
(Folytatás a   . oldalon)3

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
T é r s é g i   h a v i l a p XXII. évfolyam 2020. február

Erdei fülesbagoly,
az Év madara

Erdei fülesbagoly,
az Év madara

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
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Zalalövő jelenleg üzemelő
szennyvíztisztító telepe napjaink-
ra elavult, így nem képes biz-
tosítani a jogszabályok által
előírt határértékeket. Ezért a
kivitelező új technológiai alkal-
mazásával modernizálja a lé-
tesítményt, ahol új tisztítórács,
új biológiai tisztítóegység, va-
lamint új iszapvonal és iszap-
víztelenítő kerül kialakításra és
üzembe helyezésre. Emellett
300 méter új csatornavezeték,
továbbá két új átemelő épül a
településen a Nyugat- és dél-

A próbaüzem zajlik…
dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 4. KE-
HOP-2.2.2.-15-2016-00108 sz.
projekt keretében. Ezzel kap-
csolatban tartottak január 30-án
tájékoztató fórumot Zalalövőn.

Információk a Zalalövőt
érintő munkákról:

� Zalalövő fejlesztési kerete
a teljes beruházásból kb. nettó
715 millió forint

� A teljes projekthez ha-
sonlóan a források megoszlása
itt is 90% EU-s forrás, és 10%
állami forrás

� Jelen beruházás pályá-
zatának tervezésébe a Zalavíz
Zrt. 2014-ben kapcsolódott be.

� A telep teljes próbaüzeme
minimálisan 6 hónap, amely-
nek keretében mind a Zalavíz
Zrt, mint leendő üzemeltető,
mind a szakhatóságok vizs-

gálják az új telep üzemszerű
működését, illetve azt, hogy a
kibocsátott, tisztított szennyvíz
a határértékeknek megfelelő fi-
zikai és kémiai jellemzőkkel ren-
delkezik-e. A próbaüzem a meg-
felelő határértékek eléréséig

Balról Sziládi Péter projektmérnök, Vigh László országgyűlési
képviselő, Gyarmati Antal polgármester és a kivitelező képvi-
seletében Boda Csaba.
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Alig több, mint 100 nap telt el a 2019. október 13-ai önkor-
mányzati választásokat követően. jelentős változásokatZalalövőn
hozott az eltelt időszak.

Az új testület első feladata volt, hogy áttekintette a folya-
matban lévő pályázatokat, a velük kapcsolatos problémákat, hogy
sikeresen le lehessen bonyolítani a projekteket. A projektek és a
hozzá kapcsolódó szerződések finanszírozása az ez évi források nagy
részét leköti. Az önkormányzat a korábban elnyert pályázatok –
különösen az utófinanszírozott központi temetőhöz vezető út épí-
tése, valamint a sajáterős rendőrőrs épületének felújítása miatt – köl-
csönt nem vett fel, de a folyamatos működés biztosítása érdeké-
ben folyószámla hitel szerződést kötött a számlavezető bankkal a
2020-as évre. A temetői út 55 millió, a rendőrőrs felújítása 10 mil-
lió forint saját forrást igényelt december-január hónapokban.

A képviselőivel folytatott tárgyalásokat követőenZalaispa Zrt.
– melynek egyik célja volt, hogy új alapokra helyezzék a város és
a cég kapcsolatát, melyre mindkét félnek igénye volt – házhoz
menő lomtalanítást bonyolítottunk le, melynek következtében több,
mint 93 tonna hulladékot gyűjtöttek be a településről. Az önkor-
mányzatnak ez a régóta elmaradt szolgáltatás mintegy 1,6 millió
forintba került. Kérik a lakosságot, hogy a hulladékudvar szolgál-
tatását vegyék igénybe, és mindenki érezze felelősségét a telepü-
lés környezetének megóvása érdekében!

Sikeresen elindult a háziorvosi rendelőben keddenként a vér-
vétel. A háziorvosok által javasolt vérvételek miatt nem kell a jö-
vőben Zalaegerszegre utaznia a lakosságnak, az helyben megol-
dott, köszönhetően a háziorvosok, asszisztensek konstruktív hoz-
záállásának.

Időközben az új önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar
Falu program keretében a gyógyszertár épülete felett lévő egyik
önkormányzati lakás felújítására 16 millió Ft értékben. A „Három
generációval az egészségért” című EMMI pályázatunkra viszont
nem kaptunk támogatást.

2010-től 2015-ig megoldott volt családi napközi keretében a
bölcsődei ellátás Zalalövőn, az akkori vezetés viszont önkor-
mányzati mini bölcsőde létrehozását tűzte ki célul, amelynek ügye
évekig húzódott. A régi testületi tagok információi szerint kivite-
lező hiányában nem készült el. Mint kiderült, a bölcsőde óvoda
épületében való kialakítása az eredeti elképzelés szerint nem nyer-
te el az óvodai és a bölcsődei szakemberek tetszését sem, hiszen
kettévágta volna az óvodát. Sikerült olyan műszaki megoldást ta-
lálni a 7 fős minibölcsőde kialakítására, ami a legkisebb mérték-
ben zavarja az óvodai nevelést, ugyanakkor a bölcsődei előírá-
soknak is megfelel. Nyáron megvalósul az átépítése az egyik cso-
portszobának, reményeik szerint szeptembertől fogadni tudják a
gyermekeket. Sajnos az elhelyezhető gyermekek száma kevesebb
lesz, mint korábban a családi napköziben volt, viszont így sikerült
megmenteni a több mint 31 milliós projektet, és rövid távon meg-
oldást kínál a szülőknek.

Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizott-
sága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2020. évi fordulójára benyújtott pályázatokat elbírálta.
Valamennyi pályázó támogatásban részesült, összesen 10 tanuló
nyújtotta be pályázatát, 8 „A” típusú, valamint 2 „B” típusú pályázat-
ra. A rendelet korábban történt a jelenlegi polgármester által szor-
galmazott létszámkeretet és támogatási összeget is érintő módosí-
tásának köszönhetően a tavalyival szemben (2 + 2 fő) több fiatal-
nak tud az önkormányzat támogatást nyújtani, ráadásul emelt összegben.

Ugyanezen bizottság bírálta el a szociális tűzifa igénylésre be-
nyújtott pályázatokat. Az önkormányzat 194 m -t igényelt, a Bel-3

ügyminisztériumtól kapott támogatás 114 m tűzifa vásárlására3

volt elegendő. A lakosság részéről 142 fő igényelt tűzifát, a bi-
zottság 97 főt tudott támogatásban részesíteni. Sajnálatos, hogy a
rendelkezésre álló keret határt szabott a lehetőségeknek, hiszen az
igények jelentősen nagyobbak voltak a rendelkezésre álló meny-
nyiségnél.

Dr. Borsos Márta fogorvossal 2019.12.03-án megállapodtunk
abban, hogy még 2020-ban a feladat-ellátási szerződés megkötése
után elfoglalja a zalalövői fogorvosi körzetet, mely hosszabb ideje
csak helyettesítés útján ellátott. Ezt az akaratát kölcsönös szán-
déknyilatkozatban mindkét fél megerősítette.

A testület a közvilágítást illetően úgy döntött, hogy a jelenlegi lám-
patestek felújítása helyett energiatakarékosabb, led technológiával

Az eltelt 100 napról…

felszerelt lámpatesteket helyeznek el, melynek döntő részét a ke-
letkező megtakarításból finanszírozza.

A 2019. december 6. óta szünetelteti adását,városi televízió
amely addig a Salla Művelődési Központ által biztosított szakem-
ber és a „Helyi TV Stúdióért” Alapítvány együttműködésében va-
lósult meg. Mivel az alapítvány képviselői nem kívántak tárgyalni
a további együttműködésről, ezért a jövőben a városi tv működte-
tője a művelődési központ lesz. A szükséges engedélyek beszerzé-
séig a lakosság megértését kérik.

Személyi változás is történt, történik a közös hivatal élén,
2019. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt Vigh-Tardi
Valéria Kovács Ildikójegyző munkaviszonya, utóda korábbi aljegyző
lesz, aki pályázati úton került kiválasztásra. További változás, hogy
a közös hivatalhoz tartozó települések közül ésZalacséb Zalahás-
hágy Zalaszentgyörgyhöz Csöde Keménfacsatlakozott, így jelenleg és
működtet közös hivatalt Zalalövővel. Az önkormányzat célja egy
hatékonyan működő, jól szervezett, ügyfélbarát hivatal kialakítása.

Az önkormányzat a jövőben is rendszeresen tájékoztatást kí-
ván nyújtani a lakosság részére a rendelkezésre álló fórumokon.

Gyarmati Antal
polgármester

A zalalövői testület…

2020. február
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Harcz Endre nagykanizsai
őstermelő, kertész tartott vetítés-
sel egybekötött előadást a nagy
számban megjelent közönségnek
január 29-én . Az elő-Zalacsében
adó elmondta, hogy testvérével
együtt több, mint hat éve káki
(datolyaszilva) ültetvényt mű-
ködtetnek Becsehelyen, továb-
bá a kertészetük tele van ná-
lunk különlegesnek mondott
gyümölcsökkel, mint például
füge, kivi vagy indiánbanán.

Mint ahogy a bemutatott
fényképeken is látható volt,

Mediterrán gyümölcsök Zalában

ezek a mediterrán gyümölcsök
a mi éghajlatunkon is képesek
akár hatalmas mennyiségű íz-
letes termést hozni, ráadásul
permetezni sem kell, mivel ko-
molyabb kártevőjük nincs.

A kertész kiemelte, hogy a
siker érdekében a jó szapo-
rítóanyag, illetve a termesz-
téssel kapcsolatos tudás elen-
gedhetetlen. Mindkét dolog-
ban szívesen segít annak, aki a
közösségi oldalán keresztül
megkeresi.

Cséber József

Érdekes előadást hallhattak az érdeklődők.

meghosszabbítható és meg-
hosszabbítandó, így csak töké-
letesen üzemelő rendszer kerül
átadásra.

� Kivitelező: Szabadics Köz-
mű és Mélyépítő Zrt.

– A telepen technológiai
oldalról az alábbiakat érdemes
tudni:

– A technológiafejlesztés
megteremti a nyers szennyvíz
kezelése nyomán keletkező

A próbaüzem zajlik…

iszap helyben történő elsőd-
leges kezelésének, vízteleníté-
sének lehetőségét.

– Egyenes átfolyású ele-
veniszapos szennyvíztisztítási
technológia valósul meg, és mi-
vel a szennyvíztisztító telep je-
lenlegi és fejlesztést követő

befogadója is a Zala folyó,
amely a Balaton vízgyűjtője,
kialakítanak egy utószűrési lép-
csőt is.

– Korszerűsítik továbbá a
telep kezelőépületét, belső útját
és világítását.

� Mindezeken felül további
része a beruházás zalalövői
részének 18 szennyvízbekötés-
sel nem rendelkező ingatlan
csatlakoztatása a meglévő rend-
szerhez.

Jelenleg a próbaüzem zajlik az új szennyvíztelepen.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

2020. február



4 20 .20  februárZalalövő és Környéke

A 2020. február 6-i ülésén módosítot-Zala Megyei Közgyűlés
ták a 2019. évi költségvetést, majd rendeletet alkottak a Zala Me-
gyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, melynek bevételi és
kiadási főösszege 629 523 ezer forint. Elfogadták továbbá a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervét, valamint az önkormányzat idei összesített
közbeszerzési tervét.

A közgyűlés a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizs-
gálta és módosította Zala Megye Integrált Területi Programját és
Fejlesztési Tervét, melyet az előző ciklusban fogadott el. A prog-
ram forráskerete eredetileg 23.05 milliárd forint volt, melyet egy
alkalommal már megemeltek 150 millió forinttal. Az Európai Bi-
zottság azonban időközben jóváhagyta a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását, mellyel
átcsoportosításra kerültek az eredményességi tartalékok, így az ITP
legutóbbi, 2018. november 15-i módosítását követően a rendel-

Emelkedett a TOP zalai forráskerete

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

kezésre álló TOP keretösszeg 27.7 milliárd forintra emelkedett. A
megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások több-
sége már lezárult.

Jóváhagyta a testület a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és
fejlesztését célzó együttműködések támogatását szolgáló Bethlen
Gábor Alaphoz Gyarapodjunk együtt – határtalanulbenyújtott „ ”
című pályázat benyújtását, melyben a megyei önkormányzat
partnere lesz. A program célja, hogy aKovászna Megye Tanácsa
két szervezet együttműködést alakítson ki a helyi induló fiatal vál-
lalkozások támogatására, elősegítve ezzel a magyarság szülőföl-
dön maradását és gazdasági fejlődését, mivel mindkét térségben
problémát jelent a fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása
során kiemelt figyelmet kapnának a fiatal vállalkozók, a start-up
programok jó példái, az innovatív kutatási és oktatási programok,
melyek konferencián és helyszíni találkozók során kerülnének
bemutatásra. Zalai részről a megyei önkormányzat alapítványa, a
Zala Megyei Vállalkozási Alapítvány biztosítaná a szakmai hát-
teret a projekthez.

Részletes tájékoztatást kapott a közgyűlés a Zala Megyei Ön-
kormányzati Hivatal 2019-ben végzett tevékenységéről. Az el-
látott feladatok között a testületi munkához kapcsolódók mellett
jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal összefüggő, valamint a
térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a
19KATA nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalhoz (NAV). A bevételi nyilatkozat az idei évtől
az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA)
is elkészíthető, így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés,
sőt még külön program sem kell hozzá.

Az ONYA-ban a katások jelentős része, mind-
össze három adat megadásával (időszak, hónapok
száma és elért bevétel) online teljesítheti a tavalyi
évről szóló elszámolást, melynek határideje február
25. A webes alkalmazás használatához nincs szükség
külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyom-
tatványkitöltő – az ÁNYK – valamennyi funkcióját
biztosítja.

Az új szolgáltatást azok a katások is minden to-
vábbi nélkül használhatják, akiknek a minimális hár-
mon túl, egyéb adatokat is meg kell adniuk (adat-
szolgáltatás a más adóalanytól a naptári évben meg-
szerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről), vagy
százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, ké-
sedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A korábban meg-
szokott automatikus számítások, figyelmeztetések is
működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.

Az ONYA a NAV honlapjáról vagy közvetlen
weboldaláról is elérhető.

Forrás: NAV

Már a kata is lehet online

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



52020. február

-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejleszté-
sek révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igé-
nyeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatko-
zások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munka-
helyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszaká-
ban, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.

Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jele-
nik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum fel-
adata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpia-
cot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós mun-
kanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).

A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alap-
ján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat kere-
tében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.

A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan je-
lentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támo-
gatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértá-
mogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.

172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik mun-
kaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektet-
ték a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások fel-
kutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.

2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítot-
tak vállalkozást.

FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásá-
ról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

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

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.

Zalalövő és Környéke



Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság a téli időszakban a legele-
settebb, legrászorultabb csalá-
dok tűzifával való ellátását, se-
gítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támoga-
tása történt meg ezzel a mód-
szerrel.

Ez évben a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásá-
hoz. A tűzifa kiszállítását idén
is az végzi,Omega GM Kft.
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.

A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és az önkormányzati ve-
zetők segítették a védelmi bi-
zottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdésze-
ti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támoga-
tásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.

A legrászorultabbak átve-
hetnek egy-egy tartós élelmi-
szereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó nap-
jaiban indult és február 15-ig
befejeződik.

A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.

Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cse-
resnyés Péter, Manninger Jenő
és , valamint azVigh László
érintett település polgármes-
tere, alpolgármestere vagy ön-
kormányzati képviselője.

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseres-
nyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Drávecz Marianna Zala, a
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalve-
zetője mint koordinátor szer-
vezte meg azt a tájékoztató fó-
rumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kap-
csolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoz-
tatást a Lenti Rendőrkapitány-
ság állományának tagjai ré-
szére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető meg-
keresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott köz-
benjárása révén valósult meg.

Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vad-
állomány gyérítésének szemé-
lyi és tárgyi feltételeit rész-
letezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a köte-
lező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tá-
jékoztatón elhangzottakat. Ter-
mészetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitéte-
lek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasz-
nálattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pe-
dig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Ma-
rianna.

Magyari István, a kor-
mányhivatal Erdészeti Osztá-
lyának vezetője az erdei favá-
laszték szállításáról és a faki-
termelés jogszerűségéről tar-
tott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfel-
tételei a faáru szállításának –
részletezte.

Horváth Jenő, a Földműve-
lésügyi Osztály vezetője a hor-
gászattal kapcsolatos kötele-
zettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadá-
son a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.

dj

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Csernik Szende székely me-
semondó, lábbábos a Magyar
Kultúra Napjához fűződő ren-
dezvényen mesélt a vendégek-
nek . A tea-Zalaszentgyörgyön
délutáni előadáson a Kolbász, a
béka és az egér kalandjaival
varázsolta el a gyerekeket és a

Székely mesemondó Zalaszentgyörgyön

felnőtteket, és a gyermekkori
emlékeiből font meséivel.

Székely míves beszédével,
elképesztő fantáziájával ragad-
ta ki nézőközönségét a való
világból és babonázta meg nem
csak a gyerekeket.

Zs.E.

„Akik végigszenvedték az
elmúlt két évet és itt maradtak,
azok most megérdemlik a
sikeres időszakot! Célkitűzé-
sünk a bajnoki cím” – mondta
Császár Lajos Zalaszent-, a
györgy SE elnöke a január 25-
én, szombaton a kultúrházban
tartott sport évnyitón.

Az elnök köszöntötte Ko-
vács Dezső polgármestert, a
képviselő-testület tagjait, elnök-
ségi tagokat és a sportolókat.
Egyperces gyászszünettel adóz-
tak az elmúlt évben elhunyt id.
Kovács Dezső, Jordán Csaba
és emlé-Martin Strohkendl
kének.

– Az önkormányzati válasz-
tások után az új testület alakuló
ülésén is téma volt a sport-
egyesület, a labdarúgócsapat
jövője. Képviselőtársaim arról
biztosítottak, hogy az önkor-
mányzat továbbra is teljes
mellszélességgel támogatja a
csapatot – erről Kovács Dezső
beszélt.

A polgármester az elmúlt év
beruházásairól elmondta, hogy
nagy jelentőségű fejlesztéseket
hajtottak végre, Az öltözőépü-
let felújítása, a parkoló kiala-
kítása, a nézőtéri ülőhelyek és
az öntözőrendszer kiépítése, a
fűnyíró traktor vásárlása mind
a sikerek közé sorolható. A

Kell egy csapat!...
további tervek között szerepel
az öltöző bútorzatának kom-
fortosabbá tétele, labdafogó há-
ló és kerítés építése. A parkoló
környezetének rendbe tétele
lombos fák és virágzó cserjék
ültetésével lehetséges.

– Előfordult olyan eset,
hogy a 2016-ban beadott pályá-
zatot tavaly bírálták el. Azóta
az anyagárak és munkadíjak
olyan mértékben emelkedtek,
hogy a beruházás 2020-ra vál-
lalhatatlanná vált. Például a pá-
lyavilágítás horribilis összegbe
kerülne, mégsem mondtunk le
róla. Maradt egy minimál ter-
vünk a reflektorok cseréjére.
Örülök, hogy az ifiben szent-
györgyi fiatalok szerepelnek és
a felnőtt csapatban is több helyi
illetőségű labdarúgó van. Szük-
ség van a példaképekre, az
olyan játékosokra, mint Sári
Tamás, aki az idén a huszadik
szezonját kezdte szentgyörgyi
színekben – fejezte be a pol-
gármester.

Tavaly kiesett a csapat a
megyei II. osztályból, de ennek
végül pozitív hatása lett. Most
lényegesen erősebb az együt-
tes, mint egy éve. Két ponttal
vezetnek a második helyezett
Kávás előtt, a célkitűzés a baj-
noki cím. Erről az egyesület
elnöke, Császár Lajos beszélt.

Kiesett az ifjúsági csapat is.
Ha feljut a felnőtt együttes, újra
szükség lesz az ificsapatra. A
bajnokságban a második csapa-
tok működtetése erősen meg-
kérdőjelezhető, de Zalaszent-
györgyön mégsem zárkóznak el
előle, akár három csapat mű-
ködtetésére is van lehetőség.

Összesen 38 egyesületi tag
van Zalaszentgyörgyön, ez a la-
kosság csaknem tíz százaléka.
Valamennyien segítik a sport-
ágat, sokan járnak a mérkő-
zésekre. Az önkormányzat az
egyetlen szponzor, de szeren-
csére a TAO támogatást jól
használják fel. A könyvelést
2017 óta vezeti,Vigh Tiborné
aki nélkülözhetetlenné vált.

Járfás Csaba, a második
csapat koordinátora rengeteg
munkát vállalt magára, amiért
az elnök külön köszönetet mon-
dott. A megyei osztályok között
mára hatalmas a különbség, de
Zalaszentgyörgyön nincs hiány
akaratban és elhivatottságban.

A vezetőedző, Varga György
részletesen értékelte az őszi
szezont.

Ebből néhány érdekesség. A
kapus egy mér-Szabó Dominik
kőzésen három gólt is szerzett
büntetőből. a száza-Novák Pál
dik gólját lőtte szentgyörgyi
színekben. A Zalaszentgyörgy-
Kemendollár 8-2-es győzelmet
hozó összecsapás volt az év
mérkőzése. Ez a találkozó egy
osztállyal feljebb is rangadó
lett volna. A legtöbb szerelést
és labdaszerzést a védő Kala-
már Mihálytól láthatták a szur-
kolók. Egy mérkőzésen Son-
koly Mihály Novák Pálés is
klasszikus mesterhármast ért el,
ilyenre nem találni példát. Son-
koly Mihály 22 találattal a má-
sodik a góllövőlistán. A csapat
a március nyolcadiki bajnoki
rajtig hat előkészületi mérkőzé-
sen szerepel. A megyei I. osz-
tályú Csesztreg elleni villany-
fényes találkozó jó alkalom
lesz az erőfelmérésre.

Császár Lajos szerint cél a bajnoki cím.

Varga György
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1995. január 10-én lépett
munkába Csekéné Rákosy Ju-
dit. A salomvári igazgatási fő-
előadó az elmúlt negyed év-
században 5 polgármesterrel és
6 jegyzővel dolgozott együtt.
Judit hitvallását talán legjobban
a következő mondat jellemzi:
„Én soha senkinek nem mond-
tam, hogy jöjjön vissza később,
mindig mindenkinek megpró-
bálok a legjobb tudásom szerint
segíteni.”

1994-ben keresték meg Ju-
ditot, hogy lenne egy állásle-
hetőség a salomvári hivatalban.
Abban, hogy végül el is fogad-
ta azt, gyermekkori neveltetése
is fontos szerepet játszott.

– Nagyapám főjegyző volt
Őriszentpéteren, anyukám pe-
dig tanítónő. Ő rengeteg színes
programot szervezett anno az
iskolában. Úgy éreztem, vé-
remben van valami ebből a
munkából, így belevágtam és
azóta is itt vagyok. Kaptam ak-

25 éve Salomvárért
kor egy dossziét, amiben benne
volt minden, ami a közigaz-
gatás alapvizsgához szükséges,
azt egy éven belül le kellett
tennem. Gyerekek mellett nem
volt egyszerű tanulni, de sike-
rült. Aztán jött az anyakönyv-
vezetői képesítés, abból is si-
keres vizsgát tettünk, így azt is
csinálom 1996. július 3-tól –
mesélte Judit.

A hivatali rendszer többször
változott az eltelt két és fél
évtized alatt, így egy ideig Cse-
kéné Rákosy Judit Zalaháshá-
gyon is segítette a falu hivatali
munkáját.

– 2012-ben elment a háshá-
gyi kolléganőm, így két falut
vittem. Reggel 6-tól este 6-ig
dolgoztam, fél napot itt, fél na-
pot ott. Mindig a háshágyi falu-
gondok vitt és hozott, köszönet
érte. Nagyon szerettem őket is,
s úgy éreztem, ők is megszeret-
tek engem. Ott is igyekeztem
mindenben segíteni az embe-

reknek, akár olyan dolgokban
is, ami nem feltétlenül volt az
én munkaköröm. Mai napig elő-
fordul, hogy Keménfáról, Zala-
csébről is járnak hozzám ügye-
ket intézni, segítséget kérni.

S ha már anyakönyvveze-
tés: Judit – ahogy fogalmazott
– pályáját egy házassághoz is
lehetne hasonlítani, hiszen ahogy
egy 25 éves kapcsolatban, úgy
munkája során is voltak jó és
rosszabb időszakok, de soha
nem bánta meg, hogy ezt a
hivatást választotta.

– Persze vannak bukkanók,
többször volt olyan, hogy az
ember azt hiszi, betelt a pohár.
Valakinek megfelelsz, valaki-
nek nem, ezt nem lehet kiszá-
mítani, de hozzám tényleg bár-
ki bejöhetett, soha senkinek
nem mondtam azt, hogy nem
érek rá, jöjjön vissza később.
De leírhatatlan érzés például
az, amikor az időseket köszönt-
jük. Az a készülődés, mikor le-

szervezem, hogy mehetünk-e
hozzájuk, aztán az a boldogság,
ami az arcukon van, megfizet-
hetetlen. Nagyon szeretem az
esküvők örömét is, adtam már
össze Kustánszegen, Becsvöl-
gyén, sőt, több polgármesterün-
ket is. Büszke vagyok rá, hogy
az önkéntes települési mentő-
csapatot is sikerült megalapíta-
nom, de szívügyem volt a rava-
talozó felújítása, és örökre az
marad a gólyafészkek kérdése
is. Egyszer a Dózsa utcából si-
került leszerveznem, hogy át-
költöztessék a Jókaiba, azóta ez
a szakember többször meg is
gyűrűzte őket. Minden évben
azt figyelem, mikor jönnek
vissza. Ma már minden ügyhöz
tudom, hogy kit hívjak fel vagy
kinek írjak e-mailt, hiszen ak-
kora ismeretségi körre tettem
szert. Ez az életem, s remélem,
hogy továbbra is szüksége van
rám a falunak.

Mikó-Baráth György

Negyed évszázada a közigazgatásban.

Zalacsében már hagyomá-
nyosnak mondható, hogy a ka-
rácsony és a szilveszter kö-
zötti időszakban könnyűzenei
estre invitálják az érdeklő-
dőket. A szervezők szándéka
most is az volt, hogy vidám,
igényes szórakozási lehetősé-
get kínáljanak a közönségnek.
Ezt garantálták a helyi és kör-
nyékbeli településekről érkezett
előadók.

Könnyűzenei est Zalacsében
Az est első felében zala-

csébi, zalalövői, zalaháshágyi
és fellépőkzalaszentgyörgyi
váltották egymást a színpadon.
Az örökzöld daloktól napjaink
slágereiig a különböző műfajok
közötti izgalmas kirándulás ré-
szesei lehettek a megjelentek.
Az est második részében Tu-
boly Viktória retro slágerekkel
szórakoztatta a közönséget.

Cséber József

Az est fellépői…

A sztálingrádi hadművelet
részeként 1943. január 12-én
kezdődött a szovjet „gőzhen-
ger” támadása a magyar arcvo-
nal-szakaszon a Don folyónál.
A II. magyar hadsereg-parancs-
nokság naplója így tudósított a
bekövetkezett eseményről: „Az
urivi hídfőből várt orosz táma-
dás 9.45-kor kezdődő heves
tüzérségi és Sztálin-orgona tűz
előkészítés után 10.30-kor
megindult.”

Az erős „pergőtüzet” köve-
tően Uriv-Sztorozsevoje térsé-
gében indult meg – a soproni 7.
könnyűhadosztály állásai ellen
– a páncélosokkal támogatott
kb. két hadosztály erejű gya-
logsági támadás, amely átter-
jedt más szakaszokra is. A szov-
jet túlerő áttört a magyar állá-
sokon. A II. magyar hadsereg sze-
mélyi vesztesége 1943. január-
február folyamán kb. 50 ezer hő-
si halott, kb. 50 ezer sebesült és
kb. 26 ezer hadifogoly volt.

„Véres Don...”

Erre a szomorú eseményre
emlékeztek imádsággal ez év
január 12-én, vasárnap, szent-
mise keretében a hagyárosbö-
röndi templomban, valamint
azokra a helyi katonákra is,
akik a II. világháború folya-
mán, 1941-45 között vesztették
életüket. Neveik Hagyároson a
régi haranglábnál, Böröndön
pedig a templom előtt felál-
lított emléktáblákon olvas-
hatóak.

Hagyárosról: Babos Gyula,
Babos Lajos, Bor Lajos, Né-
meth Gyula. Az emléktáblára
felírták még az onnan 1944-ben
elhurcolt zsidó család 3 tagjá-
nak nevét is. Hamburger Má-
tyásné, Éva és János. Börönd-
ről: Herceg József, Németh Ba-
lázs, Simon Ottó, Simon István
Takács József.

Hős katonáink emlékezete
örökké él.

Ács László
tudósító
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Zalaháshágy 2019 október
13-án megválasztott képviselő-
testületének újonca Mihályi
Erzsébet, aki az alpolgármeste-
ri pozíciót is betölti. A Zala-
lövői Általános Iskola tanítónő-
jét kérdeztük közéleti szerep-
vállalásáról.

– Abszolút újoncnak számí-
tok mint képviselő, viszont ed-
dig is aktívan kivettem a ré-
szem Zalaháshágy közéletéből.
Egy gyermekcsoport irányítá-
sommal évek óta részt vesz a
falu rendezvényein különböző
műsorokkal – mondja.

– Ebből adódóan bizonyára
a kulturális faladatok tartoznak
Önhöz a testületben…

Újoncként a képviselő-testületben

– A képviselő-testület min-
den tagja felelősséggel tartozik
a feladatok megoldásáért, de
Horváth Gyula polgármester úr
igyekezett a testületi tagok fog-
lalkozásához, érdeklődési terü-
letéhez illeszkedően megoszta-
ni a munkát. Hozzám a kultu-
rális rendezvények irányítása
tartozik, ezzel pedig igyekszem
összekovácsolni a falu közösé-
gét. Ezt azért is szívesen te-
szem, mert tősgyökeres zala-
háshágyi vagyok, itt élnek a
szüleim, nagyszüleim, itt nevel-
jük két gyermekünket.

– Biztatták a falubeliek,
hogy induljon a választáson?

– Többen is megkerestek
azzal, hogy jelöltessem ma-
gam. Úgy érveltek, hogy biz-
tosan segíteni tudnám a falu
közösségi életét. A gyermekek
összefogása, rendezvényeken
való rendszeres fellépése fo-
kozza a szülők, nagyszülők
aktivitását is. S ebben van
igazság.

Mihályi Erzsébet (balról) vezetésével rendszeres fellépők a
gyermekek a falu rendezvényein.

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzatának Képviselő-tes-
tülete január 15.-én szerdán
este a kultúrházban széles nyil-
vánosság mellett, kötetlen be-
szélgetési lehetőséget biztosít-
va ismertette az önkormányzat
előtt álló feladatokat.

A beszélgetés fő célja az
volt, hogy a megismert, feltárt
problémák, illetve feladatok sor-
rendje meghatározásra kerül-
jön, azaz az önkormányzat
azokra a területekre fókuszál-
jon, amelyet a falu lakossága
kiemelten fontosnak tart. Így a
megbeszélés során a jelenlévők
– a testületi álláspontot meg-
ismerve – a célokat fontossági
kategóriába sorolták.

Az este végén mindenki szá-
mára egyértelművé vált, hogy
nagyon sok cél, feladat került a
legfontosabb kategóriába, így
azok maradéktalan megvalósí-
tására az önkormányzat legna-
gyobb igyekezete mellett sem
kerülhet sor, figyelembe véve a
rendelkezésre álló anyagi, em-
beri, szervezeti hátteret.

Pozitívum, hogy részben
ennek a felismerésnek köszön-
hetően több elhatározás is
született.

– Az egyik, hogy minden
megfelelő pályázati lehetőséget
meg kell ragadni, hiszen sok
projekt megvalósítása anyagi
oldalról nem lehetséges.

– A másik, hogy valóban
szükség lesz az úgynevezett
„faluszépítő nap”-okra, melye-
ken a falu lakossága tevéke-
nyen részt vesz azokban a fel-
adatokban, melyeket önerővel
is meg lehet oldani – parkosí-
tás, falu dekoráció, közterüle-

Hagyárosböröndi tervek

tek csinosítása, kisebb beruhá-
zások megvalósítása stb.

– A következő, hogy a falu-
ban jöjjön létre egy kulturális
egyesület, mely a közösségi
élet szervezésével és pályázati
tevékenységgel tudja segíteni a
települést.

– Végül, és nem utolsó sor-
ban, hogy az önkormányzatnak
határozottan fel kell lépni a te-
lepüléskép javítása érdekében a
gondozatlan telkek, illetve a fa-
luképet rontó épületek esetében
is. Az önkormányzatnak a tele-
püléskép védelméről szóló he-
lyi rendelet alapján az intézke-
désekhez szükséges eszközök
rendelkezésre állnak (pl.: tele-
pülésképi kötelezés, adók mód-
jára behajtható bírság).

A képviselő-testület kéri a
lakosságot, illetve a vállalkozá-
sokat, hogy aktívan működje-
nek közre a célok megvalósí-
tásában. Várjuk a munka, il-
letve egyéb felajánlásokat a
faluszépítő napokra.

Varga Katalin
polgármester

Elkészült Hagyárosbörönd
2020-as évi rendezvénynap-
tára.

A rendezvénynaptárban he-
lyet kaptak a tradicionális,
évenként megszervezésre kerü-
lő programok, mint például:

– a IV. Télbúcsúztató Kol-
bászfesztivál (időpontja: 02.01.),

– Farsang a gyermekeknek
(időpontja 02.15.),

– Te szedd – szemétszedési
akció (időpontja: 03. hó),

– Idősek napja (időpontja:
04. 18.),

– Gyermeknap (időpontja:
06. 06.),

Hagyárosböröndi rendezvényterv – 2020
– Falunap (időpontja: 07. 04.),
– Bagolytúra (időpontja: 07.

18.),
– Szüreti felvonulás (idő-

pontja: 10. 10.),
– Tökfaragás (időpontja:

10. 24.),
– Adventi koszorú készítés

(időpontja: 11. 27.),
– Mikulás látogatása (idő-

pontja: 12. 05.),
– Karácsonyi műsor (idő-

pontja: 12. 24.).
A 2020-as év tervezett ese-

ményei között vannak hagyo-
mányos programnak még nem
számító rendezvények is, így a

karácsonyi ünnepkörhöz tarto-
zóan a betlehem állítás, a közös
adventi gyertyagyújtások és be-
szélgetések.

A rendezvénynaptárban új-
donság az „Európai Mobilitási
hét és Autómentes nap” prog-
ramhoz és a Kihívás napjához
való csatlakozás, illetve egy
nappali közös túra.

A naptárban több „Faluszé-
pítő nap” is szerepel, melynek
célja, hogy közösségi összefo-
gással, közös tevékenység ré-
vén szépüljön a falu.

Varga Katalin
polgármester

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Idén első alkalommal vett
részt és rögtön bronzérmet nyert
a Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola III.
korcsoportos (U-13) csapata a ger-
sekaráti Kölyök Kupán. A 18 csa-
patot felvonultató tornán többnyire
Vas megyei csapatok vettek részt.

A lövői együttes Csákány-
doroszló és Felsőszölnök csapa-
taival került egy csoportba. Előb-
bit 4-2-re (gólszerzők: Szakály
Zétény 2, Fekete Máté 2), utób-
bit 1-0-ra (gól: Szakály Zétény)
győzték le. Utána Jákot verték
5-0-ra (gól: Szakály Zétény 2,
Fekete Máté 2, Kovács Nim-
ród), Őriszentpétert 2-0-ra (gól:
Szakály Zétény, Fekete Máté).

Következett az elődöntő, ahol
a körmendi Olcsay-Kiss Zoltán

Bronzérem a Kölyök Kupán
Iskola csapatától 2-1-re kikap-
tak (gól: Gyarmati Szabolcs),
majd a bronzmérkőzésen Ná-
dasd csapatát verték büntetők-
kel 2-1-re (gól: Kovács Nim-
ród, Gyarmati Szabolcs).

További csapattagok: Végh
Mátyás, aki elnyerte a torna leg-
jobb kapusa díjat, Boncz Lász-
ló, Molnár Milán, Berke Bence,
Rajnai Patrik, Orbán Dániel.
Edző: Farkas Béla testnevelő
tanár.

A tornán a 2007 január el-
seje után születettek vehettek
részt. A csapatból 6 játékos jö-
vőre ugyanebben a korosztály-
ban játszhat.

Köszönet a zalalövői önkor-
mányzatnak és Fekete József-
nek a segítségért.

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
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 es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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A bronzérmes zalalövői csapat.

Zalaboldogfán is sikerült el-
indítani (képünkön) az ingye-
nes informatikai képzést a Mo-
dern Learning Kft. által.

Ennek feltétele volt 15 fő
jelentkezése és az, hogy az ön-
kormányzat biztosítsa a hely-
színt és az internet kapcsolatot.

Informatikai képzés Zalaboldogfán
Oktatóról a Modern Learning
Kft. gondoskodik.

A képzés sikeres zárásával
minden résztvevő oklevelet kap
és ingyen tabletben részesül. A tan-
folyamon a résztvevők elsajá-
títhatják az alapvető levelezési
és számítógépes ismereteket.

Körzeti versmon-
dó verseny

2020. január 23-
án a Zalalövői Álta-
lános Iskola és AMI
tanulói versmondó ver-
senyen vettek részt
a Bocföldei Körzeti
Általános Iskolában.
Két kategóriát hirdet-
tek meg, az 5-6. osz-
tályosok csoportjá-
ban ,Tompa Barnabás
a 7-8. osztályosok kö-
zött Grózinger Gabri-
ella Mária készült
fel a versmondásra.

Tanulmányi versenyeken
a lövői diákok

Tompa Barnabás és Grózinger Gabriella
Mária.

A megmérettetés két fordulós
volt, a diákoknak egy kötelező és
egy szabadon választott verset
kellett elmondaniuk. A tanulók
szépen felkészültek, méltókép-
pen képviselték az iskolát. Az
eredményhirdetéskor emléklapot
kaptak elismerésül Felkészülé-
süket Jakosáné Horváth Gyön-
gyi tanárnő segítette.

Megyei történelem-verseny
A „Salla” Művelődési Köz-

pont és Könyvtár hirdette meg az

„Egyetemes és magyar történe-
lem 1301-1700 között” elnevezé-
sű versenyt. A lövői iskolát 7 ta-
nuló képviselte. Közülük – a há-
rom levelezős forduló után – Mol-
nár Péter 8. a osztályos tanuló
jutott a döntőbe. Itt egy írásbeli
feladatlap megoldását követően
prezentációt kellett a versenyzők-
nek bemutatniuk a zsűri előtt.
Péter szép sikert ért el, hiszen a
megyei 2. helyet szerezte meg.
Felkészítője volt.Herczeg Imre
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„Itt a farsang, áll a bál, Tán-
cot jár a fakanál” mottóval szer-
veztek egyházközségi bált im-
már harmadik alkalommal Zala-
háshágyon. A január 25-én 19
órakor kezdődő mulatságot Hor-
váth Gyula polgármester nyitot-
ta meg. Köszöntő beszédében
kiemelte, hogy a helyi közös-
ség építésében, összekovácsolásá-
ban az egyházi rendezvények-
nek – így az ökumenikus ima-
napnak és a jelen bálnak is –
fontos szerepe van. Nem a sza-
vaknak, hanem a közös munká-
nak – a szervezésnek, a próbák-
nak és az előkészületeknek –
van közösségformáló ereje. Vé-
gül megköszönte a rendezvény

Egyházközségi bál Zalaháshágyon

A világutazó Lujza…

megszervezésben, lebonyolítá-
sában tevékenykedők munkáját
és jó szórakozást kívánt min-
denkinek.

Ezután a kibővített Ezüst-
hárs Asszonykórus tagjai követ-
keztek: elképzelt osztálytalál-
kozó mulattatta a bálozókat.
Volt itt az osztályfőnökön kívül
takarítónő, örömlány, rendőrnő,
hajléktalan, apáca, balerinák, több

gyermekes anyuka, a világuta-
zó Lujza, a focista lány és nem
utolsósorban a zenét szolgálta-
tó lány. Mind olyan karakter,
amelyek a mai társadalomban
is megtalálhatóak. A szereplők
munkáját meglepetésképpen egy-
egy cserép virággal jutal-
mazták.

Vacsora következett, amely
előtt plébánosMikolás Attila
köszöntötte a megjelenteket. Be-
szédében ő is az ilyen rendez-
vények összekovácsoló erejét he-
lyezte előtérbe, majd elmondta
az asztali áldást. Bőséges va-
csora, ízletes borok, finom po-
gácsák és sütemények kerültek
az asztalra. Eleinte halkan szólt
a zene, lehetőséget adva a be-
szélgetésnek, a gondolatcseré-
nek. Az idő múlásával a hang-
erő is változott, akkor már
előálltak a táncos lábú férfiak
és nők: igazi báli hangulat ala-
kult ki.

Horváth Gyula

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

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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A bagodi Micimackó Böl-
csőde várja a jelentkezőket a
2020/2021-es nevelési évre.

A környező települések
gyermekeit is szeretettel várjuk.

Nyílt nap ideje:
2020. március 30-31.
Jelentkezés helye:

Bagod, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: 30/227-7441

E-mail:
bolcsode.micimacko@gmail.

com

Közlemény

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Katalin ritkán főz. Nap-
közben a munkahelyéről ki-
ugrik valami menüre, este meg
ott van a hűtő. Hétvégén ro-
hanni kell a szülőkhöz.

A párjával úgy döntöttek,
itt az ideje, hogy a konyha-
bútorukat kicseréljék, mert már
a szomszédban is megtették.
Felhívtak egy asztalost. Ki-
jött, mért, félóra alatt megbe-
szélték milyen lesz az új
konyha, az asztalos lerajzol-
ta, majd gyorsan mondott
egy árat. Egy hónap múlva
kész is volt az új bútor.

Katalin és Andrea már rég-
óta barátnők. Andrea szeret
főzni, annak ellenére, hogy
rendkívül elfoglalt. Este min-
dig főz a férjének, aki egy
nehéz nap után boldogan ül
az asztalhoz. Pillanatok alatt
elfeledve a napközbeni bosz-
szúságokat. Férje úgy dön-
tött, hogy házassági évfor-
dulójukra meglepi Andreát
egy jó konyhával. Felhívott
egy szakembert, aki a 2 órás
helyszíni felmérés és egyezte-
tés alatt elmondta, szerinte
hol, mit és miért kellene más-
képp kialakítani, hogy And-
reának egy jó konyhája le-
gyen. Két hét múlva elké-
szültek a látványtervek. Döb-
benetes volt a változás. And-
rea férje hírhedten alapos
volt, de még ő se talált hibát.

Két hónap múlva elké-
szült az új konyhabútor.
Andrea lelkesen mutatja az
új konyhát Katalinnak. Kata-
lin udvariasan hallgatja, majd
kezd egyre jobban megle-
pődni azon, hogy ez a kony-
ha sokkal jobb, mint az övé.
Keserűen meg is jegyezte:

– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Kár érte…

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


