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Január 25-én a „Salla” Mű-
velődési Központ tartalmas
programmal várta az érdeklő-
dőket a Magyar Kultúra Napja
alkalmából, ahol ,Herczeg Imre
Zalalövő alpolgármestere mél-
tatta az ünnepet. Megnyitó be-

Közös nemzeti kincsünk a kultúránk
szédében a magyar kultúra ér-
tékeit kiemelve említette a he-
lyi nagy látogatói létszámmal
bíró rendezvényeket, de többek
között kifejtette aggodalmát is:

– Úgy látom, a közművelő-
dést szervező intézmény, szak-

emberek, egyesületek, magán-
személyek, számos nehézség-
gel, leginkább érdektelenség-
gel, csökkenő aktivitással küz-
denek. Ez nem helyi jelenség,
máshol is így van. Engem meg-
döbbent a közöny, amit néha
tapasztalok a rendezvényekkel
kapcsolatban. Gondolok pél-
dául a Maros Művészegyüttes
kevés vendéget vonzó, amúgy

nagyon értékes produkcióira.
Egyfajta szellemi igénytelen-
ség, bezárkózás jellemző. Szűk
az érdeklődő réteg, amely eljár
a helyi rendezvényekre, részt
vesz a programokon. Van egy
néhány tucat főből álló aktív
mag, akik szinte minden ren-
dezvényen itt vannak, csak ke-
vés közöttük a fiatal, a tízen- és
huszonéves. Nagyon hiányo-
lom a fiatalokat, s a szellem
embereit. Sajnos, mi értelmisé-
giek sem mutatunk igazán jó
példát – mondta.

Az est alkalmával a Salla
galéria új tárlatot nyitott, me-
lyen a zalaegerszegi Göcseji
Kézműves Egyesület tagjai mu-
tatkoztak be. A kiállítók mun-
káit elnökNikitscher Bernadett
mutatta be.

Versekkel, megzenésített köl-
teményekkel színesítette a ren-
dezvényt a Takács Családi Ze-
nekar Generációk, valamint a
színjátszó csoport pár tagja.

BHK

Herczeg Imre alpolgármester
mondott ünnepi beszédet.
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Télbúcsúztató rendezvényt
tartott február15-én Zalalövőn
a ,„Salla” Művelődési Központ
így már semmi akadálya a
tavaszi rügyfakasztó meleg na-
pok eljövetelének.

Kézműves foglalkozás várta
kora délután a gyerekeket,
családokat, ahol a hagyomá-
nyos álarckészítés mellett
egyéb színes figurákat alkot-
hattak az érdeklődők. Tánccal,
vidámsággal, jelmezt öltve

Farsangi délután és táncház
örültek a legkisebbek a Zala-
lövői Tájház Egyesület által
sütött habkönnyű fánknak, ami
mellé egy kis lekvár is dukált.

Később megszólaltatták hang-
szereiket a muzsikások is a Gyé-
res zenekar jóvoltából, hogy
talpalávalót húzzanak a nép-
tánc, népzene kedvelőinek, akik
a köz-Salla Néptáncegyüttes
reműködésével, irányításával
mutatták meg a magyar virtust.

(B)

Henczi Dávid hangszerbemutatója.

Zalaszentgyörgyön a kultúr-
ház néptánctábornak adott he-
lyet február 14-16-án. A tábor-
ban tisztelettel üdvözölték a
testvértelepülésről érkezett ma-
rosszentgyörgyi Táltos Nép-
táncsoport tagjait.

Zalaszentgyörgy és Maros-
szentgyörgy baráti kapcsolata
az idén 20 éves, a kapcsolat
mind az önkormányzatok, mind
az egyházközségek között fenn-

Néptánctábor Zalaszentgyörgyön
áll. A két település együttmű-
ködése gazdasági és képzőmű-
vészeti vonalon is megjelenik,
közös pályázatokat készítenek,
festmény kiállításokat és nép-
tánctáborokat szerveznek mind-
két településen.

Igyekeztek minél szélesebb
körben kiterjeszteni ezt a baráti
kapcsolatot, így a néptánc terén
is közel 10 éve ápolják a ha-
gyományokat.

– Látható, hogy a testvér-
településen élők az énekben és
a táncban nőnek fel, előttünk is
követendő példa, hogy az itt
élőkkel megismertessük meny-
nyire fontos a népdal és a
néptánc – mondta el Kovács
Dezső polgármester.

A táborokat évről évre vál-
takozva tartják a két telepü-
lésen. Zalaszentgyörgyön ma-
gyar táncokat tanítanak ven-
dégeiknek, Marosszentgyör-
gyön az erdélyi táncokkal
ismertetik meg a zalaszentgyör-
gyi táncosokat. Az idei össze-
jövetelen a szilágysági táncokat
tanulták meg Kiss-Molnár Ist-
ván néptáncpedagógus vezeté-

sével. A most megtanult ko-
reográfia tavasszal kerül be-
mutatásra a marosszentgyörgyi
Szent György napokon.

A tábor a Zalaszentgyörgyi
Néptánccsoport farsangi ren-
dezvényével ért véget. A zárt-
körű rendezvényen meghívás-
sal azok vettek részt, akik a te-
lepülésért sokat tettek és sokat
tesznek. A színpadon a maros-
szentgyörgyi Táltos Néptánc-
csoport lépett fel a Regös
együttes rögtönzött zenei kísé-
retét követve. Az este műsorát
tovább színesítette a zalaapáti
Boróka néptáncegyüttes elő-
adása.

Trojkó Tímea

Tábori foglalkozás.

A marosszentgyörgyi Táltos Néptánccsoport fellépése.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az idei karnevál délelőttjén
a kisebbek álarcokat, színes és
vicces szemüvegeket, vidám bo-

hócokat készítettek; a nagyob-
bak pedig tréfás vetélkedőn vet-
tek részt a tornateremben. Ki-

Farsang az iskolában próbálhatták, hogy mennyire fi-
gyelnek a hétköznapokon, hi-
szen az iskolában található tár-
gyak helyét kellett kitalálniuk,
rendszámokat párosíthattak a tu-
lajdonosaikkal, székeket „öltöz-
tethettek” minél rétegesebben, sőt
vizet is hordhattak kiskanálban.
Az osztályok közösen táncoltak
egy-egy véletlenszerűen kiosz-
tott népszerű zenére, így már
nagyszerű hangulat alakult ki
ebéd előtt is.

Délután mindenki jelmezbe
öltözött. Igazi sikert aratott a
művelődési házban Shrek és mó-
kás csapata ugyanúgy, mint a
vidám bohócok, a Star Wars sze-
replői, sőt a „Ki mit tud? asz-
szonykórusa is.

A tombolasorsoláson több
mint száz ajándék találta meg
boldog gazdáját, akik az egész
napos program végén még a diák-
önkormányzat által szervezett ze-
nés mulatságon is táncolhattak.

Az elsősök farsangi produkciója a zalalövői iskolában.

Folytatjuk a 2019 október 13-
án megválasztott új zalahás-
hágyi képviselők bemutatását.
Mihályi Erzsébet után egy újabb
hölgy következik. Halmosiné Vas
Annamária ugyancsak először
indult a választáson és mindjárt
bizalmat is kapott a háshágyi-
aktól.

– Mi ösztökélte, hogy jelöl-
tesse magát?

Sokat segítenek a civilek

– Sokan megkerestek és biz-
tattak, hogy induljak. Éreztem a
támogatást, nem akartam csaló-
dást okozni a velem szimpati-
zálóknak.

– Zalaháshágyi születésű?
– Zalalövőn születtem, de

már húsz éve Zalaháshágyon
élek. Nagymamám és édes-
anyám is a faluhoz kötődik, itt
is élnek.

– Mivel foglalkozik?
– Egyéni vállalkozó vagyok

a vendéglátás területén és a do-
hányboltot is működtetem.

– Mi a legfontosabb feladat
a falu szempontjából?

– A szennyvízhálózat kiépí-
tése sok-sok éve késik. Ez len-
ne a legsürgetőbb beruházás, re-
mélem hamarosan megvalósul.

– Mely területen tevékeny-
kedik legszívesebben a közös-
ségi életben?

– A rendezvényszervezés áll
legközelebb hozzám.

– Könnyű mozgósítani az em-
bereket?

– Több civil szervezet mű-
ködik a faluban, amelyeknek a
tagjai nagyon aktívak. Ameny-
nyiben nagyobb feladatok, ren-
dezvények vannak, az erők
összeadódnak, vagyis nincs
gond az emberek mozgósítá-
sával.

Halmosiné Vas Annamária.
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2020. február 22-én – a ha-
gyományaink szerint – megren-
dezésre került Zalaszentgyör-
gyön a farsangi mulatság. Min-
den évben igyekszünk a gye-
rekek számára minél színesebb
programmal megtölteni ezt a csa-
ládi délutánt, hiszen ilyenkor

Móka, kacagás, fánklakoma
Farsang Zalaszentgyörgyön

megcáfolhatatlanul elérkezik a
felhőtlen szórakozás ideje. Ter-
mészetesen nem volt ez idén
sem másképp. Volt itt móka,
kacagás, fánklakoma…

Kezdésként az ünnepi han-
gulat jegyében álarcokat készí-
tettünk. A program folytatása-

ként megérkezett a vidám, vic-
ces, szórakoztató ,Gábor bohóc
akivel együtt komédiáztak és
bűvészkedtek kicsik és nagyok
egyaránt.

A mókázást követően a
MeNŐklub tagjai által készített
fenséges farsangi fánkkal és az
ügyes kezű anyukák, nagyma-
mák által főzött lekvárokkal bi-

zony jól megtömték a farsan-
golók a pocakjukat. Köszönet a
remek fánkkészítőknek!

A farsangi mulatságban még
mi felnőttek is helyet kaptunk
legnagyobb örömünkre, de a leg-
nagyobb boldogság számunkra
a csillámos arcú mosolygós gye-
rekek önfeledt játéka volt!

Zsirka Erika

Nagy sikere volt a rendezvénynek.

A faluházba várta Keménfa
Község Önkormányzata a far-
sangolni vágyókat február 15-
én délután, hogy mielőbb si-
kerüljön elűzni a telet.

Kézműves foglalkozás ke-
retében álarcot készíthetett ki-
nek kedve tartotta, fánkevő ver-
senyen mérhették össze ügyes-
ségüket és gyorsaságukat a vál-
lalkozó szelleműek.

A jelmezek viselői ajándék-
ban részesültek, de a közönség
szavazatai alapján kiválasztot-

Farsangi mulatság Keménfán
ták a legötletesebb jelmezt,
amit a legkisebb résztvevő tud-
hatott magáénak.

Nagy érdeklődésnek örven-
dett a lufi fújó verseny, amely-
nek győztese ugyancsak díjat
kapott. A megjelenteket 17 órai
kezdettel interaktív,Figura Ede
vidám műsora szórakoztatta a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár jóvoltából. A rendezvé-
nyen fánkkal, ropogtatni valóval,
italokkal kínálták a vendégeket.

-k-

A szer-kávási önkormányzat
vezésében közösségi disznóvá-
gáson vehetett részt a lakosság
február 29-én, szombaton. A
program célja a helyi közösség
építése, szervezése és hogy
minél több ember vegyen részt
benne – tudtuk meg Eke László
polgármestertől.

A munkát reggel fél 7-kor
kezdték meg, amelyhez a hely-
beliek pogácsát, süteményeket,
bort és házi pálinkát biztosí-
tottak. Helyi gazdától vették
meg a 150 kg-os disznót, az
állat feldolgozásához és a ren-
dezvényhez a közösségi ház és
annak udvara adott otthont. A
munkálatoknál igyekeztek a ha-
gyományokat szem előtt tarta-
ni. Ennek megfelelően készítet-
ték el a reggelit, resztelt máj,

Közösségi disznóvágás Káváson

A vacsorán megjelent vendégek.

sült máj, vese-velővel és le-
sütött hús került az asztalra.
Vacsorára is a hagyománynak
megfelelő ételeket tálaltak: hú-
sos káposztát, húslevest cérna-
metélttel, májas hurkát, véres
hurkát, sült kolbászt, sült húst.
A vacsorát követően az össze-
jövetel közös nótázással folyta-
tódott.

Füstöléshez is előkészítet-
ték a húsokat és a disznósajtot,
amelyet későbbi rendezvények
alkalmával lesz lehetőségük fel-
használni. Április 4-én az egész
napos társadalmi munkát vég-
zők ellátásához, a májusfa ki-
táncolás esti programjához és
az éjszakai túrán részt vevő
állomásfőnökök ellátásához ál-
lítanak össze csomagokat.

Trojkó Tímea

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az idén is el kellett utazni,
hogy egy kis téli élményben
legyen részük a gyerekeknek.

2020. február 14-én kora reg-
gel indult a busz a zalacsébi
óvodától . A sí-Weinebenébe
bakancsok viselése okozott némi
nehézséget, ám a gyerekek ha-
mar megszokták, és az érkezés
után nem sokkal már a bébi
pályán ismerkedtek a síelés alap-
jaival. Az oktató szerepét idén
is vállalta magára.Erdei Csaba

Több gyereknek nem volt is-
meretlen a pálya, hiszen már ne-
gyedik alkalommal nyílt lehető-
ségük e sporttal ismerkedni. A

Síeltek a zalacsébi óvodások
szülők végig segítették a gyere-
keket, egy-két bébi pályás csú-
szás után az ügyesebbek, bátrab-
bak szüleikkel, segítőkkel a ne-
hezebb pályákat is kipróbálták.
Néhány szülő is kedvet kapott e
téli sporthoz, síbakancsot hú-
zott a lábára.

Délutánra mindenki kelleme-
sen elfáradt, ám a hazaúton ez
senkin sem látszott.

Ezt a hagyományt jövőre is
szeretnénk folytatni, hogy még
többen megismerjék, megsze-
ressék ezt a sportot.

Cséberné Varga Zsuzsanna
óvodavezető

A legfontosabb tudnivalók az első lecsúszás előtt.

A óvodában már he-zalacsébi
tekkel ezelőtt elkezdődött a far-
sangi előkészület. Álarcok, bo-
hócok, füzérek váltották fel a
téli dekorációt.

2020. január 31-én pénte-
ken reggel már nagy volt az
izgalom, kisebbek-nagyobbak
már csak a délutáni jelmezbálra
gondoltak. Ebéd után lesétál-
tunk a kultúrházba és a szülők
segítségével mindenki magára
öltötte a jelmezét. A katica és

Farsang az óvodában

A gyerekek és a felnőttek is jól szórakoztak.

méhecske csoportos gyerekek rö-
vid, vidám, mókás versekkel,
énekekkel szórakoztatták a kö-
zönséget. Az ovisok után Mol-
nár Orsi zenés interaktív mű-
sora gyerekeknek és felnőttek-
nek egyaránt mosolyt csalt az
arcára.

Köszönjük mindenkinek,
hogy velünk együtt búcsúztatta
a „telet!”

Cséberné Varga Zsuzsanna
óvodavezető

A Digitális Jólét Program
keretein belül egy „vándor” 3D
nyomtató tette tiszteletét tele-
pülésünkön 2020. február ele-
jén. A beüzemelést követően a
könyvtárban volt alkalma meg-
tekinteni az érdeklődőknek az
eszközt, de az igazi, első láto-
gatók a Salomvári Általános
Iskola felsőbb évfolyamos ta-
nulói voltak, akik a tagin-
tézmény vezetője, Horváthné Pe-
csics Júlia kíséretében tekintet-
ték meg e különleges informa-
tikai eszközt. Nekik már egy
kis bemutatóval is készültünk,
ahol információt kaphattak az
új technológiáról, alapanyagok-
ról és a teljes mértékben ha-
zánkban fejlesztett és gyártott
3D nyomtatóról is. A pályavá-

3D nyomtató Zalacsében

lasztás előtt álló gyerekek talán
egy új gondolattal, lehetőséggel
a fejükben tértek haza aznap
este, mely akár szakmaválasz-
tásukat is segítheti.

Még aznap este egy újabb
bemutatóval vártuk a helyi la-
kosokat. Az előadást Cséber
József és jómagam tartottuk, me-
lyen már előre nyomtatott tár-
gyakat is bemutattunk, illetve a
türelmesebbekkel egy majdnem
másfél órás nyomtatást is ké-
szítettünk. Minden szerénység
nélkül állíthatom, hogy a vég-
eredménnyel mindenki elége-
dett volt. Sokat beszélgettünk a
felhasználhatóságáról és láttunk
videót például épületek nyom-
tatására is.

Gál Roland

Cséber József és Gál Roland előadása a 3D nyomtatásról a
helyiek gyűrűjében.

Február 15-én farsangi mu-
latságra várták a családokat Za-
laboldogfán a kultúrházban. A
rendezvény a „TOP-5.3.1-16-
ZA1-2017-00003 Közösségfej-
lesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb tele-
püléseken” pályázat keretében
valósult meg.

A jelmezes családi délutá-
non előbb kézműves-foglako-
záson készültek a parádés far-
sangi maszkok, majd az elké-
szített álarcokkal mindenki az-
zá válhatott, amivé csak sze-

A falu farsangja

retett volna. A program Gábor
bohóccal folytatódott. A móka-
mester mulatságos trükkökkel
szórakoztatta a közönséget. A
nézők a sok jóból nem marad-
hattak ki, mert ők maguk is
szereplők lettek a mutatvá-
nyokban.

A nagy derültség után a za-
laboldogfai gondoskodó házi-
asszonyok jóvoltából pompás
fánkkal és üdítővel kínálták a
farsangolókat. Jót vigadtak együtt
kicsik és nagyok a falu farsangi
délutánján!

A jelmezes családi fesztiválon mindenki jól érezte magát.
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100 éves a Zalaegerszegi Torna Egylet
Látványos, tartalmas rendezvények a jubileumi évben

A munkacsoport tagjai a jubileumi logóval.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

2020-ban több fontos jubi-
leumra is emlékezik Zalaeger-
szeg közössége. 135 évvel ez-
előtt, 1885-ben-ben lett rende-
zett tanácsú (megyei jogú) vá-
ros a zalai megyeszékhely. 130
éve, 1890-ben vezették be a
városba a vasutat. 100 évvel
ezelőtt, 1920-ban alapították
meg elődeink a Zalaegerszegi
Torna Egyletet (ZTE). 100 év-
vel ezelőtt, 1920-ban szakította
el a történelmi Zala várme-
gyétől a trianoni békediktátum
Muravidéket és Muraközt. 85
évvel ezelőtt, 1935-ben rendez-
ték meg először a Göcseji He-
tet, a zalaegerszegi fesztiválok
elődjét. 35 évvel ezelőtt, 1985-
ben alapították a Zalaegerszegi
Városi Televíziót. 10 éves a
2010-ben létrejött helyi vál-
lalkozói klub.

Nem csak Zalaegerszeg, ha-
nem egész Zala megye sport-
barátai nagy várakozással te-
kintenek a 100 éves jubi-ZTE
leuma elé. Országos viszony-
latban is elismert klub a Zala-
egerszegi Torna Egylet, amely
számos válogatott, nemzetközi
szintű sportolót adott Magyar-
országnak.

Balaicz Zoltán polgármester
a jubileum kapcsán lapunknak
a következőket mondta:

– Száz esztendő alatt a lo-
kálpatrióta kötődés egyik szim-
bóluma lett a ZTE, melynek 18
szakosztálya 1920 és 2020 kö-
zött számos emlékezetes pil-
lanattal, örömmel, büszkeség-
gel, valamint legendás sporto-
lóval ajándékozta meg a várost
és a nemzetet. Bár az egyesület

100 év alatt jelentősen átala-
kult, több szakosztály meg-
szűnt, a sportágak önállósod-
tak, a legnagyobbak pedig kü-
lön vállalkozásokká alakultak,
a ZTE örökre Zalaegerszeghez
kötődik, ezért az önkormányzat
szeretne méltón emlékezni a
jubileumra. Ezért megalakult egy
munkacsoport, amely a városi
szintű kiadványokat és prog-
ramokat koordinálta. Emellett
természetesen a különböző
sportágak és klubok külön is
tartanak majd megemlékezé-
seket.

A munkát Vadvári Tibor
alpolgármester koordinálja, a
munkacsoport vezetője Velkey
Péter, a humánpolitikai osztály
vezetője. A sporttal foglalkozó
referensek – ésTörök András
Gyenese Richárd – is helyet
kaptak a munkacsoportban.

Fontos szerepe van Kocsár-
di Gergelynek Bodrogi Csa-és
bának is a két legnagyobb
szakosztály, a labdarúgók és a
kosárlabdázók képviseletében.

Az önkormányzat támoga-
tást biztosít az elképzelések
valóra váltásához, a jubileum
emlékezetessé tételéhez. Egy
reprezentatív albumot tervez-
nek, a kötet elkészítésének fel-
adatát a ZalatájEkler Elemér,
kiadó-főszerkesztője és Seres
Péter fotós-kiadványszerkesztő
kapta.

Velkey Pétertől, a munka-
csoport vezetőjétől megtudtuk,
hogy rendhagyó osztályfőnöki
órák is lesznek az iskolákban,
ezekre több, mint ötven egykori
ZTE sportolót nyertek meg.

Szakmai konferenciákkal is
készülnek a jubileum kapcsán.
Ezekben jelentős szerepe lesz a
Göcsej Múzeumnak, Kaján Im-
re Sümeginé Hor-igazgatónak,
váth Anita, Megyeri Anna és
Szényi Krisztina munkatár-
saknak.

A Zalaegerszegi Televízió
egy filmet készít. Frauenhoffer
Márta, Kósi Zsolt id. Balaiczés
Zoltán azon dolgozik, hogy
méltóképpen mutassák be a
klubot.

Lapzárta után, március 7-én
rendezték a ZTE-FTC NB I-es
labdarúgó mérkőzést, amely
keretében került sor az egye-
sület szakosztályainak felvonu-
lására, illetve nézőtéri élőkép
bemutatására.

Május 8-án konferencia
lesz, az eseményeket aznap
ZTE gálaest zárja, amelyet az
Arany Bárány Télikertjében
rendeznek. Május 13-án fotó-
kiállítás nyílik a Hevesi Sándor
Színházban a ZTE valamennyi
szakosztályának emlékezetes
pillanatairól. Ennek felelőse
Nagy Ferenc, a színház szer-
vezési osztályvezetője és Ekler
Elemér. Nagy Ferenc egyéb-
ként a ZTE 100 gálaest egyik
szervezője is Kocsárdi Ger-
gellyel együtt.

Lendvay Antal kivitelezésé-
ben elkészült a „ZTE 100”
hivatalos logója is, amely pó-

lókon, emléktárgyakon is szere-
pel majd.

További tervezett programok:
– 2020. április 8., szerda, 15

óra: ZTE 100 élőkép az egye-
tem területén 1200 általános
iskolás és középiskolás diák,
valamint egyetemi hallgató
részvételével a Zalaegerszegi
Városi Diákönkormányzat és a
Zalaegerszegi Egyetemisták
Egyesülete szervezésében.

– 2020. második fele: fotó-
kiállítás Horváth Jenő fényké-
peiből a futball 100 évéről.

– Felmerült a ZTE minden-
kori indulóinak újrahangsze-
relése, hangrögzítése, és akár
egy minikoncerten való bemu-
tatása is.

– 2020. május: 50. Súly-
emelő Göcsej Kupa az 50 éves
ZTE Súlyemelő Klub szerve-
zésében a ZTE 100 jegyében.

– 2020. szeptember: 51.
Nemzetközi Kosárlabda Göcsej
Kupa a ZTE 100 jegyében.

– 2020. október: a ZTE 100
éves jubileumára megújuló Os-
toros Károly Munkacsarnok
ünnepélyes avatása.

– 2020. október: a ZTE 100
éves jubileumára megújuló és
bővülő birkózóterem ünnepé-
lyes avatása.

– 2020. november: a Zala-
kerámia ZTE KK 1990-es és
2010-es bajnokcsapatának ün-
neplése a ZTE 100 jegyében.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zalalöv és Környékeő
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2020. február 7-én, közel ne-
gyed évszázados várakozás után,
megalakult Hagyárosböröndön
az első olyan civil szervezet, mely-
nek célja a település fejlődésé-
nek, fejlesztésének előremozdí-

Megalakult a Hagyárosböröndért Egyesület

Szeretnék javítani a településképet.

tása, illetve a meglévő értékek
védelme. Az egyesület vezetője
Molnár Imre, az elnökség továb-
bi tagjai ésFilinger Ferenc Si-
mon Lajos. Az egyesületnek több
alcsoportja van, melyek elsősor-

ban felelősek egy-egy célcso-
port megvalósításáért.

Az egyesület tevékenységi kö-
re nagyon széleskörű, kiterjed
például a kulturális, sport, ter-
mészet- és környezetvédelem te-
rületére, a különböző rendezvé-
nyek szervezésére, a helyi érté-
kek feltárására, értékteremtés-
re, a településkép javítására.

A szervezet az önkormány-
zattal együttműködve már el is
kezdte a munkáját. A közös mun-
ka alapja, hogy minden tevékeny-
ség megvalósítása a település
egészére figyelemmel, hosszú táv-
ra, előre tervezetten történjen.

Mivel sok a feladat, az egye-
sület még a hivatalos bejegyzé-
se előtt, az alakuló ülést követő
héten ismét megbeszélést tar-
tott. Az egyik fő téma a falunap

programja volt, mivel ez az egyik
legnagyobb volumenű rendez-
vény, és az idén valószínűleg
kiegészül az elszármazottak ta-
lálkozójával is. A másik téma
az I. Faluszépítő nap időpontjá-
nak, céljainak és a főbb te-
vékenységeknek a meghatáro-
zása lett.

A következő hét a telepü-
léskép javítása érdekében terve-
zett feladatok előkészítéséről
szólt, így különösen a megfe-
lelő helyszínek felkutatásáról, a
dekorációs eszközök összegyűj-
téséről, a virágosítás lehetősé-
geinek felméréséről.

Reméljük, hogy a jó hangu-
lat, a lelkesedés és a lendület
sokáig megmarad!

Varga Katalin
polgármester

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata 2020. február 15-
én (szombaton) 16.00 órára hív-
ta az érdeklődőket a farsangi jel-
mezes mulatságba.

A kultúrházban jelmezes fel-
vonulás, közös játék várta a gye-
rekeket. Volt lehetőség arcfes-
tésre, álarckészítésre is. A po-
cakok sem maradtak üresen,
jutott mindenkinek bőven az
ízletes fánkokból.

A program zárásaként, sötéte-
déskor a kiszebáb fénye világí-
totta meg a táncoló arcokat. Égett
a szalmából készült lányalak.

Bízunk benne, hogy a bábu
elégetésével nem csak a telet
űztük el, hanem ahogy a ba-
bona tartja: megszabadulnak az
emberek a betegségtől, bánattól
és minden bajtól!

Varga Katalin
polgármester

Égett a kiszebáb

Égett a szalmából készült lányalak.

Sütő Gábor gépkarbantartó
technikus, géplakatos mester és
fia, , főmozdonyve-Sütő Zoltán
zető, vasútszakmai oktató vol-
tak a masiniszták január 28-29-
én a „Salla” Művelődési Köz-
pont nagytermében felállított kis-
vasút kiállítás alkalmával.

Sütő Gábor elmondása sze-
rint a modellépítés alapötletét a
Csömödéri Kisvasút járművei
adták 1995-ben. Ezek alapján
épültek meg az első modelljár-
művek és a pályarendszer. A sín-
anyag alumínium függönysín,
melyeken a működtető feszültsé-
get kapják a vontató járművek
(12-24 Volt egyenfeszültség). A
modelljárművek fémlemezből,
fából és műanyagból készültek.
Bemutatójukon a Csömödéri

„Megy a gőzös”
Kisvasút járművei mellett meg-
található a Nagycenki Széc-
henyi Múzeumvasút, a Kemen-
cei Erdei Múzeumvasút néhány
jármű modellje, valamint az egy-
kori Szombathelyi Villamos Va-
sút (SZ.V.V. 1897-1974) villa-
mos motorkocsi modellje is. Az
1:10 méretarányú vasútmodell
rendszer az eredeti bánya és
iparvasutak járművei alapján ké-
szült egyéni családi kivitele-
zésben.

Több helyre szeretnék eljut-
tatni munkájuk eredményét, mely
Zalalövőn is számos látogatót
vonzott. Az óvodásoktól a fel-
nőtt korosztályig sokan megcso-
dálták a kisvasutat működés
közben.

BHK

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Nagy érdeklődés kísérte a kiállítást.
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2018-ban előzetesen beszámoltunk
már az EFOP-1.5.2 számú, 6 települést
magába foglaló pályázat segítségével tel-
jesítendő szándékainkról.

A projekt a közelmúltban Bagod tekin-
tetében lezárult, ezúton gondolatjelek
mentén szeretnénk az olvasókkal megosz-
tani legfontosabb eredményeinket a teljes-
ség igénye nélkül. Lássuk, miket is sike-
rült megvalósítanunk:

– falunap: 2018., 2019.,
– Anyatejes táplálás világnapi délután:

aprócska gyermekeknek szóló aprócska
rendezvénynek indult, ami aztán annyi
látogatót vonzott, hogy sötétedés előtt
tudtuk csak összepakolni a légvárakat,
ami igazán jó érzés volt,

– 6 program is egy egész héten át(!)
tartott, mint: játékos ismeretterjesztő hon-
és helyismeretre épülő rendezvény az
óvodában, illetve az iskolában, természeti
és épített környezet védelmének hete
szintúgy a 2 intézményben, továbbá lo-
vastáborok teljes ellátással,

Sikeres és tanulságos 2 éven át tartó projekt zárult le Bagodban
– 20 alkalomból álló ismeretterjesztő

előadássorozat: többek között vendégünk
volt Ocsovai Grácián, a zalaegerszegi
Jézus Szíve ferences plébánia plébánosa,
Király Gábor 108-szoros rekorder váloga-
tott labdarúgókapus, illetőleg az év
természetgyógyásza is,

– óvodai szakmai képzések a környező
óvodák pedagógusainak bevonásával,

– 284 db fotóval illusztrált, 152 olda-
las, Bagod történetét feldolgozó színes
helytörténeti kiadvány, melynek könyvbe-
mutatója hozzávetőlegesen 140(!) érdek-
lődőt vonzott,

– futóverseny: 2018., 2019., összesen
majdnem 900 nevezővel, nem számolva a
nézők, a szurkolók seregét,

– településtörténeti kiállítás,
– iskolai környezetvédelmi nap,
– további iskolai tájékoztató előadások

támogatása (pl. „Az egészséges étkezés a
családban A gyermeki közösségek együtt-”, „
működésének fejlesztése”), noha önkormány-
zatunknak 2013-tól sem fenntartási, sem
működtetési feladatai nincsenek az intéz-
mény tekintetében,

– ingyenes honismereti kirándulás
Szombathelyre,

– közös gyereknap a szülőkkel az
óvodában, közösségépítési tréninggel,

– haranglábak és egy hősi emlékmű
felújítása,

– „Szelfizve kirándulj, kirándulva szel-
fizz!” elnevezésű játék: aki Bagod előre
megadott nevezetességeinek mindegyi-
kénél szelfit készített, sorsoláson vett
részt. A nyertesek családjukkal (2x4 fő) 2

éjszakás honismereti utazást nyertek
Szombathelyre, az ókori Pannónia köz-
pontjába 4 csillagos szállodai elhelyezés-
sel, teljes ellátással, belépőkkel,

– napelemes kandeláber felállítása,
– bölcsődei kisgyermeknevelő munka-

társat foglalkoztathattunk 19 hónapon át
100 %-os pályázati bérfedezettel.

A fentiek Bagod történetében minden
eddiginél nagyobb lehetőséget adtak arra,
hogy valóban egy közösség legyünk, kö-
szönjük a részvételt mindenki számára,
aki megtisztelte jelenlétével bármely ren-
dezvényünket.

Továbbá nemcsak sikeres volt e 2 év,
hanem hasznos is, hiszen pontosabb képet
kaptunk arról, mely rendezvénytípusokra
van nagyobb szükség, illetve melyek fe-
lett járt el az idő a 21. század emberének
szórakozási, kikapcsolódási szokásai gyö-
keres változása következtében. Ezen kö-
vetkeztetéseket levonva és tapasztalatain-
kat felhasználva szervezzük jövőbeni ese-
ményeinket.

Bagod Község Önkormányzata

Bagod Község Önkormány-
zata tájékoztatja az olvasókat,
hogy változásokat eszközöl a
temetői hulladék tárolásában a
hulladékgazdálkodó szerv te-
metői hulladéktároló konténe-
rek (bérleti, ürítési, szállítási)
költségeinek jelentős emelése
következtében – több telepü-
léshez hasonlóan.

A jelenlegi konténeres gyűj-
tést felváltja az 1,1 m -es táro-3

lókban történő elhelyezés. A
Zalaegerszeg felőli temetőnél 3
db, a Zalaszentgyörgy felőli
temetőnél 2 db kerül rendsze-

resítésre, melyekbe kizárólag a
temetőkből származó hulladék
rakható, mint koszorú, virág,
mécses, sírok gondozásából
eredő zöldhulladék, stb.

Minden más, például földma-
radvány, sírtörmelék – beleértve
a máshonnét származó zöld-,
kommunális, egyéb hulladékot
is – elhelyezése szigorúan tilos.

Az elhelyezést – többek kö-
zött – kamerafelvételek segítsé-
gével ellenőrizni fogjuk.

Akik nem tartják be a fen-
tieket, azok ellen közigazgatási
bírság kiszabásának van helye,

Felhívás – Bagod melynek összege természetes
személyek esetén 150.000 fo-
rintig, egyéb esetben 1.000.000
forintig terjedhet.

Amennyiben a bírság nem
kerül befizetésre, abban az
esetben elrendeljük annak adó-
hatóság általi végrehajtását.

Ezúton is kérjük, települé-
seink esztétikus megjelenésé-
hez nyújtsanak segítséget a fent
részletezettek betartásával, egy-
úttal köszönjük környezetünk
védelmében tett együttműkö-
désüket.
Bagod Község Önkormányzata

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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Február 22-én hagyományosan
megrendezésre került a Zalalö-
vői Napközi Otthonos Óvoda
és a szülői munkaközösség szer-
vezésében a Zsuzsanna-bál. A mű-
sor előtt a szülői munkaközös-
ség köszönetét fejezte ki min-
den támogatónak. Gyarmati An-
tal polgármester a fenntartói társu-
lás nevében fejezte ki köszöne-

Zsuzsanna-bál az óvodában

tét. Bejelentésre került, hogy
idén egy mini bölcsöde kialakí-
tására kerül sor, amely várha-
tóan szeptembertől tudja fogad-
ni a kicsiket.

Aköszöntők után az iskola vég-
zős tanulói gyönyörű keringőt
adtak elő. A meglepetés műsor-
ban Hamupipőke megpróbálta-
tásait kísérhettek nyomon a

nézők. A műsor után az óvoda
szülői munkaközössége és Gyar-
mati Antal közösen köszönte
meg óvónő-Molnár Miklósné
nek 40 éves munkáját, és kívánt
jó egészséget és sok örömet nyug-
díjas éveihez.

Kovács Imréné, az óvoda veze-
tője elmondta, hogy 2019-ben
az intézmény indult a Mol
Helyi Érték Program pályáza-
tán, ahol udvari gyógynövé-
nyes „tündérkert” és tanösvény
létesítésére pályázott. A pályá-
zat sikeréhez már csak egy lé-
pés kell, ezúton kéri a zalalövői
lakosságot, hogy szavazatával a
Mol Alapítvány honlapján már-
cius 9-29-ig támogassa az óvo-
dát. Siker esetén 500.000 Ft tá-
mogatásban részesül a projekt,
amely nem csak tündérkert ki-
alakítását tartalmazza, hanem elő-
adásokat és kirándulásokat is
az óvodás gyermekek számára.
A szavazáshoz szükséges link
az óvoda oldalán megtalálható.

BB

Február 1-én, szombaton dél-
után a községi önkormányzat
támogatásával újra megrendez-
ték a hagyománnyá vált kol-
bászfesztivált a hagyárosbörön-
di kultúrház udvarán. A fődíj
ezúttal egy Zalakocka-torta volt.

11 csapat nevezett be a ver-
senybe, melyhez a szükséges
húst a szervezők biztosították, a
hozzá való fűszerekről pedig
maguk a versenyzők gondoskod-
tak. A rendezvényt első ízben Vigh
László parlamenti képviselő is
meglátogatta. jóvoltá-Rózsás Tibor
ból zeneszó mellett készültek a
finom ételek. A kultúrházban, egy
ötletes, „kolbász-kerítést” ábrázo-
ló dekoráció előtt hirdetett ered-
ményt a elnök –Boncz József
Horváth András Simon Endre–
– összetételű, „kivá-Simon János
ló helyi gasztronómiai szakértők-
ből” álló zsűri, mely, mint
mindig, most is anonim alapon
hozta meg nehéz döntését.

Szempont volt a megfelelő
fűszerezés, tálalás is. A vetél-

Kolbászból volt a kerítés

kedés 1. helyezettje a Kanálka
csapata lett Bödör Imréné
vezetésével, a 2. helyen vég-
zett a , azazBorivó Miszori
Tibor és társai, akik egy üveg
pezsgővel gazdagodtak. A 3.
helyet, egyúttal egy üveg bort
pedig a alakulata, azazCsudajó
Simon István családjaés ér-

demelte ki. Különdíjban ré-
szesültek a Nárai Dominik
nevével fémjelzett Böröndi
Fajankók, akik naptárt kaptak
jutalmul.

A nap önfeledt szórakozás-
sal, lakmározással zárult.

Ács László
tudósító

A fotón a zsűri tagjai láthatók, Varga Katalin polgármester és
Vigh László társaságában.

Fotó: ifj. Bödör ImreFotó: ifj. Bödör Imre

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándorral együtt utazunk
az autóban.

Úgy gondoltam, ez jó al-
kalom lesz arra, hogy meg-
beszéljük mi történt vele az
elmúlt évek alatt. Sándor már
elmúlt 50 éves. Már akkor volt
mobil telefonja, amikor még
sokan azt se tudták, hogy mi
az. A munkájából adódóan fon-
tos volt, hogy bárhol elérjék.
Sokáig csak beszélgetésre hasz-
nálta, hiszen egy telefonhí-
vással mindent el lehetett in-
tézni. Azonban pár éve kényte-
len volt ő is beszerezni egy
okos telefont. Az elején so-
kat kellett küzdenie a készü-
lékkel, de aztán belejött.

Én vezetek, ő valakinek
üzenetet ír a telefonján. Min-
den betű beírásakor szorgal-
masan pityeg a telefon. Ré-
gen találkoztunk.

– Hogy van a család? –
kérdezem.

Sándor pityeg a telefon-
ján, egy pillanatra felnéz:

– Csilla most külföldön
tanul.

Pityeg tovább, majd foly-
tatja:

– Három hónap után volt
itthon.

Pityeg tovább a telefon…
– Gondoltam megbeszél-

jük mi történt, de alig tud-
tam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Ekkor egy pillanatra felnéz,
és elgondolkodva mondja:

– Nem értem, régen mi
nem voltunk ilyenek. Vala-
hogy volt időnk egymásra.

Majd tovább pityeg a te-
lefonján.

– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fa-
kadt ki Sándor –, alig lehet ve-
lük valamit megbeszélni.

Sándorra néztem és elmo-
solyodtam:

– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ezek a fiatalok…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu



10 20 .20  márciusZalalövő és Környéke

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.

Január 22-én a Felnőtt me-
sék Tabuk nélkül klub vendé-
geként ny. olaj-Haász György
mérnök (képünkön) előadásá-
ban, a kuvaiti olajkutak eloltá-
sának nem mindennapi történe-
tét ismerhette meg a közönség.

Az előadó évtizedekig dol-
gozott a térségben, egyike volt
azoknak a szakembereknek,
akik az 1991-es kuvaiti olajku-
tak eloltásában aktívan részt
vettek.

A közel-keleti történet
1990-re, az Öböl-háborúig nyú-
lik vissza, amikor Kuvait és
Irak szembe került az olajlelő-

„A pokolban dolgoztam”
helyek közös felügyelete miatt.
A Szaddam Husszein által
irányított iraki csapatok Kuvait
lerohanását követően, az USA
válaszlépésére reagálva vissza-
vonultak, viszont eközben kö-
zel 800 olajkutat gyújtottak fel.

Mint az előadó elmondta,
olyan időszak volt ez, amikor a
Föld időjárását számottevően
befolyásolta a levegőbe kerülő
szennyező anyag, így pl. Afri-
kában szó szerint fekete eső
esett.

A magyar oltócsapat orosz
mintára egy olyan eszközt ter-
vezett, mely a BIG WIND el-
nevezést kapta. Alapjául egy T-
34-es harckocsi és két MÍG-21
vadászrepülőgép hajtómű szol-
gált. Az eszköz által gyorsab-
ban, tudták eloltani a gyakran
visszalobbanó tűzfészkeket. Az
amúgy is meleg időjárás és a
lángok általi hő, a sűrű füsttel
borított fekete égbolt pokoli
munkakörülményeket terem-
tett, de ahogy Haász György
mesélte: „A feladatot el kellett
végezni.”

A világ több országából
érkező segítség közepette is
kitűnt a magyar alakulat haté-
kony, színvonalas munkavég-
zése.

BHK

A múltban kalandozni, ér-
dekes történeteket megismerni,
mindig nagyszerű dolog, és ha
ez komoly kutatással párosul,
feltárul a történelem egy apró
szeglete, benne nem minden-
napi szereplőkkel, jelen esetben
Festetics Mária udvarhölggyel,
Erzsébet királynével, a bécsi
udvar arisztokrata világával.

Minderről , aBéres Katalin
Göcseji Múzeum történész mu-
zeológusa mesélt Zalalövőn a
„Salla” Művelődési Központ-
ban a február 5-i Irodalmi
Szalon előadójaként.

A kalandos életút esemé-
nyei hiteles képet hagytak az
utókornak Sissi Máriához való
ragaszkodásáról. Csak egy rész-
let a történetből: A királyné
olyannyira megszerette, maga
mellett akarta tudni a gyer-
mekkorát Söjtörön töltő lányt,
akit Deák Ferenc gróf mutatott
be neki, hogy nem tűrte el

A bécsi udvarban…

Mária esetleges házasulási szán-
dékát. Sissi több közeledési
kísérletet is meghiúsított és a
következő kijelentést tette:
„Mulatni vele, azt engedem.
Szeretni nem, még kevésbé
hozzá menni. Nem illene egy
idegen ember végett engem itt
hagyni.”

Munkája során harminckét
külföldi útjára kísérte el Mária
Erzsébetet, így állandó, hiteles
tanúja lehetett a korszak ma-
gyarok által kedvelt királyné
életének, akit huszonkilenc
éven át szolgált.

Béres Katalin előadás által
közelebb került a történelmi
korszak, melyet számos fotó,
felkutatott tényanyag támasz-
tott alá, így a közönség bete-
kintést nyerhetett Mária titkos
naplójának lapjaiba, ami által
napvilágra kerültek a kor köz-
életének történései.

(B)

Béres Katalin tartott előadást.

Március 13.: iskolai ünnepély (március 15.).
Rendező: Zalalövői Általános Iskola és AMI.
Március 14.: 15.00 óra: 500 harang koncertje Lékai László
bíboros, prímás, esztergomi érsek születésének 110. évfor-
dulójára emlékezve.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
Március 15. 9.30 óra: 1848-49 forradalom és szabadságharc
megemlékezés.
Március 18. 18.00 óra: Maros Művészegyüttes műsora: Valaki
jár a fák hegyén…
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
Március 25.: Tabuk nélkül.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
Március 28.: Kirándulás Isonzo völgybe.
Rendező: Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
Április 2.: tavaszi óvodás versmondó verseny.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
Április 4.: Irodalmi Szalon – Költészet Napja

Kiállítás
Húsvétra készülődve - kézműves foglalkozás

Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár
Április 17.: Mese és mondaíró pályázat eredményhirdetése.
Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár
Április 18.: Borminősítő verseny.
Rendező: Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért keresse
a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél!

Zalalövői programajánló



112020. március Zalalövő és Környéke

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

Zalalövő és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

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-

Sajnos egyre több Zalalövő területén is a gazdátlanul kó-
borló, járókelőket veszélyeztető kutya. Emiatt íme a szabályok,
melyeket az ebtartóknak be kell tartani, illetve a lehetőségek,
melyet a veszélyeztetett személyek tehetnek biztonságuk
érdekében.

A felügyelet nélkül közterületen tartózkodó kutyák veszé-
lyesek, gazdájukat pedig szabálysértési, súlyos következmény
esetén büntetőjogi felelősség terheli.

Települési körülmények között jellemzően úgy követi el az
ebtulajdonos a szabálysértést, hogy a felügyelete alatt álló
kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja.

Az állattartó köteles felelősen ebet tartani, azaz bármilyen
körülmények között biztosítania kell a felügyeletét. Ennek
módját sem jogszabály, sem hatóság nem állapítja meg, teljes
mértékben az állattartó sajátos körülményeire és anyagi
lehetőségeire van bízva.

A felelős tartással össze nem egyeztethető gyakorlatot foly-
tató ebtartó veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt pénz-
bírsággal kényszeríthető a felelős magatartásra, melynek leg-
alacsonyabb összege ötezer, legmagasabb összege százötven-
ezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabály-
sértések esetén háromszázezer forint.

Az okozott károkért ugyancsak megállapítható az ebtartó
felelőssége.

A lakosság jellemzően még mindig a jegyzőtől (az önkor-
mányzattól, polgármestertől) várja a kutya ügyekben való eljá-
rást, pedig 2012.04.15-től a jegyzőktől a járási hivatalokhoz
telepítették az általános szabálysértési hatáskört, 2020.03.01-től
pedig már a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerve jár el.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége segít a feljelentés,
továbbá a fotó vagy képfelvétel bizonyítékok gyors eljutta-
tásában, de természetesen lehetőség van a hagyományos papír
alapú ügyintézésre is. A veszélyeztetés kutyával szabálysértés
sértettjeinek célszerű megjelölni a tanúkat is, akik vallomásuk-
ban alá tudják támasztani a jogsértő cselekményeket, be tudják
azonosítani a kutya tulajdonosát, hogy a rendőrhatóság a tény-
állást teljes körűen tisztázhassa. A közösségi média felületén
való véleménynyilvánítás és a sérelmek megosztása önmagá-
ban csak kvázi cselekvés, megoldást nem hoz, ennek útja kizá-
rólag a szabálysértési eljárás kezdeményezése a tulajdonossal
vagy ismeretlen személlyel szemben: a feljelentés.

Ezúton is kérjük a gazdákat a felelős ebtartásra!
Gyarmati Antal                                         Horváth Attila
polgármester mb. jegyző

Kutyavilág…
Az ebtartás és ami vele jár!
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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2020.04.04.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig

650 Ft/db
Házhoz szállítva 750 Ft/db

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

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

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


