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Sopron és az osztrák határ közelében,

egy 230 négyzetméteres, nagy nappalis, teraszos, cserép-
kályhás összközmûves családi ház nagy gyümölcsös kertben.
A kertben fúrt kút van. Az ingatlan gazdálkodásra, üdülésre,
vállalkozásra is alkalmas. Ára: 22,5 millió Ft. Tel.: 20-920-7127.

Fertõhomokon eladó

Eladó ingatlan Fertõhomokon

Vertetics László

Zalalövõn

Balaskó Árpád Vendel:

lemondása
miatt idõközi polgármester-vá-
lasztásra kerül sor
2013. október 20-án.

Az öt jelöltet (valamennyien
függetlenként indulnak) arra
kértük, hogy fejtse ki program-
ját, vázolja elképzeléseit lapunk
hasábjain is.

– A Zalalövõhöz közeli kis
tanyán, Kövesparton születtem

Öten a polgármesteri posztért
Idõközi választás Zalalövõn október 20-án

Ki lesz Zalalövõ új polgármestere?

1956 október 20-án. Nõs va-
gyok, három gyerekkel, felesé-
gem pedagógus-képzõmûvész.

Kora gyerekkoromtól kötõ-
döm Zalalövõhöz, itt jártam ál-
talános iskolába, itt ministrál-
tam Bánk atyának a hajnali
miséken.

A zalaegerszegi érettségi
után a Képzõmûvészeti Fõisko-
lára jelentkeztem, majd évekig
dolgoztam Zalalövõn, innen vo-

nultam katonának is. Itt nyílt el-
sõ egyéni kiállításom. Itt tervez-
tem és rajzoltam plakátokat,
díszleteket, zsûriztem és restau-
ráltam a templomi keresztutat.
Végül itt nyugszanak szeret-
teim: nagyszüleim, édesapám és
sajnos egyik öcsém is.

Hogy miért lettem polgár-
mester-jelölt? Mert célom és
álmom egy élhetõ, szerethetõ

kisváros. Karbantartott utakkal,
új üzemekkel, munkahelyekkel,
jó egészségügyi ellátással, pezs-
gõ sportélettel. Növekvõ lakos-
sággal, játszóterekkel és gyere-
kekkel. Zalalövõt már ókori és
1945 elõtti múltja is arra köte-
lezi, hogy a térség turisztikai,
kulturális és gazdasági központ-
ja legyen.

A hagyárosböröndi községi
önkormányzat és az ifjúsági
klub idén szeptember 28-án,
szombaton szervezte meg a ha-
gyományos szüreti felvonulást,
melyet – mivel tavaly a csator-
naépítés miatt elmaradt – újra
nagy érdeklõdéssel vártak a fa-
lubeliek. Délután 3 órakor ké-
szen állt a kultúrház udvarán a
szõlõindákkal, színes szalagok-
kal feldíszített teherautóból,
traktorokból és pótkocsikból
álló „menetoszlop” és az ötven
felvonuló, akik között sok volt a
cigányasszonynak öltözött részt-
vevõ. Elõször Zsigray József

„Eljött a szüret ideje”
polgármester köszöntötte a je-
lenlevõket és ismertette a hét-
vége programját, majd elindult
a felvonulás a Fõ utcán, elõször
déli irányban, majd a temetõ
alatt megfordulva, visszafelé. A
menetet a rendõrség és a pol-
gárõrség autói biztosították. A
felvonulók vidám nótaszóval és
zenével köszöntötték a járdá-
kon integetõket, akik pogácsá-
val, köménymagos kiflivel, süte-
ménnyel és borral kínálták
õket. Sok ház kapujában ötletes
szüreti díszeket lehetett látni:
szalmabábukat, bálákat, almával

Itt a szüret, vigadjunk!

Fotó: Filinger MarcellFotó: Filinger Marcell
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A határok közelsége is jó

lehetõségeket kínálhat. Úgy ér-
zem a körmendi vasútvonal
újraindítása is fontos lenne.
Azok a romos épületek is meg-
oldásra várnak, melyek rontják
a városközpont képét. Sok út
felújítása és új parkolóhelyek
kialakítása is szükséges. Fontos
lenne a termelõi piac mielõbbi
megnyitása is.

Tagadhatatlan: mindehhez
pénz kell, de a pályázati lehetõ-
ségek lehetõ legjobb kihaszná-
lásával és összefogással sok
minden megvalósítható. Min-
denki fontos, minden jó gon-
dolat, ötlet számít.

A lényeg mindig az legyen,
hogy a megvalósítandó elképze-
lés a város, a közösség javát szol-
gálja, ne pedig az, hogy kitõl
származik. Hiszem, hogy csak a
közösségi erõ, a jobbat áhító
akarat képes élhetõ hétközna-
pokat és igazi ünnepnapokat
teremteni. József Attila úgy fo-
galmaz: ... ,, és legelõször is a
legegyszerûbb dologhoz lássa-
tok - adódjatok össze...” Ha erre
képesek leszünk, akkor belátha-
tó idõn belül büszkén mond-
hatjuk: mi zalalövõiek vagyunk.

Ezt remélve és abban a hit-
ben, hogy ez viszonylag gyor-
san megvalósulhat, vallom: kö-
zösen egymásért, együtt Zalalö-
võért!

– Az elmúlt években bete-
kintést nyertem településünk
önkormányzati mûködésébe.
Megszerzett tapasztalataim és
ismereteim alapján számos öt-
lettel és elképzeléssel, úgy ér-
zem megfelelõ lendülettel és
kitartással rendelkezem ahhoz,
hogy Zalalövõt a fejlõdés útjára
tereljem. Elhivatottságomon kí-
vül véleményem szerint fontos
szerepe van a kínálkozó pályá-
zati lehetõségeknek, a meg-
felelõ kapcsolatrendszernek és
az építõ újszerû ötleteknek. Za-
lalövõn a legsürgetõbb felada-
tomnak a munkahelyteremtést,
ezen belül a már mûködõ helyi
kis- és középvállalkozások meg-
erõsítését és szerepük növelé-
sét tartom fontosnak.

A település rendkívül jó kör-
nyezeti, területi adottságait fi-
gyelembe véve erõsíteném a
város kulturális-turisztikai vonz-
erejét. Természetesen mindeze-
ket a lakosság, a civil szerveze-
tek és az önkormányzat támo-
gatásával, elõzetes egyetértésé-
vel képzelem el megvalósítani,
hogy a város kellemes életteret
biztosító településsé váljon. Leg-
fontosabb feladat az önkor-
mányzat kötelezõ feladatainak
végzéséhez a szükséges forrá-
sok biztosítása és az intéz-
mények, önkormányzati épüle-
tek karbantartási és felújítási
munkálatainak végzése. Törek-
szem a helyi egyesületek támo-

Gödörházi Norbert:

gatására, a mûködési feltételeik
javítására.

Kiemelten fontosnak tar-
tom többek között a település
infrastrukturális fejlesztését: jár-
daépítést az ipari park irányába,
járdafelújításokat, a csapadék-
víz biztonságos elvezetését, és a
mezõgazdasági területeken lévõ
önkormányzati úthálózat ren-
deltetésszerû használatra való
alkalmassá tételét. Sajnos az ivó-
víz-hálózat már 43 éves, ezért
gyakori a meghibásodása. A
szennyvíztisztító kapacitás kor-
szerûsítésre, bõvítésre szorul.
Elengedhetetlenül szükséges a
Borostyán-tó vizesblokkjának
átépítése és a Pacsa-hegyi inf-
rastruktúra kiépítésének szor-
galmazása.

Szükséges a mezõgazdasági
termelés ösztönzése, növelése,
a helyi termékek piacának meg-
teremtése. Alapvetõ élelmisze-
rek ellátása terén a település-
nek hosszú távon önellátóvá
kell válnia, a helyi termelõket
elõnyben kell részesíteni. A
gondozási feltétel javítása ér-
dekében folyamatosan figye-
lemmel kell kísérnünk a tele-
pülésünkön élõ szociálisan rá-
szorultak ellátását.

A város peremterületein (Ir-
sapuszta, Morva, Nagyfernekág,
Sötétmajor) élõk számára a szol-
gáltatások fejlesztésével élhe-
tõbb környezet kialakítására
van szükség. Realizálnám a
mentõállomás megépítését. A
Zala Menti Napok rendezvény-
sorozat programját meg kell
újítani, törekedni kell a lakosság
részére a programok térítésmen-
tes látogatásának biztosítására.
A megvalósításhoz új városfej-
lesztési és marketingstratégia
kidolgozását tartom fontosnak.

– Mint tõsgyökeres zalalövõi
lakos, háromgyermekes család-
apa, aki életébõl 41 évet itt töl-
tött, és ezer szállal kötõdik a
településhez, mi más lehetne a
célom, mint Zalalövõt olyan kis-
várossá fejleszteni, ahol a pol-
gárok elégedettek a környeze-
tükkel, a megélhetési lehetõsé-

Gyarmati Antal:

gekkel, a szolgáltatások színvo-
nalával, a szórakozási, kikapcso-
lódási, kulturális lehetõségekkel.

Az idelátogatók és a befek-
tetõk elismerõ szavakkal illes-
sék a települést a vendéglátás, a
turisztikai látványosságok, a ba-
rátságos gazdasági környezet, az
itt lakók szorgalmának, együtt-
mûködésének következtében
kialakult városkép miatt.

Egyik legfontosabb felada-
tomnak tekintem, hogy a lakos-
ságot minél jobban bevonjam a
település életébe, kimozdítsam
a jelenlegi passzivitásból. Ne
elszenvedõi legyenek a felülrõl
jövõ intézkedéseknek, hanem
alulról kezdeményezve, meg-
hallgatva a polgárok vélemé-
nyét, közösen alakítsuk telepü-
lésünk életét, építsünk gyerme-

keink számára perspektívát nyúj-
tó kisvárost.

Az összefogás, a kölcsönös
bizalmi alapon nyugvó együtt-
mûködés elengedhetetlen fel-
tétele az elõrelépésnek. Ki kell
aknázni a civil szervezetek moz-
gósító erejét, teret és támoga-
tást kell adni a település javát
szolgáló mûködésükhöz. Erõsí-
teni kívánom a kapcsolatokat a
vállalkozásokkal, hiszen a leg-
nagyobb gazdasági potenciált, a
munkahelyteremtést a meglévõ
és új helyi vállalkozások támo-
gatásában, fejlõdésük elõsegíté-
sében látom. Az Õrség kapu-
jában vagyunk, kerüljünk a ka-
pun belül, erõsítsük a kapcso-
latainkat az Õrséggel, hogy fej-
leszthessük a vidéki turizmust,
hogy a Borostyán-tó, a római

Öten a polgármesteri posztért
Idõközi választás Zalalövõn október 20-án

Balaskó Árpád Gödörházi Norbert Gyarmati Antal

Tisztelt Választópolgárok!

A tartandó idõközi pol-
gármester választással kapcsolatosan a következõkre szeretném
felhívni a figyelmüket.

Kampányt folytatni

Október 20-án (vasárnap) a szavazás reggel 6 órától este 19
óráig tart. Szavazni személyesen, a választási értesítõben megje-
lölt szavazóhelyiségben lehet.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a szavazáshoz vi-
gyék magukkal az

(jogosítványt). Jogszabályi elõírás, hogy szavazás elõtt iga-
zolnia kell minden választópolgárnak személyazonosságát, ha
ezt nem tudja érvényes okmánnyal, akkor sajnos nem szavazhat.

Az a választópolgár, aki mozgásában gátolt, vagy betegsége
miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni,

Szavazni a Helyi Választási Bizottság által átadott szavazóla-
pon, a jelölt neve mellett lévõ körben elhelyezett

Zalalövõ, 2013. szeptember 30.

HVI Vezetõ

2013. október 20-án (vasárnap)

A választási kampány 2013. október 20-án 00,00 óráig
tart. 2013. október 20-án (vasárnap)
00,00 órától 2013. október 20-án (vasárnap) 19 óráig TILOS!

érvényes személyazonosító igazolványu-
kat, vagy érvényes új „kártya típusú” vezetõi engedélyü-
ket

írásban kér-
het mozgóurnát. A szavazás napja elõtt, 2013. október 19-
én 16,00 óráig a jegyzõhöz, szavazás napján a Helyi
Választási Bizottság Elnökéhez kell a választópolgárnak
írásbeli kérelmét eljuttatnia.

egymást
metszõ két vonallal lehet. Érvényesen szavazni csak egy
jelöltre lehet.

A jelöltek közül a polgármesteri tisztséget az a személy
tölti be, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja a választáson.

Gáspárné Tóth Zsuzsanna

H I R D E T M É N Y !
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Herczeg Imre Pintér Antal

örökség, hagyományos és új
rendezvényeink vonzó idegen-
forgalmi látványosságok legye-
nek. A rendezett településkép-
hez hozzátartozik az infrastruk-
túra fejlesztése: az elkerülõ út
megépítése, az Újmajortól Nagy-
fernekágig már kész tervekkel
rendelkezõ kerékpárút létesí-
tése, az utak, járdák állapotának
javítása, a közmûhálózat felújí-
tása. A lakosság biztonságérzete
növelésének elengedhetetlen
feltétele a mentõállomás meg-
építése belátható közelségben
és a hozzá kapcsolódó orvosi
ügyelet létrehozása.

Sokáig lehetne sorolni a fej-
lesztési lehetõségeket, melyek
megvalósításához 23 éves ön-
kormányzati képviselõi, 17 éves
intézményvezetõi tapasztalat
birtokában kellõ alázatot, tisz-
tességet, együttmûködési kész-
séget, partnerséget ígérve ké-
rem a lakosság támogatását!

– Egy évre nagy ívû prog-
ramot felvázolni felelõtlenség,
viszont tisztességes munkavég-
zést, odafigyelést ígérhetek. Két
hónapnyi városvezetési tapasz-
talat alapján a felelõs gazdál-
kodást tartom a legfontosabb-
nak. Az elsõ félév alapján a költ-
ségvetés számai tarthatóak, a
városnak adóssága nincs, sõt né-
mi fejlesztésekre is sor kerül-
het, gondolok itt a kritikus bel-
területi utak javítására, a buda-
fai és mindszenti ravatalozó fel-
újítására. Más forrásból kerülhet

Herczeg Imre:

átépítésre a sportöltözõ épüle-
te. A termelõi piac átadás elõtt
áll, reméljük a környékbeli és
helyi termelõk élni fognak az
árusítás lehetõségével. Jelenleg
a fogorvosi rendelõ tetõzetének
felújítása folyik. Az idõjárástól
függõen még az idén megvaló-
sulhat a vasúti átjáró átépítése.

A jövõ évben nagy feladatot
ró ránk az induló nagyberuhá-
zások /elkerülõ út, mentõállo-
más építése/ kapcsán történõ
közremûködés, emellett számos
helyi projekt indulása várható:
iskolakonyha felújítása, a Római
park komfortosítása, a strand
fejlesztése.

A munkahelyteremtés terü-
letén az Ipari parkba új vállal-
kozás betelepülésére látok le-
hetõséget, ugyanakkor a zalalö-
või munkahelyeken helyi mun-
kavállalók alkalmazását szorgal-
mazom.

Indokolt lenne a tanyagond-
noki kisbusz cseréje is, amit pá-
lyázat alapján szeretnénk meg-
oldani.

A Borostyánkõút Gazdaság-
fejlesztési Klaszter fenntartását
2014-tõl is fontosnak tartom,
szorosabb kapcsolatot kívánok
kiépíteni a vállalkozókkal annak
érdekében, hogy helyi szinten a
vállalkozásoknak továbbra is a
pályázatok és egyéb területeken
segítséget tudjunk nyújtani.

Fontosnak tartom a képvise-
lõ-testület cselekvési egységé-
nek fenntartását, ami vélemé-
nyem szerint eddig kielégítõ

volt. Számítok a civil szerve-
zetek aktív közremûködésére a
város életében, a rendezvénye-
ken. Tudomásul kell venni, hogy
helyi összefogás nélkül nincs
elõrelépés.

Kiemelt célomnak tartom a
megyei és járási vezetõkkel való
kapcsolatépítést és a környék-
beli településekkel fennálló kor-
rekt viszony fenntartását.

– Közel egy év múlva véget
ér a választási ciklus, ez – véle-
ményem szerint – egy polgár-
mesterjelöltnek nem elegendõ
arra, hogy rövid vagy hosszabb
távú elképzeléseit megvalósítsa.
Ez az idõszak a kapcsolatépí-
tésre, a lehetõségek felkutatásá-
ra, felvázolására elegendõ. Ter-

Pintér Antal:

mészetesen Zalalövõnek meg-
vannak a lehetõségei egy na-
gyobb ívû fejlõdésre, úgy, hogy
közben gondoskodni tud az in-
tézmények mûködtetésérõl és a
rászorulók megsegítésérõl. Mind-
ehhez fontos a meglévõ munka-
helyek megõrzése és lobbizni
kell, hogy szerény ipari par-
kunkba további gazdasági társa-
ságok telepedjenek le, mellyel
bõvíteni lehet az új munkahe-
lyek számát. Ehhez szorosan
kapcsolódik új házhelyek (lakó-
utca) kialakítása, amely elõsegí-
tené a fiatalok letelepedését.
Mindent el kell követni annak
érdekében, hogy a mentõállo-
más minél elõbb felépüljön és a
86-os elkerülõ építésével egy
idõben az észak-dél irányú ke-
rékpár út is elkészüljön.

Fontosnak tartom, hogy az irá-
nyításom alatt mûködõ alapítvá-
nyok projektjei, valamint a sport-
egyesület pályázata kedvezõ el-
bírálás esetén megvalósuljanak:

– a vasút mellett lévõ ifjúsá-
gi szabadidõparkban egy olyan
rendezvény tér, amely alkalmas
„A” kategóriás fogathajtó verse-
nyek és más hasonló jellegû
rendezvények lebonyolítására,
valamint a legkisebbek részére
kialakításra kerüljön egy nem-
zetközi szabványnak is megfele-
lõ játszótér,

– a Borostyán-tónál meg-
épüljön a szabadtéri színpad,

– a Civil Ház bõvítésével kiala-
kuljon egy kisebb inkubátorház,

– a Szent Márton út nyom-
vonalán elhelyezett pihenõhely
kialakításával megélénküljön a
vallásturizmus településünkön,

– elkezdõdjön a sportöltözõ
felújításának elsõ üteme, hogy
méltó körülményeket tudjunk te-
remteni a sportolni vágyóknak.

Szorgalmazom az iskola
konyhájának, valamint az utak
és járdák felújítását.

Hosszasan lehetne sorolni a
tennivalókat. Amit én tenni tu-
dok és akarok nem más, mint
együtt Önökkel jobbá tenni
mindennapjainkat, hogy Zalalö-
võ végre dinamikusan fejlõdõ
sikeres település legyen, amely
vonzza a befektetõket. Ma 56
évesen töretlenül hiszek szülõ-
városom jövõjében, és még ké-
pesnek érzem magam városunk
esélyeinek javítására, ahogy tet-
tem ezt a mûvelõdési központ
élén is.

„Eljött a szüret ideje”
és dióval töltött kosarakat, hor-
dókat és szõlõt.

Útközben fehér inges pincé-
rek kínálgatták az egyik pótko-
csin levõ hordóból csapolt
bort, a „cigányasszonyok” pedig
gyakran leállították az áthaladó
autókat, pogácsát kínálva a
meglepett sofõröknek. A kikiál-
tó szerepét , a kis-
bíróét , a „pap”
feladatait pedig
vállalta magára. A menet idõn-
ként megállt: ilyenkor az össze-
sereglett hallgatóság elõtt a kis-
bíró felsorolta az elmúlt év ér-
dekesebb eseményeit és pellen-
gérre állította egyes helybeliek
viselt dolgait, tréfával és iróniá-
val fûszerezve. Ezután a „pap”
tréfás szertartás keretében össze-
adta az alkalmi menyasszonyt

és võlegényt
, szigorúan ki-

hangsúlyozva, hogy a frigy csak
erre a napra érvényes, majd
megáldotta az új bort.

A legérdekesebb jelenetek
háza elõtt játszód-

tak le, ahol a gazda szalmabábu-
nak álcázva maga ült le a kapu
elé, majd megpróbálta a meny-
asszonyt elrabolni. A Kossuth
utca végén már olyan magas
fokú volt a jókedv, hogy táncos
mulatság kerekedett: ropták a
táncot fiatalok és idõsebbek

Farkas Ernõ
Simon Endre

Molnár Imre

(Horváth Eszter)
(Tóth Dániel)

Bödör Imre

egyaránt. A kultúrházhoz vissza-
érkezõ menetet a szakácsok
paprikás krumplival kínálták,
melyet az udvaron álló aszta-
loknál fogyasztottak el. Utána a
helyi Gold együttes bálja várta a
szórakozni vágyókat.

A másnap az „Itthon vagy! -
Magyarország, szeretlek!” orszá-
gos programsorozat jegyében
telt. Délután 3-kor a Pitypang
Bábszínpad Bagodban, az iskola
tornatermében bemutatta a

Nagytakarítás a Napnál címû
elõadást. 18 órakor a hagyáros-
böröndi kultúrháznál lecsófõzõ
versenyt és gyermekek részére
tökfaragást tartottak. Este a za-
lalövõi ,
majd a zenekar lépett
fel Komámasszony kakasa címû
mûsorával, majd tábortûz zárta
a programot, melyet a rossz
idõjárás ellenére is nagy érdek-
lõdés kísért.

Salla néptáncegyüttes
Kis Hétrét

Ács László

A kisbíró kidobolta…

Fotó: Filinger MarcellFotó: Filinger Marcell
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Az elmúlt évekhez hasonló-
an tartotta kihelye-
zett megyenapját, ünnepi ösz-
szejövetelét a

. A három éve felava-
tott

szeptember 7-én elismeré-
seket adtak át a megye életé-
ben tevékenykedõ, kiemelke-
dõ munkát végzõ szakembe-
reknek. Az ünnepségen beszé-
det mondott ,
a közgyûlés elnöke, aki ismer-
tette a megye fejlesztési tanul-
mányának részleteit, s hozzá-
tette: az önkormányzat legfon-
tosabb feladata, hogy a 2014-
2020 közötti megyei fejlesztési
koncepciót elkészítse.

– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok mun-
ka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósul-
jon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen

Zalaváron

Zala Megyei
Közgyûlés

Millenniumi Emlékmû-
ben

Manninger Jenõ

kedveznek az aprófalvas és kis-
városokból álló térségeknek.
Ugyanakkor felértékelõdhet a
térség elhelyezkedése, a ter-
mészet adta elõnyök okos ki-
használása. Bízunk benne, hogy
Zala egyre több térsége válik
vonzóvá és megtartja, vissza-
csábítja fiataljainkat. Az elmúlt
idõszakban sikerült elérni,
hogy a következõ uniós ciklus-
ban is legyen még területi
program. Így a megyék, me-
gyei jogú városok maguk ala-
kíthatják ki fejlesztési elképze-
léseiket és a megyei önkor-
mányzatnak döntõ szerepe
lesz a kisebb városok, falvak
fejlesztésében. Konkrét beru-
házásokon alapuló helyi prog-
ramokat, megvalósíthatósági ta-
nulmányokat készítettünk min-
den járás területére. Nagy re-
ményeket fûzhetünk a vidék-
fejlesztési programhoz is, mely-

ben a földtörvénynek is kö-
szönhetõen Zala megyében is
még több és sikeresebb gaz-
dálkodó család lehet. Mind-
ehhez szükséges lesz a kis- és
középvállalkozásokat, a családi
vállalkozókat jobban kiszolgá-
ló vidéki bankrendszer is. A
megye csak az ország és a
nemzet sikeressége mellett le-
het eredményes. Magyarország
jobban teljesít, csökken az in-
fláció, szerényen, de növeke-
dik a gazdaság, a reálbér és a
nyugdíj. A népegészségi, jöve-
delmi mutatók a megyében az

európai és a magyar átlag alatt
vannak. Elégedettségre tehát
nincs ok, de míg Európa többi
országa a csõd szélén áll, nálunk
az ország összefogásának kö-
szönhetõen a munkára, családra
építõ politika eredményei már
látszanak. Szükségünk van jö-
võbe vetett hitre a feladatok vég-
rehajtásához – mondta többek
között a közgyûlés elnöke.

A beszéd után hagyomá-
nyosan megyei kitüntetõ cí-
meket és díjakat adtak át azok-
nak az embereknek, akik szak-
tudásukkal, munkájukkal, em-
beri tartásukkal vagy példa-
mutató tevékenységükkel ki-
emelkedtek közülünk, és kitar-
tásukkal, elkötelezettségükkel
járultak hozzá a megye jó hí-
rének növeléséhez.

A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Dísz-
polgára kitüntetõ címet ado-
mányozott néhai

, a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság (NMHH),
valamint a Médiatanács volt
elnökének, akinek karrierje
Zalából indult. Az idén április-
ban elhunyt egykori önkor-
mányzati és országgyûlési kép-
viselõ díját testvére vette át.

A kép-
galériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.

Szalai Anna-
máriának

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A kitüntetettek a közgyûlés elnökével.

„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi ünnepség Zalaváron

Tisztelt ügyfeleink, tisztelt lakosok!

Zala-Depo Kft.

info@zaladepo.hu

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a
rezsicsökkentésrõl szóló 2013. évi LIV. és 2013. évi CXIV.
törvények értelmében 2013. július 1-tõl a kormány által
preferált rezsicsökkentés a hulladékszállítási díjakat is érinti.

A jogszabályok elõírják, hogy a számlán, a színes mezõben
ki kell emelni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelent-
kezõ megtakarítás összegét az elszámolt idõszak vonatkozá-
sában, és a 2013. július 1-je óta eltelt idõszakban.

Társaságunk elvégezte a törvényben leírt kötelezettsé-
geket, így a szolgáltatási területén élõk a soron
következõ számlájukban már a csökkentett díjakon számlázott
tételeket fogják látni.

A hulladékszállítási díjaknál a csökkentés általános sza-
bálya az, hogy a közszolgáltatás díja nem lehet magasabb a
2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalék-
kal megemelt összegének 90 százalékánál.

Tekintettel a helyi sajátosságokra, és az egyes települése-
ken alkalmazott eltérõ mûszaki tartalmú díjakra, a csökkentés
mértéke településenként eltérõ lehet.

Az ezzel kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatással
állunk rendelkezésükre elérhetõségeinken:

Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26.
Telefon: 92/598-940, fax: 92/312-771
E-mail:

Rezsicsökkentés a Zala-Depo Kft. hulladékszállítási díjainál
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frissítõ, relaxáló,
cellulit kezelõ, alakformáló masszázs

tel.: +36 30 452 5790

Masszázs Szalon

•
•

Antalné Tóth Zsuzsanna

Flabi és Masszázs Szalon - Teskánd

Napi 10 perc FLABéLOS edzés = 50 percnyi normál edzés utcai ruhában.

- támadja a narancsbõrt,

- gyors kalóriaégetés,

- centikben mérhetõ átalakulás,

- cukorbetegeknek, javítva a végkeringést,

- csontritkulásban szenvedõknek.

8992 Teskánd, Petõfi u. 82.

Köröm Stúdió

•

Plecskóné Zsáli Katalin
tel.: 36 30 331 0921

pedikûr, manikûr, mûköröm

www.teskandiflabi-hu.webnode.hu

tel.: +36 30 447 7050

Szeptember 21-én szüreti
felvonulás, majd az azt követõ
össznépi vigasság vette kezde-
tét Káváson. Kicsik és nagyok
ünnepi ruhát öltve a falu kul-
csos házánál sorakoztak, majd
sorra vették a település részeit,
így a felsõ, majd az alsó falu-
részt. A pártát viselõ lányok,
asszonyok, kalapos fiúk, meg-
lett férfiak ültek hintóra, fa-
kadtak dalra harmonikaszó kí-
séretében,

szervezésében. A felvo-
nulás menyasszonyát talicskán
ülve szállította võlegénye, hát-
rébb két nõi ruhába bújt fiú
húzta „zenedobozát”. A tele-
pülés közepén lassított a szí-
nes, pónilovas karaván, majd
szót kért a kisbíró, aki hangsú-
lyozta a takaros kis község
lakóival történt fontos esemé-
nyeket, e nap jelentõségét, ki-
emelve a szõlõ levének jóté-
kony hatását. A szónok szavai
érintették a falu egy-egy is-
mert személyét, a mindenna-
pok jelentõséggel bíró tevé-
kenységeit. Mindeközben Ká-

Eke Lászlóné Ma-
riann

Szüreti sokadalom a Zala-hídon
Kávás és Zalaszentgyörgy együtt vigadott

vás asszonyai pogácsával és
finom nedûvel teli kosarakkal
karjukon szólították meg az
ünneplõket. Az egyik porta
elõtt rongybáb pár „kínálta” a
helyi szõlõsgazda borát. A lako-
dalmas sereg vidám útja to-
vább vitt, egészen a Zala-hídig.
A tarka mulatós csapat itt vára-
kozni kényszerült, hiszen a tá-
volból hallatszó énekszóhoz
tartozó zalaszentgyörgyi felvo-
nulók épp értek ki a faluból. A
szüreti fesztivált a helyi és a
szomszédos település mûvé-
szeti csoportjainak nívós pro-
dukciói színesítették: az Öröm-
zene Kórus, a Margaréta Dal-
kör, valamint a Gyertyafény
Kórus. Az örömteli találkozón
érezhetõ és látható volt e két
szomszédos falu kedvezõ kap-
csolata, baráti viszonya.

A kisbírók szellemes, rí-
mekbe szedett párbeszéde nagy
sikert aratott a szüreti feszti-
válozók körében: „Pénzetek,
mint a pelyva, de a jó kedvet
Kávás hozza…” A tartalmas szó-
párbajt követõen a

, va-
lamint a zalalövõi

tagjai ropták a
híd közepén.

Immár együtt haladt to-
vább az egymásra talált mula-
tós menet a zalaszentgyörgyi
mûvelõdési ház felé, ahol út-
közben mindenki megcsodál-
hatta a szervezõk által meghir-
detett „Õszi termény talicska”
versenyének kreatív, ötletes mun-
káit egy-egy kerítés tövében.

Zalaszent-
györgyi Néptánc Együttes

Salla Nép-
táncegyüttes

A kultúrház elõtti téren a
helyiek jó gazdához híven
némi étekkel és pálinkával
várták a mókás lakodalmas né-
pet, ahol a négy pár „össze-
adása” is megtörtént, a „pap”
feladatát a településen élõ fes-
tõmûvész, vál-
lalta fel.

A hûség fogadalmait kö-
vetõen pogácsás batyus bál-
lal folytatódott a parádés össz-
népi forgatag, melynek mo-
tivációját – mindkét község
részérõl hagyományteremtõ
céllal – a közösségi élet épí-
tése és az évekre visszatekin-
tõ baráti kapcsolat mélyítése
adta.

Buday Mihály

Török Irén

A közös, táncos mulatság már a Zala-hídon kezdetét vette.

Szeptember utolsó hétvé-
géjén is gazdag volt a
program. Szombaton fotókiál-
lítás nyílt a faluházban „Termé-
szet, amit õriznünk kell” cím-
mel felvételeibõl,
valamint a „Bagod képekben”
tárlatot is megtekinthették a
látogatók. A kiállítást

mûvésztanár nyitotta
meg.

A bagodi helytörténeti kiál-
lítást szeretnénk bõvíteni vagy
kiadvány formájában megjele-
níteni a késõbbiekben. A kiál-
lítások 2013. október 12-ig te-
kinthetõk meg 10.00 és 16.00
óra között.

Vasárnapra családi délutánt
szerveztünk. Sajnos a rossz idõ
miatt nem tudtuk a szabadba
„kivinni” a rendezvényt, ezért
az iskola tornatermében ke-
rültek megrendezésre a prog-
ramok.

Bagodon

Ekler László

Szényi
Zoltán

Gazdag program Bagodon is

Elsõként a hagyárosbö-
röndi :
Nagytakarítás a Napnál címû
elõadását nézhették meg az
érdeklõdõk, majd a

néptánc bemutatója kö-
vetkezett (koreográfusuk

).
A bagodi

Fincza Levente és Szabó
Csanád verset adtak elõ, majd
a helyi iskolások Barbi tánca
színesítette a délutánt.

A mûsora
után capueira és zumba bemu-
tatóra került sor.

A program ideje alatt ugrá-
lóvár, kézmûves foglalkozás,
csillámtetoválás színesítette a
kínálatot.

Este vacsorával vártuk a
község lakóit, majd a Szent
Mihály napi õrtûz körül ének-
léssel zártuk a napot.

Pitypang Bábszínház

helyi isko-
lások

Mol-
nár Lázárné

Napsugár óvodá-
sok

Bagodi Énekkar

D.A.

Tartalmas volt szeptember utolsó hétvégéje.
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A nyári hónapokban beszá-
moltunk a

kiemelt ese-
ményeirõl. Mostani rövid írá-
sunkat a nyár további kórusos
eseményei rövid összefoglalá-
sának szenteljük, kitekintve az
õsszel soron következõ gyer-
tyafényes rendezvényekre, fel-
lépésekre is.

Mint minden évben, a
Gyertyafény Kórus 2013-ban is
mûsort adott a zalaszent-
györgyi falunapok program-
ján. Eltérõen azonban a leg-
utóbbi évek gyakorlatától, ez
alkalommal a péntek esti díj-
átadó- és megnyitóünnepsé-
gen léptünk színpadra, vidám
vegyeskari mûvekkel. A faluna-
pot követõ hétvégén, 2013. jú-
lius 20-án, a szombathelyi Sar-
lós Boldogasszony Székesegy-
házba volt hivatalos a Gyertya-
fény Kórus, ahol alapító kórus-
tagunk és alapítványunk kura-
tóriumi elnöke,

és szintén kórustag
menyasszonya,

esküvõi szertartásán mûkö-
dött közre, az alkalomhoz illõ

zalaszentgyörgyi
Gyertyafény Kórus

dr. Császár
Zoltán

dr. Balogh Dó-
ra

Gyertyafényes nyári emlékek
énekek elõadásával. A hosz-
szabb nyári szünet és a nyári
tábor után, immár szeptem-
berben, a zalaszentgyörgyi-ká-
vási közös szervezésû szüreti
felvonulás egyik zalaszent-
györgyi állomásán énekelt a
Gyertyafény Kórus, vidám, bo-
rozós, rábaközi szüreti nép-
dalokat.

A kórus következõ alkalom-
mal a zalaszentgyörgyi óvódás
bálon lép fel, eleget téve a
szervezõk felkérésének, akik
az intézmény 25 éves jubileu-
mára az egykori óvodások
részvételével mûködõ elõadó-
mûvészeti csoportokat hívták
meg fellépésre. Október 26-án
délután 15 órától tartjuk követ-
kezõ saját rendezvényünket a
zalaszentgyörgyi kultúrház-
ban, amelyen elõadónk saját
élményei alapján, fényképek-
kel illusztrálva mesél a spanyol-
országi Szent Jakab-út („El
Camino”) zarándoklásakor szer-
zett élményeirõl, és természe-
tesen mûsort ad a Gyertyafény
Kórus is.

(cs)

Egymásra talált a két kórustag…

2013 szeptember 8-án a za-
laszentgyörgyi

a grazi Magyar Katolikus
Közösség, plébá-
nos és , a Paszto-
rális Tanács elnöke meghívásá-
ra búcsúi szentmisén szerepelt
a grazi kálváriatemplomban.

Nagyszerû fogadtatásban ré-
szesültünk, a plébánián külön
termet biztosítottak számunk-
ra, ahol zavartalanul készülõd-
tünk a szentmisére. Kodály
Zoltán egy motettájával, Liszt
Ferenc Krisztusoratóriumának
egy orgonakíséretes tételével,
s egy hangszerekkel kísért Ave
Mariával mutatkoztunk be. Ven-
déglátóink odafigyelõ gondos-
kodásának köszönhetõen több
miserész magyarul szólalt meg,
a szentleckét egy kórustag ol-
vasta szintén magyarul. A ven-
dégpüspök,
személyében is vajdasági ma-
gyar plébánost hallgathattunk.
Felemelõ érzés volt 200 km-re
otthonunktól, a német nyelvû
misén magyar szót hallani! Ez
a nap Magyarországon a Ma-
gyar Dal napja, több helyszí-
nen magyar szerzõk dalait éne-
kelték, mint mi is.

Rögtön a mise után bemu-
tatták a magyar küldöttségnek

Örömzene Kó-
rus

Molnár Ottó
Ugri Mihály

Németh László

Örömzene Grazban

a sziklához ragasztott, egyedül-
álló barokk templomot, mely-
nek oltárfala az olajfák hegyét
szimbolizálja. A sziklából faka-
dó víz keresztelõkútként is
szolgál. Leereszkedtünk a hegy
gyomrába, a II. világháborús
bunkerbe, majd felkapaszkod-
tunk a hegytetõn felállított 3
kereszthez. Innen csodálatos
kilátás nyílt a Mura partra. Ké-
sõbb a kórus szabadtéri kon-
certet adott az egybegyûlt hí-
võközösségnek. Az Örömóda
ünnepélyes hangjai után latin
nyelvû kórusmûvek, zalai nép-
dalcsokor, Bárdos népdalfel-
dolgozásai és Taisei gitáros da-
lok csendültek fel osztatlan si-
kert aratva.

A szereplés után jólesett a
finom ebéd, melyre szeretettel
hívtak meg bennünket a kato-
likus közösség tagjai. Ismerke-
déssel, beszélgetéssel gyorsan
elszaladt az idõ, kora délután
búcsúztunk el a Kálváriatemp-
lom közösségétõl, s Molnár Ot-
tó atyától.

Hálásak vagyunk
tolmácsnõnek, aki-

nek igényes idegenvezetésével
indultunk a grazi városnézésre.

kórusvezetõ

Sahov
Marianna

Standi Gyuláné Marianna

A grazi kálváriatemplomban a hazaiak

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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H
ungarikum
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Zalacséb, Salomvár, Ke-
ménfa Zalaháshágyés fenn-
tartásával mûködik Zalacsében
az óvoda, mely az önkormány-
zatok több milliós támogatásá-
nak köszönhetõen augusztus-
ban alapos átalakuláson esett
át. Az intézménybe 45 gyer-

Megszépült a zalacsébi óvoda
mek jár két vegyes csoportba,
akikkel négy óvónõ és három
dajka foglalkozik.

– 37 éve mûködik itt óvo-
da, így a régi ablakok már meg-
értek a cserére. Az épület kívül
is új színezést kapott, a cso-
portszobák ablakaira szúnyog-

háló és redõny került. Meg-
történt a szokásos nyári festés
és egyik csoportban a parketta
újra lett lakkozva. Szerencsére
minden évben sikerül valamit
felújítani, és nagyon szép lett
minden. Tavaly a játszótéri
elemek felújítása, festése a szü-
lõk segítségével társadalmi

munkában valósult meg – árul-
ta el

vezetõ óvónõ.
A festést, lakkozást

helyi vállalkozó
végezte, a nyílászárók cseréjét
a bo-
nyolította le.

Cséberné Varga Zsuzsan-
na

Hor-
váth István

Cseke Ablakgyár Kft.

Pataki Balázs

A Mindszenty József Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Kol-
légium Salomvári Tagiskolájá-
nak kézmûves szakköre szere-
pelt szeptember hónapban a
József Attila Könyvtár „Meg-
mutatom magam” sorozatá-
ban. A kiállítás címe: „Szõ, fon,
nem takács”.

A szakkör már több mint
10 éves múltra tekint vissza.
2009-tõl vezeti.
A szakköri tagok többsége alsó
tagozatos, de néhányan a felsõ-
ben is folytatják ezt a tevé-
kenységet. Célunk, hogy a
gyermekek megismerjék és
tovább ápolják a hagyományos
kézmûves technikákat, a körü-
löttük lévõ sokszor értékte-
lennek ítélt anyagokból hasz-

Sipos Jánosné

Salomvári tanulók kiállítása

nos és tetszetõs tárgyakat al-
kossanak. Eközben ízlésük is
formálódik, megtanulják ér-
tékelni az egyedi, kézzel ké-
szült tárgyakat a tucatáruval
szemben.

Sok tanulónak sikerél-
ményt is hoz ez a tevékenység.
Évek óta eredményesen szere-
pelünk a Gyenesdiáson meg-
rendezett Gergely-napi Mûvé-
szeti Fesztiválon, ahonnan
több alkalommal elhoztuk már
a vándorserleget. A Karácsony-
fa - díszítõ versenyeken is di-
cséretesen szerepeltünk. Az
igazi sikert mégis az jelenti,
amikor a volt szakköri tagok
késõbb is folytatják ezt a mun-
kát a maguk örömére.

- g -

Új külcsínt, ablakokat kapott az épület.

A kiállító tanulók Sipos Jánosné tanítónõvel a megnyitó után.

Szeptember 28-án, szomba-
ton délután került megren-
dezésre a hagyományos Szent
Mihály napi vásár a

udvarán.
A néphagyomány-ápoló

komplex tervünk elsõ prog-
ramja a vásár, melynek célja a
vásár mint népszokás óvodai
környezetbe illesztése a 3-7
éves korú gyermekek életkori
sajátosságainak figyelembe vé-
telével.

Az udvaron napernyõs „stan-
dokon” sorakoztak az óvónõk
által készített kézmûves ter-
mékek, a finom maffinok, a
sós perecek és a szép piros
almák.

zalalövõi
óvoda

Szent Mihály napi vásár
A program a nagycsopor-

tos gyermekek vásárba hívo-
gató versével kezdõdött, majd
az óvó nénik sárközi karikázót
táncoltak. Ezt követte a cso-
portok vásári kikiáltó verse,
majd ügyességi feladatok kö-
vetkeztek, ezért „peták” volt a
fizetség.

Minden gyermek kapott
egy tarisznyát, melybe belete-
hették a „petákért” vásárolt
árukat. Aki megszomjazott
szörppel olthatta szomját. A
vásár táncházzal fejezõdött be,
amit nagyon élveztek a gyer-
mekek és mindenki boldogan
indult haza a sok ajándékkal.

Tóthné Járfás Györgyi

Nagy volt a nyüzsgés az óvoda udvarán.
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A zalai dombok között meg-
búvó, néprajzi értékekben gaz-
dag kis falu, kulturális
és közösségi életének mozga-
tórugója a településen élõ

. E lelkes,
kreatív, közvetlen hölgy évek
óta számos program ötletgaz-
dája, szervezõje, megvalósítója
a helyiek õszinte támoga-
tásával.

– A Kávási Ifjúságért Alapít-
ványt 2001-ben, mint magán-
személy hoztam létre, hogy
elõsegítse az itt élõ fiatalok
mûvészeti, kulturális szabad-
idõs programjait, abból a cél-
ból, hogy helyben tartsa õket,
megakadályozva az elvándor-
lást. Ezen kívül a Kávási Pol-
gárõr Egyesület gazdasági fel-

Kávás

Eke
Lászlóné Mariann

„Szeretek ebben a faluban élni…”
A közösségért tevékenykedve

adatait is ellátom, valamint fér-
jem révén a sportkörben is te-
vékenykedem – kezdett e sok-
színû munka felsorolásához
Mariann.

Az általa életre hívott ala-
pítvány közhasznú feladatokat
lát el, köztük a település kör-
nyezeti, szellemi értékeinek,
hagyományainak feltárását és
ápolását, a kulturális örök-
ség megõrzésében is szerepet
vállalva. A faluban mûködõ
amatõr alkotó csoportok tevé-
kenységéhez szükséges anyagi
források biztosítása is fontos
szereppel bír munkájukban.
Mindezen értékmegõrzõ fel-
adatokat szorosan együttmû-
ködve végzik

, a telepü-
Kávás Község

Önkormányzatával

lésen mûködõ
.

– Szervezetünk alkotó kész-
ségét jelzi az is, hogy a község
közösségi házában teleház,
könyvtár és ezoterikus klub,
körtánc csoport, valamint ama-
tõr színjátszó kör is mûködik,
természetesen mindez önkor-
mányzati támogatással. Az ala-
pítvány keretein belül legré-
gebben alakult csoportunk a
Violin Kórus, amely a falu ün-
nepein lép fel, és egyéb meg-
hívásoknak is eleget tesz. Skra-
but Éva (a Zalai Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület elnöke)
segítségével varró tanfolyam
indul õsszel. Petvörk csoport
is tevékenykedik önköltséges
módon. Tizenhat éve már,
hogy egy éjszakai túra ötlete
fogalmazódott meg bennem,
melyet egyre nagyobb érdeklõ-
dés kísér. Mindezt az is mutat-
ja, hogy a környezõ települé-
sek is csatlakoztak hozzánk,
idén májusban már 30 fõs
szervezõ csapattal és közel
350 ember részvételével zaj-
lott. Kihívás a résztvevõknek,
hiszen különbözõ erõ- és bá-
torságpróbák jellemzik, melye-
ket a környezõ hegyen, dom-
bokon bonyolítunk le, amely-
be az ottani szõlõsgazdák is
bekapcsolódnak oly módon,
hogy részt vesznek az akadá-
lyok, feladványok elkészíté-
sében.

Többek közt olyan felada-
tok várnak a vállalkozó szelle-

civil kezdemé-
nyezésekkel

mûekre, hogy hányan fér-
nek el egy Trabantban, vagy
több nyelv használata egy
adott szöveg értelmezése so-
rán. Nagyon kalandos program
barangolni a borona tanös-
vény mentén, amely a falut
övezõ dombokon halad, meg-
ismertetve az arra járókat a
kultúrtörténeti és építészeti
értékekkel – kaptunk ízelítõt a
színes, közös szabadidõs tevé-
kenységekrõl.

– Napjaimat a szüreti felvo-
nulás szervezése foglalta le, a
szerepek kiosztása és az ese-
ményhez kapcsolódó szövegek
kitalálása. Idén elsõ alkalom,
hogy a két falu, Kávás és Zala-
szentgyörgy együtt ünnepelt,
melyet hagyományteremtõ cél-
lal szeretnénk tovább vinni. A
két község között sok a közös
pont, hiszen egyazon körjegy-
zõséghez tartozunk, valamint
mindkét részrõl baráti társasá-
gok gazdagítják a közösségi
életet. Terv továbbá, hogy meg-
valósításra kerüljön egy álta-
lam kiépített erdélyi kapcsolat
ápolása õsszel, kölcsönös láto-
gatás formájában – avatott be
bennünket a közeli és távoli
elképzelésekbe Mariann.

– Az év minden szakában
akad egy olyan ünnep, összné-
pi esemény, értékes program,
amely az itt élõk lelkes rész-
vételével történik. Szeretek eb-
ben a faluban élni, semmiképp
sem költöznék el. Szeretem az
embereket, egy igazi közösségi
szellem alakult ki itt Káváson,
az együtt megélt értékmeg-
õrzõ tevékenység által, amely
úgy érzem folytatást kíván –
búcsúzott Eke Lászlóné.

Török Irén

Az átlagosnál keményebb
tél és esõzések megviselték

mellékútjait. A
nagy mennyiségû hó olvadása,
majd az utána lehullott jelen-
tõs csapadék tovább károsítot-
ta a már többször javított uta-
kat. Önerõbõl az önkormány-
zat nem tudta volna megolda-
ni a munkákat, így tavasszal
indokolttá vált vis maior pályá-
zat benyújtása.

– A település két részén is
komoly károk keletkeztek,
ezért pályáztunk 980 ezer fo-
rintra, melyet el is nyertünk. A
település határában óriási a
vízgyûjtõ terület, így elõfordul,
hogy 40-50 méter szélesség-
ben folyik a víz. Az esõzések
megviselték a lakosság által
gyakran használt hegyi utat, és
a település alsó részén lévõ át-
ereszt. Õsszel már tudjuk el-

Zalaháshágy

Károkat okozott a sok csapadék
Sikeres pályázat Zalaháshágyon

kezdeni a munkákat, így ta-
vasszal fontos feladat lesz ezek
javítása. Az utak menti árkok
még kitisztítva is képtelenek
elvezetni ekkora mennyiségû
vizet, így végleges megoldás
akkor lesz, ha a csapadékelve-
zetési pályázatunk is nyer –
számolt be pol-
gármester.

Az újonnan benyújtandó
csapadékelvezetési pályázat új
alapokra helyezné a víz útját.
Ugyanakkor a település szenny-
vízpályázata eredményes volt,
melyet kifizetésnél pénzhiány
miatt tartaléklistára tettek. A
két pályázat kivitelezésének
esetleges ütközését szeret-
nék elkerülni, így egyelõre a
nyertes beadvány kifizetésére
várnak.

Az önkormányzat pályázott
termelõi piac létrehozására,

Büki József

mely a kiíró hibája miatt si-
kertelennek bizonyult. Koráb-
ban nyertek napkollektorokat
szintén pályázati úton melynél

nyár eleje óta várnak arra,
hogy a szolgáltató rákösse a
rendszerre.

Pataki Balázs

Indokolttá vált a felújítás.

A közös szüreti felvonuláson a kép bal szélén Eke Lászlóné.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András és családja az ott-
honukkal úgy volt, mint az
autójukkal. Az elején még
minden nagyon szép volt és
örültek neki. Aztán az évek
elõrehaladtával jöttek a prob-
lémák. Már nem olyan szép,
megkopott, divatjamúlttá vált.
Az igényeik is megváltoztak,
több helyre lenne szüksé-
gük. Ennek otthonuk már
nem tud megfelelni. A ki-
sebb- nagyobb bosszantó
kellemetlenségek miatt egy-
re kevésbé érezték jól ma-
gukat otthonukban.

Pedig megérdemelnék a
sok munka után, hogy jó
érzéssel lépjenek be az aj-
tón. Sebaj, gondolta András
és lelkesen berohantak egy
lakberendezési áruházba és
vettek néhány kiegészítõt.
Otthon azonban kénytele-
nek voltak belátni, hogy a
várt eredmény elmaradt. Et-
tõl még sok minden nem
változott. Ennél többre van
szükségünk – mondta And-
rás. De hogyan lehetne ezen
a helyzeten változtatni? Fe-
lesége szerint: – egy olyan
cégre van szükségünk, amely
megérti, hogy mi a prob-
lémánk, amelynek vannak
jó ötletei, amely nem csak
tervezni tud, de le is tudja
gyártani. De ami a legfon-
tosabb: – látványterven tud-
ja számunkra is érthetõen
megmutatni, hogyan néz ki
otthonunk az átalakítás után.

Ezért András minket vá-
lasztott. Az átalakítás ne-
künk sem egyszerû feladat,
de egy mondat miatt szíve-
sen vállaljuk. Amikor elké-
szül, ügyfelünk csak ennyit
tud mondani: – húú, ez na-
gyon jó lett!

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

www.mxm.hu
30/9163016

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!
Eredeti és utángyártott patronok

és tonerek! Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház

Asus P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW,

420 W Ház, HD6670 1 GB DDR5 VGA

64.900 Ft

115.990 Ft

Húú, ez nagyon jó lett!...

Itt a betakarítás ideje, ha-
marosan beköszönt a tél. A

is fel kell készülnie a télre
és addig a termést betakarí-
tani. A területek megközelítése
miatt a mezõgazdasági utakat
biztosítani kell a gazdálkodók-
nak és természetesen az ön-
kormányzat részére is.

– Az önkormányzat mindig
az ésszerû és takarékos gazdál-
kodás híve volt. Ezért az évek
során – a jelentõs fejlesztések
ellenére – nem szorultunk hi-
telfelvételre. Sajnos a jelenlegi
gazdasági helyzet, és az új ön-
kormányzati rendszer miatt
bármennyire takarékos és ügye-
sen gazdálkodó az önkor-
mányzat, a költségvetés nem
tartható, ezért önhikissé vál-
tunk. Ahhoz, hogy a kötelezõ
feladatainkból származó köte-
lezettségeinket fizetni tudjuk,
a többi önkormányzattal együtt
pályázatot adtunk be a hiányzó
összeg kiegyenlítésére. Köz-
ponti normatíva beruházások-
ra nem nyújt támogatást, ezért
ha azt akarjuk, hogy a telepü-
lésen ne álljon meg a fejlõdés,
további takarékossági intézke-
déseket kell bevezetni, és meg-
térülõs beruházásokat kell foly-
tatni – mondta pol-
gármester, majd így folytatta:

– Szerencsére nálunk ez már
évek óta mûködik, és jelenleg
is folytatódik ez a tendencia.
Mivel az ingatlanpiacon nincs
kereslet, s hogy a kialakított
házhelyek ne álljanak üresen,
az idén is bevetettük kukori-
cával. A tavalyi rossz idõjárás
miatt gyengébb volt a termés,
de még így is gazdaságos volt a
befektetés. Az idén jobb ter-
més ígérkezik. Bevételünkbõl
tovább tudjuk csökkenteni tar-
tozásainkat. További megtaka-
rítást a hivatal mûködésében is
tudunk képezni. Tiszteletdíjak
megvonásával, munkaidõ csök-
kentéssel, heti kettõ nap nyitva
tartással, ami tél idõben jelen-
tõs fûtési költség megtakarí-

za-
laboldogfai önkormányzat-
nak

Luter Péter

Betakarítás elõtt, felkészülés a télre

tásával jár. Már hosszú évek
óta fatüzelésû kályhákkal fû-
tünk. Ezzel a módszerrel ko-
moly összegeket takarítottunk
meg eddig is és ezután sem
lesz másképp. Az utak, útszé-
lek, árkok kitisztításából szár-

mazó fából tüzelõhöz jut az
önkormányzat, a gazdák pedig
az eddig útnak használt te-
rületeiket visszanyerik. Jelen-
leg nincs lehetõség közmunká-
sok foglalkoztatására, ezért az
õszi munkákat valószínûleg
társadalmi munkában és a
gazdákkal összefogva tudjuk
elvégezni.

Szeretném felhívni a falu
lakosságának figyelmét, hogy
ismerve a kialakult helyzetet, a
költségekkel járó rendezvények
az idén elmaradnak! Minden
felelõsséggel gondolkodó ál-
lampolgár, vállalkozó, gazdál-
kodó, családfõ biztonságra tö-
rekszik, „addig nyújtózkodik,
ameddig a takaró ér”! Így tesz
az önkormányzat is. Ismerve a
zalaboldogfaiakat, szorgalmu-
kat, együttmûködésüket, a fa-
lujuk iránt érzett szeretetüket,
felelõsségüket, bízom benne,
hogy megértik törekvéseinket,
és a falu fejlõdésért mindent
megteszünk a jövõben is.

Idén jobb termés lesz…

Pl.: LENOVO G500 59-390048 15,6"/Intel DC Pentium
2020M 2,4GHz/4GB/500GB/DVD író/ notebook

ASUS X550CC-XO132D 15,6"/Intel Core i3-3217U/
4GB/500GB/szürke notebook

HP 250 G1 H6E16EA 15,6"/Intel Core i3-2348M
2,3GHz/4GB/500GB/DVD író notebook

Navon Platinum Explorer 7" 8GB GPS tablet tablet

99.990 Ft

111.111 Ft

129.990 Ft
27.900 Ft
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Családi Napközink felvételt hirdet bölcsõdés
korú gyermekek részére 10 hónapos kortól!

A gyermekfelügyeleti díj alóli mentesülésre
kérelem adható be!

Elérhetõség, további információ:
Napfény Családi Napközi,

8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.
Telefon: 30/387-38-54
napfeny@zalalovo.hu

Zalalövõn

Zalalövõi Általános
Iskola hegy-
hátszentjakabi
salomvári teskándi

Varga Jenõ-
nek

1-2. oszt. leány

1-
2. oszt. fiú

, a körzeti mezei
futóversenyen 258 tanuló állt
rajthoz. A

diákjai mellett a
tagiskolából, a

és a isko-
lákból is érkeztek versenyzõk.

Köszönet támogatóinknak,
a Salla DSE-nek és az iskola-
büfét üzemeltetõ

a szép jutalmakért.
Eredmények:

: 1. Molnár
Amina 2.a, 2.Bíró Cintia 2.b, 3.
Havasi Zsaklin Krisztina 2.a.

: 1.Vass Csanád 2.a,
2.Wolf Gergõ (Salomvár), 3.
Szemes Marcell (Teskánd).

Mezei futóverseny Zalalövõn
3-4. oszt. leány

3-4. oszt. fiú

5-6. oszt. leány

5-
6.oszt. fiú:

.

7-8. oszt. leány

. 7-8. oszt. fiú

: 1. Molnár
Jázmin 4.a, 2. Fekete Edina 4.a,
3.Szabó Edina Melinda (Salom-
vár). : 1. Nikitscher
Gergõ (Teskánd), 2. Halmosi
Zoltán 4.a, 3. Pataki Kevin 4.a.

: 1. Szekér
Szabina 5.a, 2. Keszte Julianna
5.b, 3. Kulcsár Amanda 5.b.

1. Bíró Dominik 6.a,
2. Németh Bálint 5.a, 3 Ligeti
Kristóf 6.a.

: 1. Németh
Beatrix 7.b, 2. Simon Ramóna
8.b, 3. Tomor Vanda (Salom-
vár) : 1.Szabó Dá-
niel (Teskánd), 2.Kulda Bence
(Salomvár), 3. Szép Gergõ 8.b.

Népszerû a diákok körében a mezei futóverseny Zalalövõn.

A salomvári diákok is rendszeres résztvevõi a viadalnak.

2013. október 19-én

Várjuk baráti társaságok, magánszemélyek,
civil szervezetek jelentkezését, akik

bográcsban készült ételekkel színesítik programunkat a

Kérjük, hogy részvételi szándékukat október 13-ig jelezzék
a Mûvelõdési Központban!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Információ a 92/371-004 telefonszámon!

ZALALÖVÕN

HAGYOMÁNYOS MAGYAR ÍZEK JEGYÉBEN

X. Zalai Murcifesztivál

FELHÍVÁS



112013. szeptember Zalalövõ és Környéke

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

Göcsej Nyomda Kft.,

Zalalövõ 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, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó

ISSN 2061-3601

2013. szeptember 10-11-én (kedden és szerdán)

City Cooperation

Güssing modellt

Lenti tele-
pülésen került sor az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési program projekt kereté-
ben

a kipróbált, mûködõ településfej-
lesztési és szervezetfejlesztési innovációk bemutatása, új
fejlõdési utak lehetõségének feltárása, hogy hogyan újulhat
meg akár a legkisebb település, a legkisebb vállalkozás is.
Elõadóink saját évtizedes tapasztalataikkal segítették ezt a
munkát, ezen terület megismerését.

A konferencia elsõ napján hallhattunk magáról az innová-
cióról és annak fontosságáról. Képet kaptunk arról, hogy Ma-
gyarország a többi európai állammal összehasonlítva milyen
fejlettségi szinten helyezkedik el az innováció terén, illetve
hazánk egyes régióiban milyen arányban van jelen az inno-
vatív fejlesztés.

Az elõadások közös eleme volt az innováció fontosságának
hangsúlyozása, amely nem csak a termékek, szolgáltatások
fejlesztésének területére érvényes, de ugyanilyen lényeges a
szervezési- szervezeti szinten, valamint a marketingtevékeny-
ség területén is.

A településeknek, önkormányzatoknak reagálniuk kell a
folyamatosan változó körülményekre, kihívásokra. Ehhez szük-
ség van szemléletváltásra, megújulásra és egy nagyon világos
stratégiára – hangzott el.

A konferencia másnapján konkrét példákat ismerhettek
meg a résztvevõk. Elsõként a , – az ötlettõl a
megvalósulásig – amely példa a fenntartható regionális ener-
giaellátásra. A Güssing modell a decentralizált helyi energia-
termelés stratégiája a régió összes hasznosítható megújuló
energiaforrásának felhasználásával. A cél pedig a fosszilis
energiaforrásoktól való és ezáltal az energiaimporttól való
lehetõ legnagyobb függetlenség párhuzamosan a saját régió-
ban történõ helyi értékteremtés növelésével.

Ezt követõen hallhattunk a Vasfüggöny Kerékpárútról,
amely a mind szélesebb körben elterjedõ és kedvelt kerék-
páros turizmus igényeire reagál. A kerékpárút 20 országon
halad keresztül 9000 km hosszan. A kerékpáros turizmus ma
már jelentõs gazdaságformáló erõ lehet egy-egy térségben, a
kerékpáros turisták ugyanis egyre többet költenek, ami pozi-
tív hatással van a helyi kereskedelemre és gazdaságra.

Valamint képet kaptunk a Kárpát Régió Üzleti hálózat
tevékenységérõl. A szervezet a hazai és a határon túli gazda-
sági szereplõknek az együttmûködés lehetõségeinek feltérké-
pezésében nyújt segítséget.

„Az innováció lehetõsége a települések és a kisvá-
rosok gazdálkodásában a 24 város hármashatár-tér-
ségében” c. konferenciára.

A konferencia célja

Szakértõi konferencia az innováció jegyében

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ 1 500 Ft:

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

(3-14 éves korig)

Megrendelés felvétele, tájékoztatás

az alábbi címen, vagy telefonszámon:

CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06 20/951-0824

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Nov. 30-Dec. 2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 6-8. 35.900 Ft/fõ

Nov. 30. 5.700 Ft/fõ

Dec. 7. 9.100 Ft/fõ

Dec. 8. 7.000 Ft/fõ

Dec. 21. 9.100 Ft/fõ

Zala Volán Utazási Irodák:

ADVENTI AJÁNLATOK

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!

Prága

Zakopane és Krakkó

Bécsben-Schönbrunni Kastély

Salzburg

Mariazell

Hallstattban és St. Wolfgang

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Kinga Szépségszalon!
•
•

•

•
•
•

Fodrászat: Modern hajvágás, hajfestés (Lorèal termékekkel)
Kozmetika:
– Mikrodermabrazio
– AHA savas hámlasztás
Körömkozmetika:
– Manikûr - Pedikûr
– Mûköröm/saját köröm erõsítés
Álló szolárium
Fogékszer felhelyezése
Fülbe lövés

Az üzlet megtalálható Bagodban, az Avia benzinkút udvarán!
Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

Tel.: Tamás Kinga Csilla 06/30/507-2970

Várok minden kedves vendéget!

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


