasztása a Műszaki
Osztály, a Városgazdálkodási
Kft. és a városi főkertész feladata lesz. A programnak természetesen része a meglévő fasorok és faállomány szakmailag átgondolt, ütemezett megújítása is.
A sajtótájékoztatón Orosz
Ferencné önkormányzati képviselő a Kertvárosban zajló felújítási és beruházási munkálatokról beszélt, valamint kiemelte, hogy nagyon fontosnak
tartja a zöldfelületeket, ezért
jelentkezett azonnal a faültetési
programra. Gecse Péter alpolgármester a környezetvédelem,
a természetvédelem, az ökováros program és a tudatformálás fontosságát emelte ki,
Bali Zoltán önkormányzati képviselő (a választás után alpolgármester – a szerk.) pedig jelezte, hogy a városi fesztiválokon is szeretnék érvényesíteni a klímavédelmet, méghozzá
környezetkímélő, újrahasznosítható poharak, tálcák bevezetésével. Emellett bejelentette,
hogy próbaképpen a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
lesz az első PET palack mentes
iskola. A kezdeményezést a
Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány hirdette meg, és
Zalaegerszeg az elsők között
csatlakozott a programhoz, a
Munkácsy iskolával pályázva arra.
Hogy miért fontos mindez?
Ahogy a városi környezetvédelmi program mottója is hirdeti: „A földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön!”
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Őszi esték programjai
Ahogy hosszabbak az esték
és egyre kevesebb feladat van a
házak körül a kinti munkában, Zalalövő lakosai szívesen
választják kikapcsolódásul a
„Salla” Művelődési Központ
által kínált programokat, így az
elmúlt hónap Világjáró Klubját,
Irodalmi Szalonját és a Salla
Galéria kiállításait.
Érdekes témakörök, fantasztikus emlékekkel teli utazások, beszélgetés az alkotó
emberekkel, mind-mind tartalmas estét kínálnak a résztvevőknek.
Szeptember 19-én Toplak
Dóra mesélt az izlandi útról,
ahol fő célpontként a főváros,
Reykjavik életébe nyert némi
betekintést. Folytatásként Dóra
Erika, Dóra Ildikó és szintén
Toplak Dóra osztotta meg a
közönséggel a baltikumi utazás
élményeit, mely során Lengyelországon keresztül eljutottak
Észtországba, Litvániába, Lettországba és Oroszországba is.

Szeptember 21-én két programon is részt vehettek az érdeklődők. Dr. Göncz László
történész-író mutatta be, Emberek a pannon végeken c. új
könyvét, mely mélyinterjúk segítségével tárja fel a muravidéki, a szlovén-magyar határ
szlovéniai oldalán élő idős emberek életét, rámutatva a történelmi folyamatok által előidézett változások hatásaira. Az
est folyamán szó esett a muravidéki magyarság hagyományainak, nyelvének megőrzéséről, a kisebbségi lét mindennapjairól. A könyvbemutatót
megelőzően Csányiné Darnai
Piroska amatőr festő „Beszédes
képeim” c. kiállítását mutatta
be maga az alkotó. A tárlat
ismertetése során közreműködött az Esthajnal Kórus, Standi
Gyuláné vezényletével.
Október 10-én is két rendezvény várta a látogatókat. A
Salla Galéria új kiállításán
Pesti Lászlóné és Kovács Ju-

Balról Berkes József, Papp Ferenc és Nagy Katalin.

lianna zalalövői asszonyok
hímzéseit Peténé Szanati Rita,
a Zalamenti és Őrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény vezetője ajánlotta a közönség
figyelmébe.
Az est folytatásaként Tűz
voltam címmel a zalabaksai
Berkes József mutatkozott be,
aki irodalmi alkotásairól, versesköteteiről, a verseket ihlető

emlékeiről, élettörténetéről mesélt. A szerző munkásságából
ízelítőt adtak, közreműködtek:
Nagy Katalin, és Papp Ferenc.
A „Salla” Művelődési Központban folytatódnak a tartalmas kikapcsolódást ígérő rendezvények. Egy forró tea mellett legyenek Önök is az intézmény vendégei.
BHK

Ha szüret, akkor Murcifesztivál

Idén sem maradhatott el a Murcifesztivál.

Az idén is megérett a szőlő.
Aki tisztelettel bánt a szőlőtőkével, gondos gazda volt, és
az időjárás sem tizedelte meg a
termést, az ismét gazdagon
szüretelhetett, mondta megnyitó beszédében dr. Pálfi Dénes
kertészmérnök szeptember 28-án
a XVI. Zalai Murcifesztiválon
Zalalövőn.
Aki többet szeretett volna
megtudni a szőlővel kapcsolatos tevékenységről, már a rendezvényt megelőző estén részt

vehetett borászati előadásokon
a Művelődési Központban,
ahol a következő témákban:
Szőlőben, mustban, borban az
egészség?! – Dr. Lelovics Zsuzsanna intézet igazgató, Borok
hatása az egészségre – Monori
Krisztina dietetikus, és a Tőkétől a pohárig címmel Vízvári
Sándor szőlész-borász – tartottak ismertetőt.
A fesztivál napján délelőtt a
II. Salla Kupa kispályás labdarúgó torna (U11, U13) várta a

sportolni vágyókat, délután kulturális programok váltották egymást a színpadon, majd utcabálban táncolhattak a szüretelők.
Hosszú évek hagyományaként civil szervezetek, baráti
társaságok szorgoskodtak délidőben a kondérok körül, hogy
elkészülhessen az ízletes kóstolnivaló. Tíz csapat főzte az
estebédet, ami hamarosan el is
fogyott.
A szüreti program alkalmával Zalalövő vendégül látta
a testvértelepülésekről, Oberaichból érkező Tűzoltó Egyesület tagjainak képviselőit, valamint Farra D' Isonzo delegációját, tánccsoportját.

A gyermekek sem unatkoztak. Arcfestés, csillámtetoválás,
Paprika Jancsi bábszínház várta
őket. Mindemellett a Zalaegerszegi Egészségfejlesztési Iroda
egészségügyi szűrésekkel várta
a rendezvényre látogatókat.
A Murcifesztivál rendezvény a Gondoskodás Alapítvány EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével
ÉPÍT-TE(A)M
Zalalövői közösségek együttműködése az emberi kapcsolatokért című projekt, az Önkormányzat Humán EFOP pályázatával és a „Salla” Művelődési
Központ együttműködésében
valósul meg.

Ha elolvasta, adja tovább!

Zalalövőés Környéke
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„Vár a könyvtár”
Országos Könyvtári Napok Zalalövőn

A képen a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület látható (Derék
Jankó és a kemény cipó bábelőadás).

Idén 14. alkalommal rendezték meg október első hetében a hazai könyvtárak legjelentősebb rendezvénysorozatát, az Országos Könyvtári Napokat. A zalalövői „Salla” Művelődési Központ Könyvtára
sokszínű, a hét tematikájának
megfelelő – „Könyvtárak az emberért. Felelősség a Földért.” –

programokkal várta az érdeklődőket. A szervezők minden korosztály igényét figyelembe véve állították össze kínálatukat.
Az Aranykapu együttes jó
hangulatú, játékos gyermekkoncertjén a helyi óvodások és
kisiskolások szórakoztak. A felső tagozatos diákok az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatósága ál-

tal tartott interaktív órán bizonyíthatták, hogy mit tudnak a
szelektív hulladékgyűjtésről.
Győrfi Barbara gerincterápiás jógaoktató péntek este volt
a könyvtár vendége. Előadása
„A légzés hatalma” címmel
mindenki számára hasznos,
megszívlelendő, előremutató
gondolatokat közvetített.
Az intézményben már hagyomány, hogy a Könyves Vasárnap egy játékokkal teli, vidám, interaktív családi nap.
Délelőtt Csicsergő foglalkozás,
játszóház, hagyományos és számítógépes játékok, kézművessarok hívogatta a kisgyermekes
családokat. A délutáni programoknak a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület volt a házigazdája. A „Derék Jankó és a
kerek cipó” című bábelőadás, a
meséhez kapcsolódó ötpróba és
a táncház mellett Nagy Annamária „Mesés” kerámiáiból álló kiállítás vonzotta a látogatókat.
A leendő, és a már meglévő
olvasókat a változatos, színes
események mellett rendkívüli
nyitva tartással, ingyenes beiratkozással és könyvbazárral
várták a könyvtár dolgozói.
M.S.J.

Szüreti felvonulás Hagyárosböröndön

A hagyárosi haranglábnál…

Október 12-én, szombaton
délután Török Zoltán, Horváth
Zsuzsanna, Nárai Dominik és
Horváth Ákos kezdeményezésére újra szüreti felvonulást rendeztek Hagyárosböröndön.
A feldíszített traktorokból
és teherautókból álló menet fél
3 körül indult el a kultúrháztól,
több helyen meg is álltak, ahol

a kisbíró kidobolta az elmúlt év
történéseit, az „álpap” (Molnár
Imre) pedig tréfásan összeadta
az idei szüreti „házasulandókat”, Palkovics Réka meny-

asszonyt és Bödör Róbert vőlegényt.
A menetet a rendőrség és a
helyi polgárőrség biztosította.
Az úton pincérek és jelmezbe
öltözött asszonyok kínálgatták
az arra járókat. A hagyárosi új
haranglábnál Lőrincz Kálmán
és barátai, valamint Srágli Hajnalka operetténekes zenés műsorral kedveskedtek a felvonulóknak, a gyerekek pedig állatokkal is ismerkedhettek a
közeli füves területen.
Este a kultúrházban vacsora
előtt a Napsugarak gyermeknéptánccsoport adott műsort,
Henczi Dávid táncpedagógus
vezetésével, utána pedig a Gold
együttes bálján szórakozhatott
a nagyérdemű közönség.
Ács László

2019. november

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mire fognak emlékezni?...
Anna szeret főzni, új recepteket kipróbálni. Ezt nem
csak a saját örömére teszi. A
családnak is örömet szerez
ezzel, mert egy finom étel
mindig el tudja feledtetni a
napi gondokat, és mosolyt
tud csalni a fáradt arcokra.
Ami bizony néha Annára is
ráférne, mert ez a konyha
olyan, mint egy öreg fűnyíró. Teszi a dolgát, ha elindul,
de ha megmakacsolja magát,
tovább tart a szerelés, mint a
fűnyírás. Ezzel viszont az
ember idegeire megy.
Így van már ezzel a
konyhával is. Annának egyre
gyakrabban kell erőt vennie
magán, hogy egy bonyolultabb receptnek álljon neki. A
főzés közbeni bosszúságokat
már egyre kevésbé feledteti
a család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is vetette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott főzni,
kivéve, amikor vajas kenyeret csinál a gyerekeknek.
Ezért nem érti, miért kellene
a konyhát kicserélni. Anna
rájött, hogy Tamás azt gondolja, van a konyhánál fontosabb dolog is az életben.
Ezért megkérdezte tőle:
– Te mire emlékszel a
gyerekkorodból?
– Hát… a mama rétesének az ízére, amit még most
is érzek a számban – hangzott a válasz.
– Na, látod! – csattant fel
Anna. – A mi gyerekeink
szerinted mire fognak emlékezni, ha ez a konyha marad? Segítek: a vajas kenyér
íze biztos nem fog az eszükbe jutni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2019. november
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Mozgalmas volt az ősz Zalaszentgyörgyi célkitűzések

Mint minden ősszel, idén is
számos programban volt részük
óvodásainknak.
Zalaszentgyörgyön szeptember 21-én a szüreti felvonuláson, vidám műsorral örvendeztettük meg a felvonulókat, érdeklődőket. Öröm volt nézni,
hogy óvodásaink milyen bátran
szerepeltek, szüleik, hozzátartozóik legnagyobb büszkeségére.
Szeptember 30-án a helyi
könyvtárban megünnepeltük a
Mese világnapját a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című népmesével, majd
ellátogattunk a Zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárba. Bepillanthattunk a
könyvtár legtitkosabb zugaiba,
ahol a legféltettebb könyveket,
dokumentumokat őrzik, pl. Zalaszentgyörggyel kapcsolatos helytörténeti emlékeket, írásokat, képeket. Fontosnak tartjuk, hogy
a gyerekek már óvodás korban
megtanulják a könyvek szeretetét, tiszteletét, hogy ilyen kiskorban már a barátjukká váljanak.
Október 18-án kihasználva
a ragyogó őszi időt a Zalaszentgyörgyi Porta Tájháznál vidám
délelőttöt töltöttünk. Gesztenyét,
tököt sütöttünk a kemencében.
Volt eszem-iszom vigadalom, hancúrozás, futkosás. Mint mindig,
most is élmény volt ez nap! Köszönjük Kovács Dezső polgármester úrnak ismét a lehetőséget!
Részt vettünk a teskándi Csukás István óvoda meghívására
„Én is ügyes vagyok” rendezvényükön, ahol rövid őszi versekkel, énekekkel köszöntöttük egymást. Közös tánccal, falatozással
zártuk a tartalmas programot.
Október 26-án tartottuk a
szokásos szülői munkaközösségi bálunkat. Mint minden évben az idén is remek hangulatban telt. Ezúton szeretném
megköszönni a szülőknek az
áldozatos munkájukat, ami hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Külön köszönet Takács
Tibornének, Terinek, hogy az
elmúlt évek tapasztalatait megosztotta velünk, melyek jelentősen nagymértékben megkönnyítették a szervező munkánkat. Teri 8 évig volt a szülői
közösség elnöke. Nagyon sokat

tett a közösségi életért, sok segítséget adott pedagógusi munkánkhoz. A stafétát Tóthné Fekete Hajnalkának adta át, aki felhasználva elődje rutinját, bizonyította, hogy rátermett a feladatra.
Október 26-án az óvodai szülői munkaközösség tartott bált.
Az elkövetkező időszakban
is gazdag programok várnak ránk,
bábszínházi látogatások, könyvtári foglalkozások, utazunk a Mikulás vonaton, Mindenki Karácsonyán együtt ünnepelünk a
falu lakóival. Mozgalmas, tartalmas napjaink folytatódnak.
Czafitné Horváth Andrea

Zalaszentgyörgyön két polgármesterjelölt és nyolc képviselőjelölt indult az október 13.-i helyhatósági választásokon.
Ebből is látszik, hogy Zalaszentgyörgyön aktív a közélet.
– A zalaszentgyörgyieket érdekli a település sorsa, a közélet
– mondja Kovács Dezső, akit újraválasztottak a polgármesteri
posztra. – Az október 13.-i voksoláson megválasztott képviselők minden zalaszentgyörgyi polgár boldogulását és jövőjét
képviselik az előttünk álló öt évben. Azt pedig úgy kell tenniük, hogy a többség érdekeit tartsák szem előtt, a munkát
pedig alázattal, tisztességgel végezzék.
– Mik a legfontosabb szempontok, amik meghatározzák a
munkát?
– A település működőképességének szem előtt tartása. Az
időskorúak és a fiatal generációk igényeinek figyelembe vétele
és jövőjüket meghatározó események, fejlesztések tervezése.
Az önkormányzati vagyon további növelése a reális keretek
között. A fejlesztési források felsorakoztatása a pályázati lehetőségek igénybevételével. Itt fontos szempont a támogatási intenzitás és a fenntarthatóság. A programjaink színesebbé tétele,
amiben fontos cél a település lakóinak kulturális és művészeti
igényeinek a kiszolgálása. A következő öt évben ezeken a
programokon nagyobb aktivitást szeretnénk. A hagyományainkra nagy figyelmet kívánunk fordítani az előttünk álló
ciklusban. A sportélet a jövőben is nagy figyelmet kap. Ezen
kívül a pályázati lehetőségek által meghatározott keretek között
a környezetre több figyelmet szeretnénk fordítani. Mindezeket
összegezve a zalaszentgyörgyi közösségi élet, civil aktivitás
lesz a fókuszban a korábbi önkormányzati ciklusoknak megfelelően. Erre kaptunk megbízást a választóinktól.
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Szüreti Fesztivál Keménfán
Keménfán idén is megrendezték a már hagyománnyá vált
Szüreti Fesztivált. Az elmúlt
évekhez képest végre kegyes
volt az időjárás, gyönyörű napsütésben szórakozhatott a vendégsereg. A szokásos főzőversenyen idén 8 csapat indult,
mindenki felkészülten érkezett,
voltak, akik egyenpólóban, voltak, akik egyenkötényben vágtak neki a főzésnek.
Kettő órakor vette kezdetét
a felvonulás, harmonikaszóval,
lovasok kíséretében vonult a
színes menet. Ezt követte a 16
órakor kezdődő kulturális műsor, amit Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos nyitott meg.
A kulturális műsor első
felében a helyiek által már jól
ismert Salla Néptánccsoport,
Salomvári Tánccsoport és Tuboly Viktória szórakoztatta az
egybegyűlteket. 18 órától az

Irigy Hónaljmirigy majd egyórás műsorán szórakozhatott
a rengeteg érdeklődő. A műsort Tuboly Sándornak és Cséber Józsefnek köszönhetik a
szervezők.
Közben a focipályán légvár,
népi fajátékok, arcfestés, lovaglás várta a gyermekeket. Popcornmanó óriás vattacukorral
és kézműves csokival készült
popcornnal várta az édességek
kedvelőit. A Rózsakert Presszó
jóvoltából fagyival, hideg sörrel hűsíthették magukat a látogatók. A zalaegerszegi Praktiker Barkácsáruház, a zalalövői
Gép és Ferrotech Kft. állásbörzével, Tóth Szilvia HR tanácsokkal, Kósik Andrea vérnyomás és vércukorméréssel színesítette a palettát. A kulturális
műsor után a főzőverseny eredményhirdetése következett. A
négytagú zsűri az első helyet a
salomvári Molnár Tibornak és

Akik nem adták fel
Október 17-én Krejczinger
István, Schenek Balázs és Mohos Csaba, a diszeli Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület
tagjai voltak a Világjárók Klubjának vendégei, akik 2015-ben
egyedülálló teljesítménnyel, motoros túrán teljesítették azt a
9200 km-es távot, mely során
eljutottak a norvégiai Nordkappig. Az egy hónapig tartó embert próbáló úton, ami tizenhárom országon keresztül vezetett, számos műszaki problémával, az időjárás viszontagságaival megküzdve teljesítették
a célt az ikonikus magyar Danuvia motorkerékpárokkal.
Az Északi-fok mára már
híres turistacsalogató célpont,

melyet egyre többen látogatnak, de a három magyar motoros volt az első, aki a Bus Jánosnak emléket állító úton veterán motorokkal érte el a célt.
(Elődjük közel ötven évvel ezelőtt szintén elindult, hogy
meghódítsa az északi pontot, de
nem érte el Nordkappot.)
Mint elmondták, legfőbb tapasztalatuk, hogy bármerre jártak, mindenki maximálisan segítette útjukat, hol egy műhely
szerszámaival, hol egy szállás
lehetőséggel, meleg étellel. A
motorosok számára nagy tanulság volt az utazás, barátságuk,
kitartásuk még erősebbé szilárdult.
BHK

Immár hagyományos rendezvény a Szüreti Fesztivál.

feleségének adta át, a második
helyet a Kotlakirályok csapata,
a harmadikat a Tornyos Gézáné
és Balla Szilvia alkotta páros
kapta. De természetesen egyik
csapat sem ment haza üres kézzel. A nap végén, a tombolasorsolást követően Németh Csa-

ba és Cseterás Zsuzsanna húzta
a talpalávalót.
Keménfa Község Önkormányzata mindenkinek köszönetét fejezi a megjelenésért,
nagyszámú részvételért, illetve
a támogatóknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Keménfai könyvbemutató

Október negyedikén Keménfa önkormányzata invitálta a lakosokat, hogy kellemes estét töltsenek el a faluházban, ahol R. Kárpáti Péter várta az érdeklődőket egy hangulatos beszélgetésre (képünkön). Közvetlen, kedves embert ismerhettek meg a vendégek a
művész személyében. Mesélt a Barátok köztről, színházi munkájáról, könyveiről, amelyekből idézett is. A jelen munkásságáról is
szó esett. Kedves kis verssel ajándékozta meg közönségét. Eközben
Tóth Szilvia HR tanácsokkal látta el azokat, akik megkeresték
kérdéseikkel. Közvetlen személye bizalommal töltött el mindenkit.
A testület pogácsával és üdítővel kínálta a megjelenteket.
Keménfa Község Önkormányzata bízik abban, hogy mindenki
jól érezte magát és értékes élménnyel tért haza.
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Herman - Autószervíz Kft.

Fagytalanítsa vízmérőjét!
A fagyok előtt érdemes ellenőrizni a vízmérőket, valamint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének megőrzéséről a felhasználó köteles
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyezni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti tavasszal az ingatlantulajdonosokat.
Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, lehetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszigetelő anyaggal védeni.
Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A tartós fagyok elmúltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák.
Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mégis ivóvíz-áramlást mutat, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a hálózaton.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös
érdekünk!

• 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.

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
Aközelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
Aközművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

