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Békés, boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Az ünnepvárás varázsa
Ahogy közeledett a karácsony, egyre több kis apró fény
jelezte advent idején az örömteli várakozást. Zalalövőn, december 15-én a „Salla” Művelődési Központ is feldíszítve
hívta a látogatókat, akik egész
napra való programok közül
választhattak.
Délelőtt Paprika Jancsi Bábszínházának előadására ülhettek be a nézők, majd kora délutántól az intézményben kéz-

művesek kínálták portékájukat,
ahol levendulás, csuhéból készült termékek, méz, mézeskalács, tökmagolaj, karácsonyi
díszek, sajtok, kerámiák, szörpök és egyéb termékek találtak
gazdára, melyeket mind a szűkebb környezetben készítenek.
Mindemellett arcfestés várta a gyerekeket a Zalamenti és
Őrségi Alapszolgáltatási Intézmény jóvoltából, valamint mézzel kapcsolatos ismeretek, hasz-

Évköszöntő Zalalövőn
Zalalövőn több éves hagyomány szerint január 11-én a
„Salla” Művelődési Központban évnyitó rendezvényen köszöntötte Gyarmati Antal polgármester (képünkön) a város
lakosságát. Beszédében kiemelte a civil összefogás erősödését,
a közös feladatok együttes
megoldását.
Az est folyamán dalesttel,
híres filmslágerekkel, tánccal
folytatódott a rendezvény. Farkas Alexandra és Tóth Dániel
előadóművészek, valamint Gombkötő Balázs Laskovics Petra, a
szombathelyi Lorigo Táncsport
Egyesület magyar válogatott,
magyar bajnok és bajnoki helyezett párosa előadását láthatta
a közönség.

A műsorban közreműködtek
Tóth Zoltán, Kránicz Anna,
Cziráki Bálint, Balogh Anna
táncosok.

Jelenet az ünnepi műsorból.

nos tanácsok, mesefoglalkozás
színesítették a nap kínálatát.
Nagy sikere volt a Zalalövői Napköziotthonos Óvoda
Szülői Munkaközössége által
szervezett süti vásárnak, mely
által befolyt összeget az óvodásokra fordíthatják.
Eközben a parkban civil
szervezetek készítettek forralt
bort, teát, kis harapnivalót,
hogy alkalmat adjanak a megállásra, beszélgetésre, az ünnep
megélésére.
Hamarosan felgyúltak a
színpad fényei és ezzel együtt a
koszorú szeretet gyertyája is,
Gyarmati Antal polgármester
köszöntő szavai után, mely a
családok, közösségek összetartozására, együttes erejére, az

ünnep minél teljesebb megélésére bíztatott.
A rendezvénnyel párhuzamosan a Kerecsen Hagyományőrző Egyesület a templom előtti
betlehemnél várta az ünneplőket.
Este hat órától a nap méltó
zárásaként, Hófehér karácsony
címmel Gergely Róbert, Udvarhelyi Boglárka, Ujvári Gergely ünnepi műsorát láthatta a
közönség.
Az Advent varázsa program
civil, illetve intézményi összefogással az Európai Unió
Európa Szociális Alap / Befektetés a jövőbe önkormányzati
pályázat támogatásával valósult meg.
BHK

www.zalatajkiado.hu
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Karácsonyi műsor Budafán
A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület reményei szerint a lakosság összefogása, támogatása, részvételi kedve a 2020-as évben is töretlen
marad és a júliusban megrende-

zésre kerülő Anna napi búcsún
minél többen részt vesznek
majd, és szép emlékeket szereznek.
Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület

Amagyar végváraktól az El Caminóig
Az ünnepi műsor szereplői.

A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület december 21-én már második alkalommal rendezte meg hagyományos karácsonyi műsorát. A
rendezvény helyszínét Ács-Farkas Ernő biztosította, mivel a
budafai városrésznek sajnos még
nincs közösségi háza, melyben
ilyen helyi programokat lehetne
színvonalasan megtartani. A budafaiak ismét az összefogásáról tanúskodtak, hiszen a fellépők lelkes helybeliek voltak és minden korosztály képviseltette magát a programon.
A vendégeket Kalamár Péter szívhez szólóan köszöntötte, majd Tuboly Viktória karácsonyi énekes produkcióját hallhatták. Ezután gyönyörű versek
következtek Tornyos Sándor, Lőrincz Nikolett, Vass Cintia előadásában. Berke József régi karácsonyi énekeket adott elő, ezt
követően Novák Olivér mesét

mondott az állatok szeretetéről,
melyet Rüdriger Guth írt és
Novák Ambrus fordított le magyarra. Az egyesület ismét egy
betlehemi színdarabbal készült
Jézus születésének történetéről,
melyben egészen az óvodás korúaktól, a nyugdíjas korú szereplőkig képviseltették magukat a tagok. Horváth Eleni és
Horváth Petra megható dalokkal zárta az előadást.
A szervezők nagy meglepetésére évről évre egyre többen
kíváncsiak a budafaiak barátságos hangulatú meglepetés műsorára. A helybeli asszonyok finom süteményekkel, pogácsával, teával és forralt borral vendégelték meg az egybegyűlteket. Mivel a nyári bál elmaradt a rossz időjárás miatt, ezért
Tuboly Sándor kezdeményezésére késő estig tartó mulatozás
vette kezdetét, ahol mindenki
jól érezhette magát.

Dr. Czigány István előadását a végvári harcokról élénk
érdeklődés kísérte.

Népfőiskolai előadássorozat
indult az elmúlt év őszén Káváson. A pezsgő közéletéről ismert faluban 2019-ben összesen nyolc előadásra, illetve rendezvényre került sor.
A témák sokfélék és sokszínűek voltak. Hallhattak az érdeklődők előadást a gyógynövényekről, a gombákról, a gyógyolajokról, megismerkedhettek a
magyar végvárak történetével,
betekintést kaptak az 1956os forradalom és szabadságharc
történéseibe. Élménybeszámoló
hangzott el az El Camino, vagyis a Szent Jakab zarándok-

útról és természetesen az adventi összejövetelek sem maradhattak el.
A rendezvények előadói voltak: Hergovits Tamás, dr. Mikulásik Endre, Horváth Gábor, Papp
Tibor, dr. Czigány István, Hóbor
József. Az adventi összejöveteleket Szabó László szervezte,
az éneklést Eke Lászlóné vezette.
Mint arról Eke László polgármester lapunkat tájékoztatta,
a programsorozat folytatásaként tavasztól szabadtéri gyógynövénykerti látogatásra, majd a
szezon eljöttével gombatúrára
is sor kerül.

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

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Jaj Lacikám!…
Laci szeret bulizni, pláne
farsangkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macskajaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyőződése, hogy a leggyakoribb
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 mindig 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 mosolyogva hozzátette:
– Persze ehhez az is kellett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Karácsonyvárás Zalaszentgyörgyön
A 2019-es év utolsó, karácsonyi ünnepváró rendezvényét
december 21-én tartották Zalaszentgyörgyön. A településen
hagyományként megtartott karácsonyi műsor és vásár megrendezésére a kultúrházban került sor.
Az eddigiek során az előadásokat játékos, gyermeki feldolgozásban láthatta a közönség, az idei „Karácsonyi angyalok” című műsor az ünnepvárás
melegebb, áldásos és valláshoz
közeli szemszögből közelítette
meg, amelynek megfelelően a
gyerekek fehér ruhába öltözve
adták elő műsorukat. Az óvodavezetők elgondolása szerint ezzel a műsorral azt a karácsonyi
hangulatot akarták a gyerekek
elé tárni, amit a mostani felnőtt
korosztály az ünnepet várva
gyerekként élt át.
A színpadi programokat a
Tornyos Táncklub kiscsoportja
nyitotta meg „várakozó tánc”
előadással. Azután következett
a „Karácsonyi angyalok” kisjáték a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos óvoda tagjainak
és a Tornyos Táncklub néhány

Jelenet a Karácsonyi angyalok című előadásból.

résztvevőjének közreműködésével. Az előadás végén gyertyát gyújtottak az adventi koszorúnál. Ezt követően a bagodi Esthajnal Kórus karácsonyi zenés-verses ünnepváró
műsorát láthatta a közönség.
Az előadások után a termet
karácsonyi piactérré alakították
át. A vásáron karácsonyi díszeket, dekorációt, ékszereket,
kézműves szappant, ajándéktárgyakat, kézzel festett mandalát

kínáltak eladásra. Fellelhető volt
még tea, forralt bor, almalé,
pálinka, házi sütemény, lángos.
Mint minden alkalommal,
ezen a karácsonyi rendezvényen is gondoskodott az adományozásról a helyi önkormányzat. Tartós élelmiszert,
fejlesztő játékokat, tisztító és
tisztálkodási szereket gyűjtöttek egy erre a célra kihelyezett
dobozban.
Trojkó Tímea

Ünnepi műsor Zalaháshágyon
Árpádné verssel, végül a zalaháshágyi óvodások és iskolások a „Kis hótündér” című
történet előadásával léptek
színpadra.
Horváth Gyula polgármester nyitotta meg a rendezvényt,
és köszönetet mondott a fellépőknek és a gyerekek felké-

szítőjének, valamint a rendezvény előkészítőinek azért a sok
munkába fektetett energiáért,
amit az előadás során láthattak
a megjelentek. A nézőtér megtelt az érdeklődőkkel, az előadásokat a közönség meghitt
ünnepi hangulatban nézte és
hallgatta végig.

Horváth Gyula köszöntője.

Zalaháshágy lakossága az
összetartozás jelképeként karácsonyfát állított a kultúrházban
a december 20-án megtartott
ünnepi műsor alkalmából. A
falu lakói örömmel fogadták a
szeretet és család ünnepének
közös megtartását.
Az előadásprogramban az
Ezüsthárs Asszonykórus karácsonyi énekekkel, majd Varga

Az Ezüsthárs Asszonykórus előadása.

A színpadi fellépések befejeztével az önkormányzat a
vendégeket teával, mézeskaláccsal és forralt borral marasztalta.
T.T.
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Hagyományt teremtenének Salomváron

Balról Havranek Tímea, Németh Kinga és Kungli József.

Egy tűt sem lehetett leejteni
a vasárnap délutáni rendezvényen a falu kultúrházában. Az
érdeklődőket a helyi termelők
portékái mellett a Süle Ferenc
Emlékkórus karácsonyi koncertje, az óvodások műsora és
egy ünnepi színdarab is várta.
A település frissen megválasztott polgármestere, Kungli
József kérdésünkre elmondta:

Már évek óta hiányoztak a
faluból az igazi közösségi
rendezvények, ezért gondolta
úgy, hogy idén karácsonykor
egy egész estés programra
hívja a falu lakóit.
– Nagyon büszke vagyok
arra, hogy a vásárba hét kiállító
is eljött, s közülük négyen
ráadásul salomváriak. Amikor a
program kulturális részét állí-

Az idősek köszöntése Salomváron
Ápolva a hagyományokat
idén is köszöntötték az időseket
Salomváron. 2019. december
15-én Salomvár Község Önkormányzata vendégül látta a falu
időskorú lakosait. A rendezvény meghívóit a képviselőtestület tagjai mindenkinek személyesen, az otthonában felkeresve adták át. A jeles napon a
Süle Ferenc Emlékkórus műsorát követően Kungli József
polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
– Örülök, hogy ilyen szép
számmal eljöttek a rendezvényre. Ahogy végignéztem a kórus

tagjain, megfigyeltem, hogy
minden korosztály képviselte
magát, az egészen fiataloktól az
idősekig. Ezt a generációkon
átnyúló összefogást kérem
mindenkitől, és nagyon számítok ebben az idősebb korosztályra is. A korábbi évtizedek jó
és rossz dolgaiból csak akkor
tudunk megfelelő következtetést levonni, ha van, aki hitelesen elmondja azokat – emelte
ki a polgármester.
Az idősek napi rendezvény
ezután egy jó hangulatú ebéddel folytatódott, majd estébe
nyúló beszélgetéssel zárult.

tottuk össze, felvetődött az ötlet, hogy hívjunk külsős fellépőket. Aztán ezt gyorsan el is
vetettük, hiszen úgy voltunk
vele, hogy vagyunk olyan nagy
falu, hogy meg tudunk szervezni saját magunk is egy igazán
tartalmas estét – fogalmazott a
településvezető.
Az érdeklődők sajtokat,
mézet, kolbászt és különböző
karácsonyi ajándéktárgyakat is
beszerezhettek az adventi vásáron. A salomváriak összefogásának köszönhetően a minipiac, a koncert és a helyi óvodások produkciója mellett még
egy színdarab is várta a jelenlévőket.
– Két hetünk volt felkészülni, nem volt egyszerű –

mondta Németh Kinga, a rendezvény egyik fő szervezője. –
Havranek Tímeával közösen
elkértük az iskolából a névsort,
hogy kik lehetnek a szereplőink, majd kerestünk még pár
vállalkozó kedvű „színészt” a
faluból. Három-négy alkalommal tudtunk csak próbálni, de
nagyon ügyesek voltak a gyerekek és az idősebbek is, hiszen
mindenki megtanulta a szövegét. Úgy láttuk, hogy a közönségnek is nagyon tetszett a produkció.
A karácsonyi programon –
amelyet a tervek szerint ezentúl
minden évben megszerveznek
– házi sütemény és forralt bor
is várta a vendégeket.
Mikó-Baráth György

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

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.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
A meghívókat a testület tagjai vitték el a szépkorúaknak.

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tíz éves a bagodi Micimackó Bölcsőde
A Micimackó Bölcsőde
2009. december 4-én nyitotta
meg kapuját Bagodban a helyi
és a környező települések kisgyermekes családjai számára.
Létrehozása Mogyorósi József
egykori polgármester nevéhez
fűződik, aki fontosnak tartotta,
hogy Bagodban az óvoda, illetve az iskola mellett bölcsőde is
működjön, kibővítve a település által biztosított szolgáltatások, lehetőségek körét.
Az első kisgyermek 2010.
január elején érkezett. Őt Koller Virág akkori vezető, Andrasek Szandra kisgyermeknevelő és Béresné Tuloki Erzsébet
dajka fogadták. Nagy sikere lett
az intézménynek, hiszen eltelt
10 esztendő és 2019. októberében már a 109. gyermeket
szoktatták be. Az elmúlt évek
alatt személyi változások is
történtek: a szakmai hátteret
Benedek Ottóné, Olga kisgyermeknevelő alapozta meg, aki
2019 nyarán ment nyugdíjba, őt
szeptembertől Horváth Veronika kisgyermeknevelő váltotta.

Bölcsődénk családias hangulatú, szeretetteljes, biztonságérzetet adó, melyben érzelmekben gazdag élet megteremtésére törekszünk. A szülőkkel
közös, kötetlen találkozásra
többek között az adventi és
húsvéti készülődések során van
lehetőség.
Igyekszünk a dolgozókat a
környező településekről választani, akik jelenleg bagodi, hagyárosböröndi és salomvári
illetőségűek.
A Cséri patak partján elhelyezkedő intézmény tágas, minden igényt kielégítő csoportszobával, öltözővel, a fürdőszobában óriási sarokkáddal rendelkezik, udvara többféle tevékenységre ad lehetőséget. Próbálunk minél több és újabb
élményt nyújtani a kicsik számára mindennapos anyanyelvi,
mozgásos, alkotótevékenységek formájában. Hetente egyszer gitáros zenebölcsit tart az
intézményvezető Rádulyné Hári Krisztina, akinek fiatalos,
pozitív szemléletű lendületével

Nagy sikere lett az intézménynek.

– a mindenkori munkatársak
segítségével – igazi hírnevet
sikerült szereznie 7 évvel ezelőtti, első kinevezése óta.
Ezúton köszönetet mondunk
a munkatársaknak az elmúlt
évtizedben végzett, mindenkor
a gyermekek érdekeit szem

előtt tartó tevékenységének és
természetesen a szülőknek.
A jövőben is várjuk azokat
a családokat, akik kisgyermekük számára keresnek napközbeni ellátási lehetőséget.
Bagod Község
Önkormányzata

Találkozás a vonaton

Időskorúak napja másképp

A bagodi állomáson…

Az ebéd Egerszegen várta a szépkorúakat.

Bagod község egyik legnépszerűbb rendezvényét, az
„Időskorúak napját” az eddigi
– nagy méreténél fogva egyetlen alkalmas – helyszínen, az
általános iskola tornatermében
katasztrófavédelmi okokból kifolyólag sajnos nem tarthattuk
meg, ugyanakkor idén egy
adventi kirándulásra invitáltuk
az érintetteket.
A csapat december 19-én
látogatott el a karácsonyi díszbe öltözött Zalaegerszegre,
ahol szakszerű idegenvezetés
keretében tudhatták meg, milyen volt az ünnep 100 esztendővel ezelőtt a megyeszék-

helyen. A kirándulókhoz csatlakozott Tóth Norbert képzőművész is, a nemrégiben bemutatott „Bagod – Egy Zala menti
falu évszázadai” című 284 db
fotóval illusztrált, 152 oldalas
helytörténeti kötet tervezője.
Ezt követően egy meglepetéssel szolgált az önkormányzat: a résztvevők a Piccolo Étteremben együtt költhettek el
egy ebédet, majd az eredeti
programot folytatva az Orgona
Kávézó vendégszeretetét élvezhették, nem is beszélve a csillogó-villogó belvárosról.
Bagod Község
Önkormányzata

Mint minden óvodában, a
miénkben is versekkel, dalokkal, történetekkel, mesékkel készültünk a Mikulás érkezésére.
December 4-én azonban elmondtuk a gyerekeknek, hogy
nem érkezik hozzánk a Mikulás, hanem egy vonatozás alkalmával fogunk találkozni vele.
Volt ám nagy izgalom, készülődés a bejelentést követően.
December 5-én délelőtt aztán a bagodi vasútállomásra érkező vonatból már integetett a
Mikulás és az indulás után is
be-bekukucskált a gyerekekhez. Őriszentpéteren egy kis
szünet, mozgás lehetőségekor
már a Mikulás és a krampusz
segített a gyerekeknek leszállni, majd visszaszállni. Hazafelé
indulva pedig a sok szép ének,
vers hallatán megajándékozta a
gyerekeket.

Intézményünkben a nevelő
munkák két alappillére a tapasztalatszerzés és az élményhez juttatás. Ezen a napon
komplex módon érvényesült
mindkettő.
Ehhez azonban hozzájárult
a MÁV Zrt. zalaegerszegi székhely dolgozóinak nagyon pozitív hozzáállása. Köszönjük a
szervezőknek, a Mikulásnak és
a krampusznak a maradandó
emléket.
Köszönettel tartozunk még
a Bagodi Napsugár Óvoda Szülői Szervezetének, akik cserébe
azért, hogy december 6-án a
gyerekek kipucolták az oviban
a cipőjüket, apró játékokat tartalmazó csomagokat kaptak a
Mikulástól.
Kungli Józsefné
óvodavezető óvodapedagógus,
Bagod
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Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán
A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden évben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvényen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglalkoztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konferenciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállalkozók vettek részt.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosítása.
Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indította a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befolyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdíjasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhassanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kapcsolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indított, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában helyezkedhessenek el.
Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folyamatosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 második negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában helyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítására 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá váltak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.
Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.
A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttműködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfogadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosításait.
Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elkészült az egységes zalai helyi termék webshop keretrendszere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgáltatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.
A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemutatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás segítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Kulturális műsorok Zalacsében
Az előző lapszámban adtunk hírt a jól sikerült szüreti
felvonulásról és most nagy
örömünkre szolgál, hogy a további rendezvényeinkről is beszámolhatunk, melyek közül –
időrendben haladva – elsőként
említem meg a november 22-én
megrendezett „Kultúrház avató” műsorunkat. A rendezvény
apropóját a május óta tartó
rekonstrukciós munkák befejezése adta. A felújítás során kívül-belül megszépült a kultúrházunk. 18 órai kezdettel a Zalacsébi Színjátszók előadásában
élvezhettük „A lónak vélt
menyasszony” címü pajzán, vásári komédiát. A nagysikerű
előadás után színvonalas néptáncos bemutatót láthattunk
profi táncosok tolmácsolásában. A formáció kiegészült két
helyi fiatal táncossal, Major Simonnal és Major Sámuellel.
Ezt követte a Móri borvidékről
érkező Geszler Pincészet bor-

kóstolója, ahol is a magukkal
hozott jópár palack bort és szőlőpárlatot kóstolhatta a sok
hozzáértő helyi gazda és érdeklődő. Ez a kellemes kultúrális
és kulináris programsorozat
kellően megalapozta az est zárásaként Pungor Gábor által
szolgáltatott zenés táncmulatságot.
December 8-án a fiatalabb
korosztályt vártuk a művelődési házba. Ezen a napon Figura Ede drámapedagógus „A
hóember születésnapja” című
interaktív gyermekműsorával
szórakoztatta a kisebbeket. A
műsorban sokszor voltak maguk a gyerekek is szereplői az
előadásnak, hiszen voltak akik
zenéltek, énekeltek a produkcióban. Személyes tapasztalatom, hogy a műsort a kicsiket
elkísérő felnőttek is nagyon
élvezték. A 40 perces előadás
után megérkezett a Mikulás is a
segítőjével. A sok gyerek csil-

Jelenet a „A lónak vélt menyasszony” című komédiából gazda:
Németh Jenő, szolgáló: Varga Ibolya, Fruzsina, gazda lánya:
Szőcei Renáta, Gergely deák: Mikó-Baráth Szilveszter, Mózsi,
a lócsiszár: Gál József).

logó szemmel és kedves dalokkal fogadta a messziről
érkezett Mikulást. Örömmel
mentek ki a nevüket hallva és
vették át a sok finomságot rejtő
ajándékcsomagot.
Ezt követő programunk december 12-én a közmeghallgatás volt. Erdei Csaba polgármester tájékoztatta a megjelenteket a 2019-es esztendőben
történt fejlesztésekről, eredményekről. Megnyugtató és a jö-

vőbe pozitívan előremutató beszámolót hallhattunk a falu
gazdasági helyzetét illetően. A
polgármesteri „helyzetjelentést”
követően kötetlen beszélgetés
alakult ki a falu vezetősége és a
hallgatóság között a települést
érintő, elvégezendő feladatokról.
Minden kedves Olvasónak
sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!
Gál Roland

Karácsonyra hangolódó hétvégék Keménfán
csonyi műsora közben és utána
kézműves foglalkozás keretében készíthettek asztaldíszeket
Horváth Ferencné, Magyar
Csilla segítségével, illetve az
előre elkészített mézeskalácsokat díszíthette ki mindenki saját
kedvére. Tóth Szilvia jóvoltából
glutén és laktóz mentes ételeket

kóstolhattak, de emellett bejgli,
forralt bor, tea is várta a vendégeket.
Keménfa Község Önkormányzata köszöni mindenkinek
a részvételt, bízva abban, hogy
sikerült a rendezvényekkel
megalapozni az ünnep hangulatát!

Bronzérem az OB-n
Megalapozták az ünnep hangulatát.

Az adventi időszakban 2
hétvégén is programokkal segítette az ünnepekre való hangolódást Keménfa Község Önkormányzata. A harmadik, illetve a negyedik hétvégén is
színes rendezvénnyel várták az
érdeklődőket a településen az
ünnepi díszbe öltöztetett faluházban. Az előző évekhez hasonlóan, december 14-én 16
órai kezdettel várta a testület a
település lakosait, hogy egy

együtt eltöltött délutánnal hangolódjanak a szeretet ünnepére.
A Csillag Musical Társulat adventi műsorával vette kezdetét
a rendezvény, ezután finom ételekkel és italokkal vendégelték
meg a település lakosait.
A következő hétvége is
tartogatott szórakozási lehetőséget a megjelenteknek. 21-én
délután ismét programokkal
várták az érdeklődőket a faluházba. A Regatta együttes kará-

2019.12.15-én
rendezték
Szombathelyen a Magyar Sportlövők Szövetsége Országos
Bajnokságát a 10 m légfegyver
nemzeti versenyszámokban.
A versenyen Csókási Tibor
(Kávás, egyesület: ZTE Sportlövő Klub, edző: Somogyi Péter) 10 m légpuska versenyszámban 3. helyezést ért el.
A versenyen 20 lövést lőttek a versenyzők, az elérhető
maximális kör 200. A verseny
érdekessége volt, hogy az 1-3.
helyezettek mindhárman 181
kört lőttek. Ebben az esetben az
un. belső tízesek (jobb tízesek)
száma dönti el a helyezést.
Nem könnyű 10 m távolságból

tízes találatot lőni, hiszen ez a
része a céltáblának mindössze
0,5 mm, ami kb. akkora, mint a
pont a mondat végén.
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Hagyároböröndi betlehem, kicsit másként

A lendület és a lelkesedés kitartott, a betlehem elkészült.

Az első adventi gyertyagyújtást követő, kultúrházban
folyó beszélgetés során vetődött fel komolyabban a betlehem állítás gondolata. Az ötletet többen is támogatták, és már
ott konkrét javaslatok, felajánlások érkeztek.
Valaki a határidőt is kitűzte:
Legyen kész a következő, második gyertyagyújtásra! Csináljuk
addig, amíg lendületben vagyunk!
És a lendület, lelkesedés kitartott, pedig a gyakorlati meg-

valósításához összefogásra, és
nem kevés munkára is szükség
volt. Először a tervezés: hol
legyen, hogy legyen, mekkora
legyen? Milyen anyagok kellenek, hogyan lesz a szállítás,
ki csinálja a bábukat?
Gyors, határozott döntések
születtek, és már készült az
istállót jelképező, három oldalról zárt fa épület. A betlehemi
jelenet szereplői is kezdtek alakot ölteni, formálódtak a bábuk. Így a második gyertya-

gyújtás napján, – mintha már
sokadszor csinálták volna – egy
csapat közösen dolgozott azért,
hogy estére minden készen álljon. Az épület tetőfedése, az
első oldal díszítése, a világítás
beszerelése, a bábuk végleges
felöltöztetése, elhelyezése gördülékenyen haladt.
Aki este a gyertyagyújtásra
érkezett, már láthatta a betlehemet: Máriával, Józseffel, a
pásztorfiúval és a birkákkal.
Többen kérdezték, hogy:
– Miért ilyen a betlehem?
Hol van a kisded? Hol vannak
a királyok vagy bölcsek?
– Rájuk még várni kell?
Még nem érkezett el az idő!
Mária még a szíve alatt hor-

dozza a gyermeket! – hangzott
a válasz.
Karácsony estére érkezett
meg a kisded. Őt a karácsonyi
műsorban Máriát alakító gyermek közvetlenül a betlehemi
játék után vitte, s tette ünnepélyesen a bölcsőbe. Így lett
teljes a kép. Balról József és
Mária, elől a kisded, háttérben
a pásztor, és jobb oldalon a
három király.
Rendhagyó volt ez a betlehemállítás, mely követte a bibliai eseményeket, ezzel téve teljessé a várakozást és a szent este ünnepét. Reméljük, 2020-ban
is elkészül majd újra, és segíti
az ünnep előtti és utáni elcsendesedést.

Eljött a nap...

Közösségépítő adventi programok

Hagyárosbörönd együtt készült a karácsonyra. Közösségi
összefogással elkészült, és a
felállításra került a falu adventi
koszorúja. Fontos volt ez
nagyon sok ember számára,
hiszen a hagyomány nem
szakadhat meg!
Hétről hétre gyulladtak ki a
gyertyák, szelíd fényt szórva a
templom előtti kis térre. Az

első gyertyát, a hit gyertyáját
László atya gyújtotta meg.
Majd szombatonként kigyulladt
egy-egy újabb gyertya: a második héten a remény, a harmadik héten az öröm, a negyedik héten pedig a szeretet
szimbólumaként.
A gyertyagyújtásra összegyűltek az emberek, hogy a
karácsonyváráshoz, illetve az
adott gyertya szimbolikus jelentéséhez kapcsolódva együtt
énekeljenek, hallgassanak verseket, történeteket.
Az ünnepségek után a közeli kultúrházban forralt bort,
vagy teát kortyolgatva melegedtek fel a résztvevők. Több
órán át ráérősen beszélgettek,
miközben lassan megüresedtek
a zsíros kenyérrel, töpörtyűkrémes kenyerekkel, szendvicsekkel megrakott tálcák. A
közösség iráni igény hozta létre
ezeket a programokat, melyeken végre volt idő az egymásra
figyelésre, múltidézésre és a
jövő tervezgetésére.

Fotó: Paksa Gergely
Ismét megtelt a templom.

A hagyárosböröndi római
katolikus templom újra zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel
2019. december 24-én, kedden
este, mikor helybeli szereplők a
korábbiaknál sokkal nagyobb
létszámban egy gyönyörűen
feldíszített karácsonyfa mellett
szentmise keretében Eljött a
nap... címmel mutatták be Jézuska-váró karácsonyi műsorukat, melyet Tompa Ágnes rendezett, Paksa Gergely pedig
orgonán működött közre. A
pásztorjáték felelevenítette a
közismert betlehemi történetet:
Máriát köszönti Gábriel angyal;
Józseffel Betlehembe mennek,
ahol világra jön Jézus egy barlangistállóban. Felkeresik őt a
pásztorok, akik tejet, sajtot és
takarót visznek neki, majd a
napkeleti bölcsek is, akik a
csillag nyomát követték. Zenei
kísérettel felcsendültek a köz-

ismert karácsonyi dalok: Mennyből az angyal, Pásztorok, pásztorok, Fel, nagy örömre, Ó,
jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő... Pásztorok, keljünk fel!
A misét bemutató Farkas
László bagodi plébános szívélyes köszönetet mondott a szereplőknek és a szervezőknek, a
szentmise végén pedig Varga
Katalin polgármester üdvözölte
a községi önkormányzat nevében a 2019-ben született helyi
gyermekeket és szüleiket, akiknek ajándékba vásárlási utalványt adott át.
December 31-én este remek
hangulatú szilveszteri batyus bált
tartottak a község kultúrházában, amelyen a Légió együttes
zenélt. Éjfélkor a Himnusszal,
kint az udvaron pedig tűzijátékkal búcsúztatták az elmúlt évet.
Ács László
helyi tudósító

2020. január
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Szépkorúak köszöntése Zalaboldogfán
December 14-én, szombaton a zalaboldogfai művelődési
ház az önkormányzat jóvoltából, támogatók és képviselők
felajánlásával megszervezett idősek napi rendezvénynek adott
otthont. Az összejövetelen köszöntötték Vigh László országgyűlési képviselőt. A közös vacsora, az adventi időszakot
figyelembe véve, karácsonyi
verssel, operett előadással, az
Igazgyöngy Andráshidai Népdalkör fellépésével és közös
énekléssel telt. A rendezvényen
külön köszöntötték a megjelentek közül a legidősebb hölgyet,
Sajgató Gáspárnét és a legidősebb urat, Tóth Károlyt.
Ez alkalomból Ámon Ferenc először köszöntötte polgármesterként a megjelenteket.
Elmondta, hogy azt szeretné,
ha mindenki fontosnak érezné
magát a településen, az elkövetkezendő időszakban képviselőtársaival a lakosok problémáinak megoldásán fognak

dolgozni. Az idősek napjára
tekintettel tiszteletét fejezte ki a
település szépkorú lakói iránt.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
az ő tapasztalataik és tudásuk
jelentősen segíti a fiatalok mindennapi életét. Ezért az átadott
bölcsességért tisztelettel és köszönettel tartozunk.
Vigh László országgyűlési
képviselő Ámon Ferenc polgármesternek azt kívánta, hogy a
településen élők többsége elégedettséggel fogadja a munkáját. Majd elmondta, hogy egy
ilyen rendezvénnyel nehéz
megköszönnünk az időseknek a
településért, a munkahelyükön
és otthon a családért tett munkáját. Viszont a közösségi eseményeknek, a templomba járásnak, a nótakörben, a tánckörben vagy az idősek napján
való részvételnek fontos szerepe van az emberek életében,
mert ezek a lehetőségek fenntartják a társasági életet.
Trojkó Tímea

Tóth Károly átveszi az ajándékot Vigh Lászlótól és Ámon Ferenctől.

Adventi gyertyák Zalaháshágyon
Advent első vasárnapjának színe a lila. Lila a pap miseruhája,
az oltárterítő és az adventi koszorú első gyertyája is. A lila a várakozás és a bűnbánat színe. Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a jövendeléseket, amelyek igazolták az örömhírt: úgy szereti az Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk.
A második gyertya színe is lila. Arra emlékeztet bennünket,
hogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az
örömhírt: ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.
A harmadik gyertya színe már más: rózsaszín, ami az örömet
szimbolizálja. A három felgyulladó gyertya fénye azt a világosságot idézi, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága és a sötétségből a szabadulást hozta mindannyiunknak.
A negyedik gyertya ismét lila. A négy égő gyertya ragyogása a
napkeleti bölcseket vezető betlehmi csillag ragyogásához hasonló.
Azt jelenti: elérkezett karácsony, boldogan ünnepelhetjük Jézus
születését.
Az adventi vasárnapi szentmisék elején a templomkert mellett
felállított adventi koszorúnál gyülekeztek a hívek. Mikolás Attila
salomvári plébános Halmosi Hanna minisztráns segítségével meggyújtotta az elektromos gyetyá(ka)t (off-on), miközben a helyi
asszonykórus egyházi dalokat énekelt.
Kép és szöveg: Horváth Gyula

Hertelendy Attila műsora nagy sikert aratott.

Az ünneplő Csöde

Közösen készültek a karácsonyra.

Méltóképpen ünnepeltek.

Csöde lakossága közösen
készült a karácsonyra. Adventi
koszorút készítettünk, majd
együtt gyújtottuk meg gyertyáinkat vasárnaponként. Az
első gyertyagyújtást Istentisztelet előzte meg, azt követő
vasárnap vártuk a Mikulást,
akit nagy-nagy szeretettel fogadott a falu apraja-nagyja, hiszen nem üres zsákkal érkezett.
Harmadik vasárnap mézeskalács és habkarika készítése
után imádkozva, énekelve néz-

tük a gyertya lángjait. Utolsó
gyertyánk meggyújtása után feldíszítettük a falu karácsonyfáját.
Mérey János harmonika kíséretében karácsonyi dalokat énekelt
nekünk. Kemény Róza, Kincses
Kamilla és Ivusza Virág pedig
verssel ékesítette napunkat.
Úgy gondolom, mindenki
jól érezte magát, hiszen láttam
a csillogást a szemekben, a mosolyt az arcokon, éreztem a
szeretetet a szívekben.
F.M.
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Zalalövői iskolások sikerei Háshágyon járt a Mikulás

Busa Regina

A Baki Göcsej Kapuja Általános Iskola idén is meghirdette
rajzpályázatát és mesemondó versenyét. A városkörnyéki megmérettetést minden évben egy
iskolai forduló előzi meg Zalalövőn, a helyi intézményben.
Évfolyamonként az alábbi tanulók bizonyultak a legjobb előadónak. 1. osztály: Varga Dóra,
2. osztály: Busa Regina, 3. osztály: Gál Regina, 4. osztály:
Kruczler Máté. Ők képviselték
iskolánkat a körzeti versenyen.
A 2. osztályos Busa Regina kategóriájában 1. helyezést ért el.

Felkészítője: Vassné Horváth
Marietta.
A mesemondó versenyhez
kapcsolódó rajzpályázat idén a
„Színekbe képzelt állatok” címet kapta. Sok-sok kisiskolás
ötletesen, egyedi színhasználattal ábrázolta az állatmesék mozgalmas jeleneteit, igyekeztek érzékeltetni az állatok emberi tulajdonságait is. Évfolyamonként
a legjobbaknak ítélt pályamunkákat küldtük be, megközelítőleg 30 rajzot.
A Magyar Természettudományi Múzeum filmplakát tervező pályázatán „A hiúz titokzatos élete” című munkájával
Németh Anna 7. a osztályos tanulónk 2. helyezést szerzett. Sikeréért az Őrségi Nemzeti Park
bőséges ajándékcsomagját kapta elismerésként.
A sportrendezvényeken ugyancsak képviseltettük iskolánkat.
Zalaegerszegen a IV. korcsoportos teremlabdarúgó diákolimpia körzeti selejtezőjén második helyezést ért el a Barbarics Martin, Bita Levente,
Horváth Balázs, Gőző Alex,
Kulcsár Mátyás József, Péter
Bertalan, Tóth Bence, Tóth Patrik, 7. és 8. osztályosokból álló
csapatunk. Edzőjük ezúttal is
Farkas Béla volt.
Zalalövői Általános Iskola

A műsort nagy érdeklődéssel figyelte felnőtt és gyermek egyaránt.

Közhelynek számít, hogy december elején az önkormányzatok figyelme a gyermekek felé
fordul. Annak sincs hírértéke,
hogy a gyermekek ilyenkor aggódva várják a Mikulást, jön-e,
és főleg hoz-e ajándékot vagy
csak virgácsot. A szülők igyekeznek ráhangolni a gyermekeket, legyenek jók, fogadjanak
szót, ne bántsák a kisebb testvérüket és tisztítsák meg a saját
cipőjüket. S ekkor lép a képbe
az önkormányzat, egy kis műsorral kedveskedik a gyermekeknek.
Idén is így történt Zalaháshágyon. December negyedikén
este fél hatkor már megtelt a
kultúrház gyerekekkel, szülők-

kel, nagyszülőkkel. Az egerszegi Harisnyás Pipik színes,
interaktív műsorában hamar
lelepleződött az ál-Mikulás. A
gyermekek dermedten, izgalommal várták: lesz-e igazi Mikulás? És egyszer csak megérkezett a várva várt: valódi
szakállú, hosszú hajú és nagypapa termetű hús-vér Mikulás.
Volt aki megszeppent a hirtelen találkozástól, de a többség
igazi ovációval fogadta őt. Annak is nagyon örültek, hogy
kettő hatalmas batyuval érkezett, telisteli ajándékkal.
Az ajándék kiosztását énekkel,
verssel és rajzzal köszönték
meg kicsik.
Horváth Gyula

Mikulás-várás Keménfán
Sok boldog, csillogó szempár
A szokásokhoz híven Keménfa Község Önkormányzata idén
is Mikulás-műsorral kedveskedett a településen élő gyermekeknek.
A meghívón szereplő időpontban jöttek is a kicsik és nagyok
szüleik és családtagjaik kíséretében. A Csillag Musical Tár-

sulat elragadó műsorával alapozta meg a hangulatot a Télapó érkezéséig. Nem is kellett
sokat várni és a nagyszakállú
be is kopogott az ajtón. A csodálkozó szempárok kíséretében
elfoglalta az előre elkészített
széket, hogy a hosszú úttól megfáradva kényelmesen tudja meg-

www.zalatajkiado.hu

Keménfára is ellátogatott a nagyszakállú.

ajándékozni a gyermekeket. A
név szerint szólított gyerekek
közül volt, aki bátran, volt, aki
édesanyja kíséretében merészkedett ki a csomagért. Eztán a
Télapó ment is tovább, mert
várta még máshol is a sok jó gyerek. A vendégek finom étellel

és italokkal, sütivel, télapó dalok kíséretében folytatták az
estét. A testület ajándéka pedig
a sok boldog, csillogó szempár
volt a nap végén.
Keménfa Község Önkormányzata mindenkinek köszöni
a részvételt!

2020. január

11

Zalalövő és Környéke

Iskola- és pályaválasztás
A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
partneriskolája, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma.
Kamionos RoadShow keretein
belül mutatták be intézményüket. A több órán át tartó programban – a legkisebbektől egészen a végzős tanulókig – mindenki tájékozódhatott a diákok
számára kínált lehetőségekről.
Örömmel értesültünk arról,
hogy iskolánk tanulója lett a
programsorozat tízezredik látogatója. Emlékként oklevelet,
édességet és irányítható autót
vehetett át a ZalaZone tesztpálya vezetőitől.
Több éves hagyomány iskolánkban a „pályaválasztási kisbörze” elnevezésű program. Ezen
a rendezvényen személyes találkozás keretében ismerkedhetnek tanulóink a középfokú
iskolákkal, tájékozódhatnak a
képzési szerkezetről, az oktatott szakmákról, a jövőképről.
A felmerülő kérdésekre kapott

válaszok további segítséget jelentenek a döntés előtt álló diákoknak és szüleiknek egyaránt.
Idén a pályaválasztási szülői értekezleten Némethyné Lövey Zsuzsanna, a Széchenyi
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatónője tájékoztatta
a 8. évfolyamos szülőket a
továbbtanulás tudnivalóiról, a
szakképzéssel kapcsolatos változásokról. Ezt követően 9 középfokú intézmény, szakgimnázium, szakközépiskola és
szakképző iskola vezetői és
delegáltjai várták a 7. és 8.
évfolyamos diákokat és szüleiket az iskola aulájában.
Tájékoztatásukkal és előadásaikkal igyekeztek hozzájárulni a sikeres továbbtanuláshoz. A rendezvényen nemcsak
a végzős tanulók, hanem alsóbb
évfolyamos diákok, pedagógusok és a téma iránt érdeklődők
is részt vettek. Így igazán kellemes, de főképpen tartalmas
délutánt tölthettek együtt.
Zalalövői Általános Iskola

Pályaorientációs nap

A tízezredik látogató köszöntése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a zalalövői Borostyán-tó strand üzemeltetésére és
fejlesztésére.
A pályázat célja: Olyan üzemeltető bevonása, aki vállalja a
zalalövői Borostyán-tó strand teljeskörű üzemeltetését, a strand
és közvetlen környezetében szükséges és célszerű fejlesztések
végrehajtását.
A működtetés kezdete: 2020. március 1.
Pályázatot nyújthatnak be:
gazdasági társaságok
magánszemélyek
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajz vagy cégismertető
turisztikai vagy vendéglátói referenciák bemutatása
a fejlesztési célok és megvalósításuk bemutatását költségbecsléssel
várható eredmények bemutatása
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.
A pályázatot Zalalövő város polgármesteréhez elektronikus
úton (pmhivatal@zalalovo.hu) vagy postai úton (8999
Zalalövő, Szabadság tér 1.) írásban kell benyújtani.
Hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után
érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
A pályázatok elbírálására legkésőbb 2020. február 25-ig kerül sor.
Érdeklődni lehet Zalalövő város Polgármesterénél vagy
Aljegyzőjénél a 92/571-032 telefonszámon.

Számos információval lettek gazdagabbak.

A zalalövői iskolában november 22-én került megrendezésre a pályaorientációs nap.
Az alsós tanulók játékos formában ismerkedtek a szakmákkal, ehhez érdekes feladatokat
hoztak a Család Esélyteremtő
és Önkéntes Ház munkatársai.
Esélyóra keretében érzékenyítő
foglalkozáson vettek részt. A Hősképző program munkatársának
vezetésével hasznos információkhoz juthattak arról, hogy
mit kell tenni katasztrófa esetén.
Az 5-6. évfolyam diákjai ellátogattak a Zala ZONE Jár-

műipari Tesztpályára, ahol bemutatták a tanulóknak a pálya
működését.
A 7-8. évfolyam számára
előadást tartott Vertetics László
a pénzügyi szakmáról, Rédl
Norbert a mentősök életéről és
Szabó Gábor a tűzoltók munkájáról. Ezután a diákok ellátogattak a zalaegerszegi pályaválasztási kiállításra, ahol megismerkedhettek a középiskolákkal, pályaorientációs foglalkozáson vettek részt, illetve fórumbeszélgetésre került sor helyi sikeres emberekkel.

Gyarmati Antal
polgármester

Horváth Attila
aljegyző
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Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

www.zalatajkiado.hu
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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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