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Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Négyesmentes állományból,

25-30 kg-os

eladók.

süldõk

Ár: 700 Ft/kg.

Idén XI. alkalommal került
megrendezésre a

, a „Salla” Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, illetve
zalalövõi civil szervezetek jó-
voltából. Október 11-én, szom-
baton 12 -kor vette kezdetét a
szüreti mulatság.

A rendezvény a

Zalai Murci-
fesztivál

Zalalövõ és
Környéke Lovassport Egye-

30

Murcifesztivál Zalalövõn

Az idei fesztivál is gazdag kulturális programmal várta a
vendégeket.

sület
Zalaszentmihályi Nóta és
Népdalkör,

felvonulásával nyitott, a

valamint jó hangú
asszonyok közremûködésével.
A Murci utcában bor- és kert-
barát körök, kézmûvesek be-
mutatói színesítették az õszi
délutánt, míg a helyi civil szer-
vezetek hagyományos ételeket
készítettek.

Vendégek is érkeztek Auszt-
riából és Olaszországból, test-
vértelepüléseink és

képviseltették
magukat a fesztiválon. Tizenöt
órától kulturális programokkal
várták a szórakozni vágyókat.

, a keszthelyi
Borbarát Hölgyek Egyesületé-
nek elnöke köszöntötte a ven-
dégeket, s adta át a színpadot a
zalai néptánc- és népdal mûfaj
fellépõinek. Köztük a

tanulói, a
, a

, az

Oberaich
Farra d'Isonzo

Nádler Józsefné

zalalö-
või Mûvészeti Iskola
Salla Néptáncegyüttes hegy-
hátszentjakabi néptánccso-
port Õriszentpéteri Lábas-

pajtások

Lukács
Sándor Hóbor László

szórakoztatták a nagy-
érdemût.

Az est végén könnyûzené-
vel zárt a színpad, a Magyaruc-
ca akkordmeneteit

és bizto-
sította. Húsz órától szabadtéri
vetítés volt látható a parkban,
a Mûvelõdési Központ falán
tükrözõdtek a múlt képsorai.
A nap zárásaként pedig a Ró-
zsakert Presszó várta az ér-
deklõdõket a Murci bálba.

Köszönjük mindenkinek,
aki szervezésével, részvételé-
vel hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához!
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Zalaszentgyörgy

Sze-
kér János

Horváth Sza-
bolcs

Kovács Dezsõ

Polster Marietta

Vaski Zsolt, Buday Mi-
hály

képviselõ-
testülete 2014. október 18-án
alakult meg. Az összetételben
minimális változás történt:

korábbi képviselõi
helyét újként

vette át – tájékoztatta
lapunkat pol-
gármester.

a képvi-
selõi munka mellett a tele-
pülés alpolgármesteri pozíció-
ját is betölti a következõ öt
esztendõben. A testület tagja
még

és Kovács Dezsõ pol-
gármester.

Az alakuló ülésen az ügy-
rendi bizottság élére Buday

A gazdálkodás stabilitásának megtartása a legfõbb cél
Mihályt választották a jelen-
lévõk.

Az ülés protokolláris ré-
szének lezárása után a polgár-
mester ismertette a testülettel
a programját, melynek három
fõ pillére van a jövõre nézve: a
gazdálkodás stabilitásának meg-
tartása, a pályázati források
minél szélesebb körû kihasz-
nálása és a közösségi élet
további erõsítése.

Egyetlen sürgetõ feladatot
kell a legrövidebb idõn belül
megoldania a település vezeté-
sének, ez pedig az Ady utcá-
ban található átemelõ rend-
betétele.

Zsuppán BeátaKovács Dezsõ (balról) ismertette programját.

Lassan két év telt el az
ügysegédi rendszer bevezeté-
se óta. A

munkatársát,
kérdeztük eddigi

tapasztalatairól.

Zalaegerszegi Járási
Hivatal Bara-
bás Anitát

– Mióta dolgozik a járási
hivatalnál?

– Mely településeken lát
el szolgálatot?

– Mik azok a leggyako-
ribb ügyek, amikkel felkere-
sik az ügyfelek?

– 2013. január elseje óta.
Ettõl az idõponttól látom el
az ügysegédi feladatkört is.

– Jelenleg minden pénte-
ken Hottón, Babosdöbrétén
és Bödében. 2-2 órát töltök
mindhárom faluban. Reggel
8-tól 10-ig Hottón, negyed 11-
tõl negyed 1-ig Babosdöb-
rétén, majd 1 órától 3-ig
Bödén.

– Ápolási díj, közgyógyel-
látás, egészségügyi szolgálta-
tásra jogosultság és az idõs-
korúak járadéka, bár utóbbi

nem túl gyakori. Ezeken a te-
lepüléseken a legtöbben az
egészségügyi szolgáltatásra
jogosultsággal és a közgyó-
gyellátással kapcsolatban ke-
resnek meg. Mivel korábbi
munkakapcsolatom révén so-
kan ismernek ezekben a
falvakban, más ügyekben is
kérik a segítségemet.

– Például a normatív la-
kásfenntartási támogatás, a
méltányossági ápolási díj, a
lakcím átjelentések.

– Az ügyfélkörünk életko-
ra meglehetõsen változó. Az

– Melyek ezek?

– A felsorolt ügytípusok
általában az idõsebb korosz-
tályhoz tartoznak, így nyil-
ván õk keresik fel Önt gyak-
rabban…

egészségügyi szolgáltatásra
jogosultságnál elég sok fiatal
pályakezdõ ügyfelünk van. Az
ápolási díj esetében ugyan-
csak minden korosztály kép-
viselteti magát.

– Nem csak e három tele-
pülésen látom, láttam el ezt a
feladatkört, hiszen helyettesí-
tettem Ozmánbükön, Vaspör-
ben és Zalaháshágyon, ké-
sõbb Orbányosfán, Bezeré-
den és Padáron is. Nagyon
változó, hogy az adott telepü-
lésen milyen problémákkal
fordulnak az ügysegédhez.
Sokszor elõfordul, hogy ha-
táskörünkön kívüli kérdések-
ben is tanácsot kérnek.

– Igen. Hivatásomnak te-
kintem…

– Fontosnak tartják az
ügysegédi szolgáltatást az
emberek?

– Szereti ezt a munkát?

„Hivatásomnak tekintem…”

Mindenekelõtt a járdák fel-
újítását tartották a helyben
élõk és az önkormányzat is
fontosnak. Ezek a munkálatok
már az õszi hónapokban el-
kezdõdtek a településen és
folytatódnak – a téli hónapok
kivételével – mondta

pol-
gármestere.

A bagodi plébánossal,
összefogva a fa-

luban található kõkeresztek is
megújultak Szentgyörgyön –
közölte a polgármester.

Kovács
Dezsõ, Zalaszentgyörgy

Far-
kas Lászlóval

Folyamatos felújítások
A jövõ év elsõ felében a

vasúti rakodótér revitalizálá-
sát oldják meg helyben. A
használaton kívül lévõ terü-
letre egy testvértelepülési
parkot álmodtak meg a
helyben élõk, amelyet pályá-
zati pénzbõl szeretnének lét-
rehozni Zalaszentgyörgyön.
Amennyiben minden a ter-
vek szerint alakult, akkor jö-
võ év elsõ félévének végére
elkészülhet a park a tele-
pülésen.

Zs.B.
Nagy gondot fordítanak az emlékmûvek, kõkeresztek felújí-
tására.
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Október 27-én délelõtt ün-
nepélyes keretek között került
sor a megyegyûlés alakuló ülé-
sére . Az októ-
ber 12-iki választások eredmé-
nyeként a részé-
rõl

a kép-
viseletében

került a testületbe, e
két párt, illetve pártszövetség
frakciót is alakíthatott. A Fi-
desz-KDNP frakcióvezetõje dr.
Fekete Zoltán, helyettese Mar-
tinecz Aranka lett. A Jobbik
frakcióját Zakó László vezeti,
helyettese pedig Selmeczy
Zsuzsanna. Az -t

, a
képviseli az

új megyegyûlésben.
Az ünnepi közgyûlésen

részt vett – többek között –
, az országgyûlés

elnöke, kormány-
megbízott, , or-
szággyûlési képviselõ,

Zalaegerszegen

Fidesz-KDNP
dr. Pál Attila, Pintér Lász-

ló, Bene Csaba, Strázsai Zol-
tán, Vajda László, Nagy Kál-
mán, Martinecz Aranka, dr.
Fekete Zoltán, Jobbik

Zakó László, Sel-
meczy Zsuzsanna, Nagyné
Csizmadia Valéria, Völgyi
Zoltán

MSZP Góra
Balázs Demokratikus Koa-
líciót Nagy Zoltán

dr.
Kövér László

Rigó Csaba
Vigh László

Balaicz

Dr. Pál Attila az új elnök
Ünnepi alakuló megyegyûlés Zalaegerszegen

Zoltán
Naszvadi György

Horváth
Ferenc

dr. Gyi-
mesi Endre

Veér Miklós-
ról

Dr. Tóth László

Sáringer-Kenyeres Tamás

Fodor
Márk

, Zalaegerszeg polgár-
mestere, ál-
lamtitkár, közgazdász,

, a muravidéki nemzeti
közösség elnöke és

volt országgyûlési
képviselõ.

Nagy Kálmán, a képviselõk
korelnöke köszöntötte a részt-
vevõket, majd ismertette az
alakuló közgyûlés menetrend-
jét. A résztvevõk néma fõhaj-
tással emlékeztek meg a közel-
múltban elhunyt

, aki hosszú ideig volt a
közgyûlés tagja.

, a területi
választási bizottság elnöke adott
tájékoztatást a voksolás ered-
ményérõl, s bejelentette, hogy

(Fi-
desz-KDNP) idõközben lemon-
dott mandátumáról. Idõközben
döntés született arról, hogy a
megüresedett helyet

(Fidesz-KDNP) tölti be.
A közgyûlési tagok esküté-

tele után került sor a megye-
gyûlés új elnökének megvá-
lasztására. Erre a posztra a Fi-
desz-KDNP dr. Pál Attilát, a
közgyûlés eddigi alelnökét je-

lölte. A Jobbik frakcióvezetõje,
Zakó László közölte, hogy
pártja nem él jelölési jogával.
A titkos szavazás eredménye
alapján a képviselõk 13 igen, 1
érvénytelen szavazat alapján
dr. Pál Attilát választották a
közgyûlés új elnökének.

Dr. Kövér László házelnök
köszöntõ beszédében kiemel-
te a rendszerváltás utáni ma-
gyar önkormányzati rendszer
erõsségét. Mint mondta, mára
fontos feladatot kapott ebben
a helyét keresõ megyerend-
szer, hiszen korábban felvetõ-
dött ennek eltörlése is. Az
országgyûlés elnöke megje-
gyezte, hogy jelenlétével is
szimbolizálni szeretné a me-
gyerendszer fontosságát, hi-
szen ez a keresztény magyar
állammal egyidõs. A megvá-
lasztott új elnöknek és a
megyegyûlés tagjainak sok
sikert kívánt az elkövetke-
zendõ öt évre.

Dr. Pál Attila megköszönte
a zalai polgároknak az október

12-iki szavazáson való résztvé-
telt. Abban a reményben kezd
munkához, hogy jól együtt
tudnak majd dolgozni a köz-
gyûlésben a többi párt képvi-
selõivel is. Fejlett, erõs Zala
megyét szeretnének építeni, s
úgy tûnik, hogy most minden
együtt van ehhez.

A közgyûlésen két alelnö-
köt is választottak a képvise-
lõk. Fõállásban
(Fidesz-KDNP), társadalmi
funkcióban pedig Bene Csaba
látja el ezt a tisztséget.

A közgyûlés döntött a tiszt-
ségviselõk díjazásáról is: dr.
Pál Attila elnök illetményét
673.090 Ft-ban, Pácsonyi Im-
re fõállású alelnök illetmé-
nyét 605.781 Ft-ban, Bene
Csaba társadalmi megbízatású
alelnök tiszteletdíját pedig
302.891 Ft-ban határozta meg.
A közgyûlés a tisztségviselõk
részére illetményük/tisztelet-
díjuk 15%-ának megfelelõ ösz-
szegû költségtérítés megállapí-
tásáról határozott.

Pácsonyi Imre

Dr. Pál Attilát (középen) 13 igen szavazattal választották meg a
megyegyûlés új elnökének. Balról Rigó Csaba, jobbról
dr. Mester László fõjegyzõ.

Talán már a következõ feladatokról esik szó… Balról Rigó
Csaba, dr. Pál Attila és dr. Kövér László.

Zalalövõ és Környéke

2014. november 22-én 16 órától a zalaszentgyörgyi kul-
túrházban , korábbi zalaszentgyörgyi
plébános tart elõadást a tavasszal szentté avatott XXIII. János
pápa életérõl és munkásságáról.

A rendezvényt a szervezi.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

dr. Horváth Lajos

Gyertyafény Kórus Alapítvány

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
évzáró összejövetelének idõpontja és helyszíne:

Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

2014. november 22. (szombat) 17 óra
Gold Sörözõ-Étterem

Zalalövõ, Szabadság tér 12.

A Gyertyafény Kórus Alapítvány rendezvénye

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Sipos Ferenc Bagod új pol-
gármestere. A 36 éves fiatal-
ember tõsgyökeres bagodinak
számít. Az önkormányzati mun-
ka nem új feladat számára, hi-
szen 2010. és 2011. között kép-
viselõként tevékenykedett a
faluban. Magánéletérõl annyit
árult el, hogy feleségével és 10
hónapos kisbabájukkal élnek
Bagodban.

A jól mûködõ hagyományokat ötvözni az újakkal

Bagod polgármestere 2011-
tõl a Zala Megyei Kormányhi-
vatalban dolgozott, elõtte a
termelõ szférában volt munká-
ja, azt megelõzõen 4 évig a Za-
la Megyei Közgyûlés Hivata-
lának kötelékébe tartozott.

Az október 12-i választáso-
kat követõen 16-án lezajlott a
polgármesteri hivatalban az át-
adás-átvételi procedúra Sipos

Ferenc újonnan megválasztott
és leköszönõ
polgármester között. Az át-
adás-átvétel szakmai lebonyo-
lítását személyes jelenlétével

, a Zala Megyei
Kormányhivatal fõigazgatója
tisztelte meg – mondta el la-
punknak Sipos Ferenc polgár-
mester.

2014. október 21-én meg-
alakult a település képviselõ-
testülete is. A képviselõk sze-
mélyét illetõen egy változás
történt Bagodban, Mogyorósi
József leköszönt polgármester
képviselõként tovább segíti a
testület munkáját.

Mogyorósi József

dr. Sifter Rózsa

Sipos Ferenc polgármester és Mogyorósi József leköszönõ
polgármester az átadás-átvétel során dr. Sifter Rózsa fõigaz-
gatóval.

A Bagodért Egyesület teadélutánt
szervez!

2014 november 22.-én szombaton 17.00 órakor

helyszín: Bagod, Sport u. 4.

Jöjjön el, olvasson fel egy verset, vagy csak hallgassa meg
mások felolvasását, mi várjuk egy pohár teára.

Karácsonyváró rendezvény Bagodon!
Bagodért Egyesület szervezésében !

2014.december 06. szombat 16.00 órakor

november 21

Helyszíne: Szent István park
(rossz idõ esetén a Faluház)

Programok:
közös éneklés a Bagodi Énekkarral

adventi gyertyagyújtás
a gyerekek találkozhatnak a Mikulással.

.
Várjuk bagodi lakosok jelentkezését, akik kiállitják és eladásra

kínálják a saját kezûleg készített tárgyaikat.
Jelentkezni az árusításra Takács Andreánál, 8-16 óráig

a 92/560-003-as telefonon
vagy

személyesen az iskola titkárságán lehet, .-ig
Szívesen fogadunk bor és sütemény felajánlásokat.

Mindenkit szeretettel várunk!

Vendégeinket forralt borral, teával és süteménnyel kínáljuk

Karácsonyi kiállítás és vásár

A már hagyományosnak ne-
vezhetõ szüreti fesztivál került
megrendezésre október 25-én
a kultúrházban a

szervezésében.
Az alkalmat mindenki ha-

talmas lelkesedéssel várta. A
buzgó szervezõk a megelõzõ
napokban már feldíszítették a
kultúrházat különbözõ tradi-
cionális, humoros, kreatív, sa-
ját kezûleg készített dekorá-
ciókkal.

Délelõtt a meghirdetett
borverseny zsûrizése zajlott,
ez idõ alatt a falu asszonyai a
kemencében sült pogácsát ké-
szítették. A délutáni kulturális
programok keretein belül fel-
lépett a , va-
lamint a szomszéd települé-

salomvári
polgárõrség

helyi tánccsoport

Szüreti fesztivál Salomváron

sekrõl érkezett meghívott ven-
dégek: a

, a , va-
lamint a

is. Mindenki meg-
lepetésére a helyi polgármes-
ter és néhány falubeli egy tán-
cos-humoros mûsorral készült.
A délután csattanója a környe-
zõ falvak fiataljaiból összever-
buválódott zenekar, az EXIT
fellépése volt.

A szervezõk folyamatosan
kínálták a vendégeket sült gesz-
tenyével és langalival, amit

köszönhet-
tünk. Az érdeklõdök

segítségével megismer-
hették a csipkeverés rejtel-
meit. Az est hangulatáról

gondoskodott.

Salla néptáncegyüt-
tes bagodi vegyeskórus

zalaszentgyörgyi nép-
tánccsoport

Barabás Csabának
Gál Ad-

rienn

Pun-
gor Gábor

Délután a kulturális programok várták az érdeklõdõket.

A következõ 5 esztendõ
terveirõl még konkrétumokat
nem fogalmaztak meg az ala-
kuló ülésen a képviselõk és a
polgármester sem. Abban vala-
mennyien egyetértenek, hogy
az eddig megvalósult és elin-
dított jónak ítélt kezdeménye-
zéseket a továbbiakban is támo-
gatni kell és végigvinni azokat,
harmonizálva az új elképzelé-
sekkel irányvonalakkal, tervekkel.

Sipos Ferenc kihangsúlyoz-
ta: a bagodi iskola felújítása és
a helyi egészségház rendbe-
tétele folyamatosan napiren-
den szerepel a jövõben is.

Zsuppán Beáta

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az idei tanév programja-
inak sorában a

„Ba-
godi Õszköszöntõ 2014” cím-
mel rendezett közösségi napot
a tanintézményben.

– Az õsz ily módon történõ
köszöntése hagyomány isko-
lánkban. A lebonyolításában a
pedagóguskollégák mellett a
szülõk és az iskola régi tanítvá-
nyai is segítenek. Ma a csapat-
építésen van a hangsúly, a szü-
lõk a pedagógusokkal és a ta-
nulókkal közösen játszanak, te-
vékenykednek. Ez az alkalom
arra is jó, hogy a szülõk egy
másik közegben találkozzanak
a gyermekükkel, amely a kap-
csolatukra építõ jelleggel hat.
A témák között szerepelnek az
'56-os események, a hulladék-
gyûjtés a „Földünkért Világ-
naphoz” kapcsolódóan. Isko-
lánk sikeresen pályázott a
„Zöld Béka” környezetvédelmi
pályázaton, amelyen 40 000 Ft-
ot nyert a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Központ ki-
írása alapján. Ebbõl az összeg-
bõl többféle sportszert vásárol-
tunk, többek közt labdákat, a
kicsikre és a nagyokra is gon-
dolva, amely a gyerekek moz-
gáskultúráját is javítja. A nap
végén ezekbõl válogatva jutal-
mazzuk a sikeresen teljesítõ
csapatokat. A pályázat megírá-

bagodi Fekete
István Általános Iskola Õszköszöntõ a bagodi iskolában

sában és e program szervezés-
ben nagy szereppel bírt Ká-
mánné Szabó Éva – kaptuk a
tájékoztatást

iskolaigazgatótól.
Az intézményt körülvevõ

zöld területen az osztályok ta-
nulói és két óvodás csoport tíz
állomást keresett fel, ahol öt,
különbözõ témájú feladatok
megoldása várt rájuk. Az emlí-
tett állomásokon való részvé-
tel, a csapatok által készített
menetlevéllel volt lehetséges,
amelyen az elért pontszámok,
és a nap két témáját (1956-os
történések és a környezet-
védelem) kellett feltüntetni.

Az elméleti kérdések kiegé-
szítéseként ügyességi, sportfel-
adatok, köztük íjászat, vala-
mint karikadobálás is szerepelt.

Az iskola elsõosztályosai
mindeközben úgy, mint az elõ-
zõ években, idén is elültették
az „Osztály Fája” facsemetéjét,
amely ez alkalommal tanintéz-
mény egyik épülete elé került.

A délutáni órákban az ered-
ményhirdetésre került sor, ér-
tékelve többek közt a legötle-
tesebb menetlevelet, a legfe-
gyelmezettebb, legkreatívabb
csapatok munkáját.

Péterné Fatér
Edit

Az együtt töltött vidám,
mozgalmas percek emléke-
ként a szervezõk oklevél-

lel díjazták a csapatok részvé-
telét.

Török Irén

A gombacsapat útban a feladványok felé.

A és a
szülõi munkaközössége és pedagógus közös-

sége 2014. november 15-én rendezi meg a hagyományos is-
kola-óvoda támogatók bálját.

Sok éves hagyomány ez a bagodi iskola és óvoda életében.
Egy bál megrendezése nem könnyû feladat. Szeptember

elején kezdõdik már a szervezõ munka: zenekar keresése, me-
nü összeállítása, a báli mûsorba meghívott, fellépõ csopor-
tokkal való egyeztetések, báli meghívók szerkesztése és nem
utolsó sorban a lehetséges támogatók felkeresése.

Szerencsére minden évben szép számmal akadnak olyan
vállalkozók és magánszemélyek a környezõ településeken, Ba-
godban, valamint Zalaegerszegen, akik szívügyüknek tekintik
a felnövekvõ nemzedék támogatását.

De nem csak a vállalkozóktól, hanem a szülõktõl is sok tá-
mogatást kapunk évrõl-évre, akik a belépõjeggyel, támogató-
jeggyel, tombola tárgyakkal, házi süteménnyel, házi sava-
nyúval, finom itókával, a „bálterem” pedagógusokkal közösen
végzett dekorálásával, a mûsorban való szerepléssel, a buli
utáni takarítással járulnak hozzá a bál sikeréhez.

A vendégeket szombaton 19 órától várják a szervezõk,
majd mûsorral gondoskodnak a báli hangulat megalapo-
zásáról. Többek között a hagyományosan
magas színvonalú produkciójával, szülõk – óvónõk – tanárok
vidám mûsorával, valamint szaxofon játékával.

SZM elnök

bagodi Fekete István Általános Iskola bagodi Nap-

sugár Óvoda

Bagodi Énekkar

Bogár Gyula

Horváth Jenõné

Támogatói bál Bagodban

Nagy volt a zsibongás a hû-
vös, október végi idõ ellenére
is nemrég elkészült
játszóterén. az
õszi szünetet kihasználva el-
hozta az gyereke-
ket, hogy õk is kipróbálhassák
az új játszóteret. A pár éve in-
dult gondnoksági program
elõtt ezek a gyerekek az iskolá-
ba is nehezen tudtak eljutni,
most pedig még nyárra is szer-
vez nekik egy-két közös ese-
ményt a lelkiismeretes tanya-
gondnok.

Megkérdeztük a lurkókat,
hogy mi a véleményük errõl.
Egymás szavába vágva feleltek,
az idõsebbeknek további ötle-
teik is akadtak, öröm volt hall-

Zalalövõ
Sütheõ Jánosné

irsapusztai

gatni. A legfontosabb termé-
szetesen egy játszótér lenne Ir-
sapusztán. De szeretnék a régi
boltot felújítani, és – csak a há-
zi feladat kedvéért! – az inter-
net elérhetõség is jó lenne.
Sütheõ Jánosnénak is vannak
ötletei: jó lenne, ha gyakoribb
lenne a buszjárat és a gyógy-
szertár is tovább nyitva tarthat-
na az egyik nap, de õ inkább a
gyerekekkel szervez és tervez.
Virágot szeretnének ültetni, és
egy kis tetõt és padot csinál-
ni a kultúrház elé, csupa móka
és kacagás közt fejleszteni
tovább saját kis közösségi
életterüket.

(Németh Fanni, Dünkel
Noémi)

Õszi szünet Zalalövõn

A képen az irsapusztai gyerekek egy része, és
tanyagondnok.

Sütheõ János-

né
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Zalaboldogfán, a szoborkert-
ben nyolc éve, az '56-os sza-
badságharc hõsei emlékére
felállított kopjafánál kisebb
ünnepség keretében minden
év október 23-án az önkor-
mányzat képviselõ-testülete

Koszorúzással emlékeztek Zalaboldogfán az 56-os hõsökre

koszorút helyez el. Így volt
ez idén is. Az új képviselõ-
testület a zászlófelvonás után
elhelyezte a koszorút és
gyertyagyújtás mellett, néma
fõhajtással emlékezett a hõ-
sökre.

Az ünnepi szertartás után
még együtt maradt a képvise-
lõ-testület. Közös beszélgetés-
sel emlékeztek az '56-os forra-
dalom eseményeire. Mivel
minden korosztály képviselte-
ti magát a testületben, ezért
másképp élte és éli meg a
rendszerváltozást. Abban min-
denki egyetértett, hogy az 56-
os események még egyszer nem
történhetnek meg Magyaror-
szágon, de azzal az örökséggel,
amit ránk hagytak, tudjunk
gazdálkodni és a forradalom
vívmányait vigyük tovább, mert
van mit tenni ezen a téren is!

polgármester
megkérte az új képviselõket,
hogy ebben a szellemben se-
gítsék a munkáját és a falu fej-
lõdését. Merjenek megszólalni,
harcoljanak az igazukért, csa-
ládjukért, egymásért és termé-

Luter Péter

szetesen a falujukért. Munká-
jukkal, közösségi életben vég-
zett tevékenységükben mutas-
sanak példát, szolgáljanak rá a
választók bizalmára. A rövid
beszélgetés végén a polgár-
mester kitért a közeljövõben
megtartandó rendezvényekre,
ahol az új képviselõk aktív köz-
remûködésére számit.

Ezúton is tájékoztatjuk Za-
laboldogfa lakosságát, hogy a
közmeghallgatást 2014. no-
vember 21-én 18.00 órakor
tartják a kultúrházban.

2014. december 05-én
16.00 órakor fenyõünnep a fa-
luközpontban, majd utána
17.00 órakor érkezik a Mikulás
a kultúrházba.

2014. december 20-án
16.00 órakor nyugdíjasok kö-
szöntése és ünnepsége, amely
kultúrházban lesz.

Megkoszorúzták a szoborkertben felállított kopjafát.

Az õsz sok nemes ünnepet
és számtalan felkérést hozott
az számára.

2014. október 10-én, pén-
teken került megrendezésre
Zalaegerszegen az V. Örömze-
ne Fesztivál és Egyházi Énekes
Találkozó a Mindszenty Gim-
názium kápolnájában. A talál-
kozó hagyományos célja, hogy
bemutatkozási lehetõséget kap-
janak a megye egyházi éneklés-
sel foglalkozó gyermek és ifjú-
sági csoportjai. Népszerûsítse
a fiatalság körében az éneklés
ezen ágát. A fesztivál fõvédnö-
kei kerületi es-
peres és plébá-
nos voltak. A helyszín valóban
méltó és ünnepélyes keretet
adott az elsõ kerek évfordulónak.

Az Örömzene Alapítvány
felhívására 5 kórus jelentke-
zett, a kápolnában közel szá-

Örömzene Kórus

Stróbel László
Farkas László

Öt éves az Örömzene Fesztivál

zan gyûltünk össze. A

csoportja
, a gellénházi

, a
zalaegerszegi

Göcsej
Kapuja Bak Általános Iskola

Béresné Simon Esz-
ter dr. Papp Si-
mon Általános Iskola Pacsirta
csoportja Kincses Ildikó

Pálóczi Horváth

Ádám AMI Leánykara Ladve-
nicza Éva nagykanizsai pi-
arista gimnázium Schola
Gregoriana Calasanctiana
kórusa Ráczné Bella Cecília

zalaszentgyör-
gyi Örömzene Kórus

dr. Pem László

, a

vezetésével és a
. A temp-

lom kiváló akusztikájában ott-
honra találtak a szent énekek,
gregoriánok, egyházi kórus-
mûvek.

A fiatalok tiszta, átélt elõ-
adása után , a
zsüri elnöke, a szombathelyi
székesegyház karnagya, egy-
házmegyei zeneigazgató érté-
kelte a hallottakat. Pem atya
gratulált a csoportoknak, s üd-
vözölte a kezdeményezést,
amihez foghatóval még nem
találkozott az egyházmegyé-
ben. A scholák munkáját arany
minõsítéssel jutalmazta, s vala-
mennyi résztvevõt megajándé-
kozta a gregoriánról írt könyv-
ével. Az oklevelek átadása után
az Örömzene Alapítvány és a

szülõk jóvoltából szerény aga-
péra invitáltuk az énekeseket
az iskola kiskonyhájába. Kö-
szönet igazga-
tó úrnak a rendezvény zavarta-
lan lebonyolításában nyújtott
önzetlen segítségéért.

Alig egy héttel a találkozó
után újabb kerek évforduló
megünneplésén vett részt a
kórus. Régi barátság fûz ben-
nünket a gellénházi Orchidea
Kamarakórushoz és Kincses Il-
dikó karvezetõhöz. 3 éve fel-
lépõi vagyunk tavaszi koncert-
jüknek, s õk is kétszer jártak
nálunk adventi hangverse-
nyünkön. 2014. október 19-én
boldogan osztottuk meg velük
a 10 éves jubileum feletti örö-
müket. Mûsorunkban egy latin
és egy olasz kórusmûvekbõl ál-
ló blokkal köszöntöttük a ju-
biláló énekkart. Az „Orchi-
deások” igazi terülj-terülj asz-
talkát varázsoltak a fiataloknak
a koncertet követõ fogadáson.
Köszönet a kórustagok szü-
leinek, akik idõt és benzint
nem sajnálva elutaztatták a
csapatot Gellénházára.

Az õszi szereplések sora ez-
zel nem ért véget. November
16-án énekel a kórus,
egy rákbeteg édesapáért ren-
dezett jótékonysági koncerten
a Pózváért Egyesület meghívá-
sára. November 29-én délután
17.00 órára várjuk az érdeklõ-
döket a kul-
túrházba hagyományos adven-
ti koncertünkre. Vendégünk a
baki ifjúsági kórus. Másnap pe-
dig a baki templomban éne-
kelünk a szentmisén és kö-
zösen gyújtjuk meg a falu-
központban az elsõ adventi
gyertyát.

Csordás Róbert

Pózván

zalaszentgyörgyi

Immár ötödször rendezték meg a fesztivált.

H
ungarikum

H
ungarikum

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090
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Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.
A Zalalövõi Általános Iskola

vállalja

(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.

családi, civil és céges

rendezvények

Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a -ös telefonon lehet!30/386-81-95

A

idén ötödik éve szer-
vezte meg hagyományosnak te-
kinthetõ adománygyûjtõ akció-
ját az mûködõ

javára. A
gyûjtés minden eddiginél sike-
resebb volt, hiszen a számos
zalai és vasi adománygyûjtõ
pont mellett az egyesület 2014
szeptemberében egy jótékony-
sági bált is szervezett, melynek
bevétele szintén a gyûjtés sike-
rét segítette elõ.

A nagy értékû adományokat
az október 23-i hosszú hétvé-
gén szállította ki az egyesület a
Böjte Csaba alapította gyermek-
otthonokba egy kirándulás ke-
retében. A 35 fõs kiránduló cso-

zalalövõi Kerecsen Ha-
gyományõrzõ és Kulturális
Egyesület

Erdélyben Szent
Ferenc Alapítvány

Támogatás a Szent Ferenc Alapítvány javára
portnak lehetõsége volt megis-
merni az alapítványi házak mû-
ködését is.

– Ezt azért tartjuk fontos-
nak, hogy a támogatók megis-
merjék azt a környezetet, ahová
az adományok kerülnek, vala-
mint lássák, hogy valóban jó
helyre kerülnek azok – mondta

, az egyesület
elnöke.

Az adományok között az
alapszükségleteknek megfele-
lõen tisztító és tisztálkodási sze-
rek, valamint tartós élelmisze-
rek voltak. Ezekre ugyanis na-
gyobb szükség van, mint ru-
hára, játékra, édességre.

– A nagylelkû adományo-
zóknak köszönhetõen a vártnál
sokkal több felajánlás gyûlt

Csonka Ferenc

össze. Összesen több mint más-
fél tonnányi adományt tudtunk
kiszállítani. Többek között 520
liter mosószert, mosóport, tisz-
títószert, tisztálkodási szereket,
tisztasági betétet, cukrot, lisztet,
száraztésztát, étolajat, almát, WC-
papírt, papírzsebkendõt tartal-
mazott a szállítmány – összeg-
zett az elnök.

Az eddigiektõl eltérõen már
az alapítvány három otthonába
kerültek adományok. , a
Magyarok Nagyasszonya Gyer-
mekvédelmi Központba – ahol
1992-ben megalakult az erdélyi
gyermekvédelmi hálózat és

Dévára

ahonnan az egész alapítványt
vezetik – most több mint 200
gyermek lakik ott. , a
Kis Szent Teréz Gyermekott-
honba, illetve ,
ahonnét az Õrségi Nemzeti
Parkkal közösen szervezett nyá-
ri táborra is érkeztek hátrányos
helyzetû gyermekek.

Az adományokat mind a há-
rom helyen szeretettel fogad-
ták. Az egyesület ezúton szeret-
né minden támogatónak, ado-
mányozónak megköszönni a
gyûjtés eredményességéhez va-
ló hozzájárulást, bízva a jövõ-
beli együttmûködésben.

Torockóra

Szászvárosra

A szászvárosi gyermekotthon épülete.

A ZALALÖVÕI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE

2014. november 22-én 20 órától az iskola
aulájában!

KATALIN BÁLT
rendez

Szeretettel meghívjuk a szülõket, pedagógusokat, vállalkozókat
és minden kedves érdeklõdõt!

Jegyeket elõvételben 2014. november 21-ig az iskola titkárságán
(30/386-8195) lehet igényelni 2000 Ft/fõ áron, mely

tartalmazza a vacsora és az aperitif árát is. A jegyigénylés
egyben asztalfoglalást is jelent! A helyszínen 22.00 órától is

lehet jegyet vásárolni 1000 Ft-os áron, amely nem vacsora áras.

A bevételt udvari játékok vásárlására kívánjuk fordítani! Ezúton
is szeretnénk megköszönni az elõzõ évi támogatásokat!

Kezdés: 20.00
Zenél: Szaby & Tiby, Éder Gabee & Monita.

órakor. „Meglepi mûsor”. Vacsora.

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

A
tanulóink közlekedés-

biztonsági elõadáson vettek
részt nemrég. A Zalaegerszegi
Polgárõr Egyesületek Szövetsé-
ge elnökének,

Zalalövõi Általános Is-
kolában

Donáczy Dezsõ-

Közlekedésbiztonsági délután

nek

Balláné Borsos Tímea

Horváth Marietta

a vezetésével az iskola ud-
varán felállított kerékpáros ügyes-
ségi és gokartos szlalom pályán
próbálhatták ki közlekedési is-
mereteiket diákjaink.

rend-
õr hadnagy, a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság balesetmeg-
elõzési fõelõadója a bizton-
ságos közlekedésrõl, a jármû-
vekrõl, a kerékpáros védõ-
felszerelésrõl, azok használa-
táról, a balesetek megelõzésérõl
beszélt tanulóinknak. A színes,
különbözõ közlekedési eszkö-
zökkel, fotókkal, videókkal pre-
zentált elõadás segítségével
diákjaink elsajátíthatták, ho-
gyan kell reagálniuk egyes köz-
lekedési helyzetekben. A biz-
tonságos közlekedésre nevelés
szellemében megrendezett prog-
ramon 75 alsós és 65 felsõs
tanulónk vett részt.

A programon résztvevõ diák-
jaink fényvisszaverõ karszala-
got, az 1. osztályosok üzenõ fü-
zetet és matricát kaptak aján-
dékba azért, hogy a rossz látási
viszonyok között is jól láthatók
legyenek.

munkaközösség-vezetõ
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Dr. Matus Péter

– 2014. október 16-tól a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának hivatalveze-
tõjeként tevékenykedik. Minek
köszönheti Rigó Csaba kor-
mánymegbízott megtisztelõ
bizalmát e poszt betöltésére?

– Ennek megfelelõen mi-
lyen célokat tûzött ki magá-
nak, mint a földhivatal ve-
zetõje?

– Munkaügy, és most föld-
hivatal. A két terület között
bizonyára fellelhetõek kü-
lönbségek.

szemé-
lyében új vezetõje van a me-
gyei földhivatalnak. Vele be-
szélgettünk.

– Ezt megelõzõen is a Zala
Megyei Kormányhivatalnál dol-
goztam, a Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv Munkaügyi Felügyelõ-
ségét vezettem. Úgy gondo-
lom, hogy az ott elvégzett
munkámnak, illetve hozzáállá-
somnak köszönhetõ a felkérés.

– Mindenképpen szeret-
ném átvilágítani a megyei föld-
hivatal, illetve a járási földhiva-
talok mûködését. Szeretném
átlátni, hogy mely területek
azok, ahol javítani lehet, to-
vábbá át kell nézni a folya-
matokat abból a célból, hogy
hol valósítható meg egysze-
rûsítés, hatékonyabb mûkö-
dés. A kormány programjához
illeszkedve számomra is a leg-
fontosabb cél a gyors ügyinté-
zés, az állampolgárok kiszol-
gálása, tájékoztatása. Nyilván
ez az elkövetkezendõ hónapok
komoly feladata lesz.

Cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása
Interjú dr. Matus Péterrel, a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetõjével

– Egymástól távol álló jog-
területekrõl van szó, a két szak-
igazgatási szerv alapvetõen
más jellegû munkát végez és a
szervezeti felépítés is különbö-
zik. Míg elõbbi esetben – az
állampolgárok részére nyújtott
tájékoztató, felvilágosító tevé-
kenységen túl – munkaügyi
ellenõrzés keretében a munka-
vállalók foglalkoztatásának sza-
bályosságát vizsgáltuk, addig a
földhivatali feladatoknál a
szolgáltató jelleg domborodik
ki, mely ingatlanok nyilvántar-
tásában, a változások vezetésé-
ben, a termõföldek védelmé-
ben nyilvánul meg.

– Valóban, és ennek elõz-
ménye az, hogy Magyarorszá-
gon 1994 óta nem vásárolhat
termõföldet külföldi magán-
személy, valamint – akár ma-
gyar – jogi személy sem. A
következõ állomás 2002 volt,
amióta nem lehet termõföldre
új haszonélvezeti szerzõdést
kötni.

– Azért, mert a külföldi
személyek haszonélvezeti szer-
zõdést kötöttek a magyar föld-
tulajdonosokkal, megváltva így
a föld használatát. A 2002 elõtt
kötött ilyen szerzõdések azon-
ban tovább éltek, egészen ez
év májusáig, amikor is hatály-
ba lépett az a tavaly decem-
berben hozott törvény, amely

– És ha már a szakmánál
tartunk: jelentõsen módosult
a termõföldekre alapított ha-
szonélvezeti jogokra vonatko-
zó jogi szabályozás.

– Miért volt szükség ezekre
a szabályokra?

megszüntetett minden olyan
haszonélvezeti szerzõdést, amely
nem közeli hozzátartozók kö-
zött köttetett.

– Ezzel azt szeretnénk el-
érni, hogy a föld a helyben
lakó, földmûvelõ gazdák tulaj-
donába, használatába kerüljön,
és hogy a termõföldet nemzeti
hatáskörben tartsa, összhang-
ban az európai uniós szabályo-
zással. A jogszabály egyik leg-
hangsúlyosabb eleme, hogy
határozottan leszûkíti azoknak
a körét, akik földet szerezhet-
nek Magyarországon. További
cél, hogy kiszûrje a bel- és
külföldi spekulánsokat; a jog-
szabályok igyekeznek megaka-
dályozni, hogy a jogellenesen
kötött szerzõdések a morató-
rium – 2014. május 01. – lejár-
ta után életbe lépjenek.

– Igen, mivel ez által a me-
zõ- és erdõgazdasági földekre
szerzõdéssel alapított, 2014.
április 30-án fennálló, határo-
zatlan idõre, vagy 2014. április
30-a után lejáró, határozott
idõtartamra nem közeli hozzá-
tartozók között létesített ha-
szonélvezeti jog, továbbá a
használat joga 2014. május 1-
jével a törvény erejénél fogva
megszûnt. A megszûnt jogokat
egy külön eljárás szerint törlik
az ingatlan-nyilvántartásból. A
földhivatalok 2014. október
31. napjáig felhívják a mezõ- és
erdõgazdasági földekre be-
jegyzett haszonélvezeti jogok
(használat joga) természetes
személy jogosultjait a közeli
hozzátartozói jogviszony fenn-
állásáról történõ nyilatkozat-
tételre. A jogi személyek javára
bejegyzett haszonélvezeti jo-
gokat a földhivatal 2014. de-
cember 31. napjáig külön jog-

– Mi tehát a törvény konk-
rét célja?

– Van-e törvénynek bármi-
lyen következménye az eddig
fennálló haszonélvezeti jogok-
ra nézve?

nyilatkozat nélkül, hivatalból
törli az ingatlan-nyilvántar-
tásból.

– A nyilatkozatot a jogo-
sultnak a megküldött forma-
nyomtatványon, annak kitölté-
sével kell megtennie, mégpe-
dig a felhívás kézbesítésétõl
számított 15 napon belül.

– A határidõ esetleges el-
mulasztása miatt legkésõbb
2014. december 31. napjáig
lesz lehetõség igazolással élni,
illetve a mulasztást pótolni, ezt
követõen a földhivatal a ren-
delkezésére álló adatok alap-
ján hivatalból dönt a törlésrõl.

– A nyilatkozatok valóság-
tartalmát a földhivatalok az
anyakönyvvezetõ megkeresé-
sével ellenõrzik. Ha a jogosult
kifejezetten úgy nyilatkozik,
hogy a közeli hozzátartozói
viszony nem áll fenn, vagy ha
fenti jogvesztõ határidõben a
jogosult nem tesz nyilatkoza-
tot, a földhivatal legkésõbb
2015. július 31. napjáig törli a
tulajdoni lapra bejegyzett ha-
szonélvezeti jogot. Természe-
tesen 2015. július 31. napjáig a
jogosult megfelelõ okirati for-
mába foglalt törlési engedélye
alapján is sor kerülhet a tör-
vény alapján megszûnt haszon-
élvezeti jogtörlésére az általá-
nos ingatlan-nyilvántartási sza-
bályok szerint. Felhívjuk tisz-
telt ügyfeleink figyelmét, hogy
a fentiekkel kapcsolatos bár-
milyen kérdés esetén felkeres-
hetik a járási földhivatalok
ügyfélszolgálatait, a szükséges
tájékoztatás érdekében.

– Az elõbbiek szerint csak
a természetes személy jogosul-
taknak kell nyilatkozniuk.
Milyen módon tehetik ezt
meg?

– Ha valaki a fenti határ-
idõben nem tud eleget tenni
kötelezettségének, pótolhatja-
e azt valamilyen módon?

– Mit tesz a földhivatal a
nyilatkozatok alapján?

Dr. Matus Péter: – A termõföldet nemzeti hatáskörben kell

tartani.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Zalalövõ és Környéke
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Egy felújítás mindig jó
alkalom arra, hogy tágasab-
bá, praktikusabbá, szebbé
tegyük otthonunkat. Így
gondolta András is, mert ak-
kor még nem tudott arról,
hogy felül a szellemvasútra
és csontvázakkal fog talál-
kozni.

Az iparosok szakszóval
csontvázaknak nevezik azo-
kat a helyzeteket, amik a
munkálatok legváratlanabb
szakaszában kerülnek elõ,
és mint a szellemvasúton,
pánikba ejtik az összes szak-
munkást. Dermedten bá-
mulja mindenki, és közben
azon gondolkodik: ez meg
hogy a fenébe került ide?

Ilyen csontváz lehet a
bontásra szánt falból várat-
lanul elõkerülõ vezeték,
amivel valamit kezdeni kell.
A szoba közepén az ülõ-
garnitúra fölött mégse lóg-
hat ki a falból. Ezekben a
csontvázakban az a leg-
rosszabb, hogy többletkölt-
séget, és többletidõt jelen-
tenek. A legrosszabb eset-
ben, ha nem körültekintõen
változtatunk a felújítás ter-
vein, még több apró csont-
vázat hozunk létre, amit
bosszankodva nézhetünk,
ahelyett, hogy elégedetten
ülnénk a nappaliban.

Hogyan lehet elkerülni
az ilyen helyzeteket? Egy
pontos és körültekintõ fel-
mérésre van szükség, per-
sze az sem árt, ha nem kez-
dõként készítünk ilyet. A
legjobb megoldás, ha nem
csak kockás papíron rajzolt
tervekkel rendelkezünk,
mert 3D-s látványtervekkel
mindig pontosan átlátjuk a
helyzetet…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Csontvázak pedig léteznek…

Hagyárosböröndön Török
Zoltánnak szavaztak bizalmat
a következõ öt évre a vá-
lasztópolgárok. A település új
polgármestere 34 éves és
néhány év kihagyással éle-

A közösségi élet újraszervezése az egyik cél

te nagy részét szülõfalujában
töltötte.

Török Zoltán 2012. óta a
falu önkormányzatánál dolgo-
zik falugondnokként. Elmon-
dása szerint ez alatt az idõ alatt

számos olyan dologba nyert
betekintést, amely segíti majd
a munkáját polgármesterként is.

A választások után nem sok-
kal – október 22-én – megalakult
Hagyárosbörönd képviselõ-tes-
tülete is – számolt be róla Török
Zoltán polgármester lapunknak.

A képviselõ-testület tagjai a
következõk: al-
polgármester,

Imre Sándor és Simon
István az elõzõ testületnek is
tagja volt, Török István pedig a
korábbi ciklusokban volt kép-
viselõ.

Török Zoltán elmondta azt
is: szeretné a falu közösségi
életét fellendíteni, és ebbõl a
célból létrehozni egy egyesüle-
tet, ami tud és akar is tenni a
közösségért.

Imre Sándor
Paksáné Szabó

Erzsébet, Simon István, Török
István.

Zsuppán Beáta

Eddig falugondnok volt Török Zoltán.

A
újdonsült igaz-

gatójaként a Zala Menti Napok
szervezése kezdetén keresett
meg egy szerény, de ragyogó
tekintetû, lelkes fiatalember
azzal, hogy a programunk ke-
retében Zalai Lada Club-ta-
lálkozót szeretne szervezni. És
úgy lett! Közel 40 autóval je-
lentek meg a klubtársak Zala,
Vas és Somogy megyébõl. Óriá-
si sikerük volt.

S aki mindezt levezényelte;
a zalalövõi Lada-barát,

.
Mosolyogva meséli el Lada-

rajongásának történetét egé-
szen a mag elhullatásától a
kilombosodásig:

– Anyuéknak is Ladája volt,
s ötödikes koromban apu már
megengedte, hogy vezessem.
Aztán az elsõ saját autóm a
nagybácsim „kocka” Ladája lett,
amit egy hónap múlva húsz-
évesen Alsóerdõn a fagyos,
csúszós úton totálkárosra tör-
tem. Nekem is eltört az orrom,
de szerencsére a bent ülõ két
munkatársam karcolás nélkül
megúszta… Decemberben már
volt helyette másik autóm:
Nagypáliból, egy bácsi hagya-
tékából egy megkímélt, amo-
lyan misére-járó. „Õ” most
is meg van, donor-autó lett
belõle.

–Honnan ered a klub meg-
szervezésének gondolata?

zalalövõi „Salla” Mûve-
lõdési Központ

Simon
László

Lada-szerelem

– Az LCH - Lada Club Hun-
gary már régóta mûködik, és
láttam a honlapjukon, hogy
minden nagyobb városban ösz-
szejárnak. Zala megyében még
nem volt csoport, így készítet-
tem egy felhívást, s máris jöt-
tek a jelentkezõk. 2013 nyarára
datálható az elsõ találkozónk
18 autóval Zalaegerszegen egy
nagy parkolóban. Jelenleg 156
tagunk van, és ez a negyedik
összejövetelünk volt. Anyuék
autóját, amin vezetni tanultam,

egy söjtöri fiatal rendõr vette
meg. Itt volt a találkozón –
mondja, s a szemébõl, a mo-
solyából elégedettséggel keve-
redett boldogság sugárzik.

…Egyszerûen irigylésre mél-
tó ez a lendület, ez a megin-
gathatatlan hit, ez az önzetlen
szervezkedés, ügyintézés, ami-
vel küzd a Lada-ügyért, és lá-
tom rajta, hogy megéri. A
Lada-szerelem elégedett órák-
kal fizet…

Vogl Mária

Simon László és a Lada között a szerelem örök.
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A BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos be-
tegellátásért) uniós támogatással megvalósuló programot gya-
korló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztettek a ma-
gyarországi betegellátás biztonságosabbá tétele érdekében.

Miért szükséges egy mûködést szabályozó rendszer a bete-
gek nagyobb biztonsága érdekében? Sokszor megfeledkezünk
arról, hogy az ellátórendszerben veszélyes feladatokat, ve-
szélyes eszközökkel végeznek azok, akik nap mint nap a gyó-
gyulásunkért dolgoznak. A betegellátó rendszer önmagában
véve veszélyeket hordoz, ezért elég egy apró figyelmetlenség,
ami akár végzetes következményekkel is járhat. Az egész-
ségügyi szakemberek ezek alapján olyan mûködési szabályo-
kat dolgoztak ki a hazai kórházakra, rendelõintézetekre és a
gyógyszertárakra szabva, amelyek amellett, hogy segítenek
elkerülni a hibákat, az intézmények költséghatékony mûködé-
sét is elõsegítik.

A BELLA szabályai szerint mûködõ, így akkreditációt szer-
zõ egészségügyi ellátó intézményekben a dolgozók több
figyelmet fordíthatnak betegeikre, a betegek tájékoztatására,
oktatására. Az a beteg, akit pontosan tájékoztatnak az állapo-
táról, kezelésének menetérõl, a felírt gyógyszereirõl, az sokkal
együttmûködõbb és hamarabb épül fel betegségébõl. A kór-
házba kerülõ betegek jelentõs része sokszor a rosszul szedett
vagy nem beszedett gyógyszerek miatt szorul ellátásra. A BEL-
LA programban résztvevõ gyógyszertárak ezért az eddigiek-
nél nagyobb figyelmet fordítanak a betegekre. Ennek jelentõ-
sége, hogy a betegek részletesebb tájékoztatása következ-
tében elkerülhetõek pl. azok a kockázatok, amik az együtt sze-
dett gyógyszerek, vagy rosszul alkalmazott szerek követ-
keztében léphetnek fel.

A programhoz csatlakozó gyógyszertárakba betérve pél-
dául a szív- és érrendszeri problémákkal küzdõk, a cukor-
betegséggel élõk vagy épp a kismamák kiemelten részletes
információt kapnak, hiszen állapotuk miatt igénylik is az
ilyen szolgáltatást. A jövõben tehát az orvosok, az ápolók, a
gyógyszerészek munkáját egységes rendszer fogja segíteni.
Ehhez szükséges, hogy az egészségügyben dolgozók felis-
merjék a folyamatszabályozásban rejlõ lehetõségeket, hiszen a
szabályok követésével munkájuk, ezáltal az ellátórendszer egésze
is biztonságosabbá válik.

A program (TÁMOP - 6.2.5./A) uniós támogatásból a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfej-
lesztési Intézet koordinációjával valósul meg.

Szabályozó rendszer született a
betegellátók mindennapi munkájának

megkönnyítése, a nagyobb
betegbiztonság érdekében

Készítse el saját kezûleg adventi koszorúját
és kopogtatóját.

A Bagodért Egyesület

adventi koszorúkészítést szervez felnõttek és gyerekek
számára.

Kérjük, hogy ollót, metszõollót, gyertyát, esetleg szalagot
hozzanak magukkal. A kiegészítõket az egyesület biztosítja.

Koszorú alap és gyertya a helyszínen vásárolható.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

2014. november. 29-én, szombaton, 16.00 órakor a
Faluházban.

Négy éve volt utoljára
szüreti mulatság, ok-

tóber 4-én újfent felelevenedett
a régi hagyomány, melyre az
egész falu megmozdult. A szerve-
zõ csapat már hetekkel a prog-
ram elõtt elkezdte a készülõ-
dést, a falubeliek szüreti deko-
rációk készítésével és finom ka-
lácsok, rétesek, pogácsák süté-
sével hangolódtak a felvonulásra.

A menet élén a szüreti
koszorút vivõ párt több kul-
turális és civil csoport követte,
miközben vincellérek és szüre-
telõ lányok kóstoltatták a há-
ziakkal a csébi szõlõhegy levét.

kisbíró az elmúlt

Za-

lacsében

Gál József

Újra szüreti felvonulás Zalacsében

évek történeteibõl csemegéz-
ve adta hírül a falubelieknek a
szüreti idõszak beköszöntét,
melyre szinte minden háznál
örömmel fogadták a felvonu-
lókat. A programot a

is támogatta, így több
lovaskocsi és lovas haladt a
menetben. Érdekesség, hogy

is jött egy fo-
gat, vállalva a 4 órás utat, hogy
õk is végighaladhassanak Za-
lacséb utcáin. A traktorokkal,
autókkal kibõvült népes csa-
pat több helyen is megállt, ál-
lomásonként a

, a

Zalalövõ

és Környéke Lovassport Egye-

sület

Bajánsenyérõl

Baki Vidám

Asszonyok Zalaszentgyör-

Több helyen is megállt a szüreti felvonulók csapata.

gyi Néptánccsoport And-

ráshidai Néptánccsoport

Csébi Csajok

, az
és a

ropták a táncot.
A jelmezesek között az úttörõk
12 és a kisdobosok 6 pontját
skandáló pajtások és a Gagarin
Örs is megjelent. Talán nem is
volt olyan ház a faluban, ahon-
nan felvonulóként vagy nézõ-
ként ne lettek volna részesei a
programnak.

Az utcai mulatságot köve-
tõen a kultúrházban folytató-
dott a program, ahol elõbb a
helyi és környékbeli fiatalok-
ból alakult zenekar szó-
rakoztatta a szüretelõket, majd
a helyi és a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár szer-
vezésében bállal ért véget az
emlékezetes nap.

EXIT

Pataki Balázs

Ha elolvasta, adja tovább!
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Hetven évvel ezelõtt a II.
világháború frontvonala már
Magyarország területén belül
volt. Az angol és amerikai
bombázók két hullámban re-
pültek be hazánk területére, és
hadiüzemeket, vasúti hidakat,
vasútvonalakat és katonai osz-
lopokat kerestek megsemmi-
sítésre.

Az amerikai, nappal repülõ
egység délelõtt 9-10 között
Olaszország felõl érkezett a
légtérbe.

– Sok más település mellett
Szombathely volt az egyik ka-
tonai szempontból fontos vá-
ros, így kitéve a vidéket a napi
szintû légicsatáknak. Estén-
ként kitûnõen megfigyelhe-
tõek voltak errõl a környékrõl
is a terület feletti harcok fé-
nyei. Egyesek még a Csöde
melletti erdõbe zuhant gép
meglövésének pillanatát is
látták, vagy látni vélték – idézi
fel a történteket az akkor 6
éves, Csödében élõ

Miután a kigyul-
ladva visszafordult, hogy me-
neküljön, már nem volt egér-
út. A fenyvese kö-
zött érte a végzet.

– Hallani lehetett, ahogy a
lezuhanó bombázó alatt tör-
nek a fiatal fenyõfák. „Gyere
kisfiam! Keljünk föl, mert leég

Horváth
István.

Liberator

Zsigray-erdõ

A történelem „szegecselt darabjai”
a házunk!” – ezek voltak akkor
nagyanyám szavai, tizenegy és
éjfél között valamikor – fûzi
tovább a szavakat Pista bácsi. –
Kezdetben nem sokat lehetett
látni. Beletelt egy kis idõ, mire
egyszercsak egy hatalmas rob-
banás, és sûrû fekete füst szállt
föl… „Aki most ott volt, az min-
denki meghalt” – mondta ez-
után még nagyanyám – em-
lékszik Horváth István.

A repülõ kilenc fõnyi sze-
mélyzete mellett egy tizenhét
éves fiú élete ért
véget azon a napon. A leven-
teként szolgálatot tevõ

nem volt kíváncsibb,
mint sok más tucatnyi ember,
aki odament a gépmadár le-
zuhanásának helyszínére. So-
kan megsérültek abban a rob-
banásban. Voltak, akiknek éle-
tük végéig tartó halláskároso-
dása lett, és olyanok is, akik
repeszek hegeit õrizték, de
ilyen végzetes sérülés a köze-
lebb merészkedõk közül csak
õt érte.

A hatgyermekes családban
harmadikként napvilágot látó
legény az elbeszélések szerint
ügyes volt, vidám és talpra-
esett, aki viccel próbált meg
elütni minden, a nehéz életre
vonatkozó panaszos szót. A
mûvészetek legkülönbözõbb
ágaiban (rajzolásban, modelle-

mindszenti

Balogh
László

zésben, szobrászkodásban, ze-
nélésben) kiemelkedõ tehet-
séggel rendelkezett. A háború
kezdete álmainak vetett véget
azzal, hogy nem mehetett

képzõmûvészetet ta-
nulni. Egy héttel halála elõtt
barátaival a

bejárata mellett beszél-
gettek, mikor az ifjú megkér-
dezte: vajon kit temetnek a
sírhely mellé legközelebb? Így
családja végsõ nyughelyéül ezt
a részt választotta, ahol a mai
napig pihen a sorsára talán
ráérzõ fiú.

címû könyvében
meg is örökítette Laci alakját,
akit nem csak osztálytársként,
de barátként is kiemel a há-

Csák-
tornyára

zalalövõi Tassy-
kripta

Bicsák József: Meg-
rabolt ifjúság

borús éveirõl megemlékezõ
szerzõ. Egyik lánytestvére,

, versben írja le
bátyja tragikus sorsát, mely-
nek kéziratait a mai napig õrzi
unokája, , aki
ugyan sosem ismerhette meg
nagybátyját, mégis hûen õrzi
emlékét.

A tragédia helyszínén ma
már csak egy, a gép által a
földbe ütött gödör található.
Elszórtan még felbukkan egy-
egy apró darab a bombázó
fémtestébõl – ott jártunkkor
sikerült is találni egy kis sze-
gecselt lemezt –, de aki nem
tudja, hogy mit és hol keres-
sen, már nem leli meg a tör-
ténelem darabjait. A gép ma-
radványait már az elsõ napok-
ban szétszerelték a környékbe-
liek. Elõször csak a fiatalok,
akiknek alkotókedve a szele-
pektõl a kábelekig mindenre
kiterjedt, még a lõszerekkel is
játszottak, és ezekbõl készítet-
tek gyûrûket és csúzlikat. Az-
tán a komolyabb alkatrészeket
– rádió, motor – a felnõttek,
hogy haszonra leljenek a ne-
héz idõkben, végül a megma-
radt részeket bárki, aki arra
járt, és tudta, milyen esemé-
nyekhez kapcsolódnak a da-
rabkák. Az emberek megtisztí-
tották a területet, a természet
visszahódította, és ma már
csak az érintettektõl hallha-
tunk a homályba veszõ tör-
ténetekrõl.

Ba-
logh Ilona

Sütheõ Jánosné

(Dünkel Noémi)

Szegecselt fémdarab az erdõben, a háttérben a bozóttal benõtt
kráter.

Balogh László
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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, számítástechnikai eszközök!

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!

Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA

67.900 Ft

122.990 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

CASHBANK.HU

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

•

•
•

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA

ÁRGARANCIA!

C
A

SC
O, KG

F
B

Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
fizeti biztosításának díját egy évig!

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

79.999 Ft
ASUS X552CL-SX014D 15,6"/Intel Pentium 2117U/4GB/500GB/
fekete vagy fehér notebook 94.999 Ft

139.999 Ft
LG 32" FullHD 32LB5610 100Hz LED TV 76.999 Ft
LG 42" FullHD 42LB620V 100Hz Cinema3D SMART LED TV 129.999 Ft

Pl.: Asus X200MA-KX087D 11,6"/Intel Celeron Dual Core
N2815/4GB/500GB Piros vagy fekete notebook

DELL Inspiron 3541 15.6" HD/AMD A6-6310 2.0GHz/4GB/ 500GB,
DVD-RW/Radeon HD R5 M230 2GB/Win 8.1/fekete notebook

Bagod:

Csöde:

Hagyárosbörönd:

Kávás:

Keménfa:

Salomvár:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:
Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Sipos Fe-
renc.

Ámonné Merth
Zsuzsanna, Fatér László, Ger-
gán Péter, Koller László, Mo-
gyorósi József György, Takács
Jenõ.

Horváth Jó-
zsef.

Galambos Ist-
ván, Kemény Ede.

Török Zol-
tán.

Imre Sándor,
Paksáné Szabó Erzsébet Mar-
git, Simon István, Török
István.

Fekete He-
ribert László.

Eke László,
Laposáné Bencsics Mónika,
Tóth János, Vaski Csaba.

Cser Gábor.
Hajdu Mi-

hályné, Hajdu Valéria.

Árvay Sán-
dor.

dr. Bodor-
kósné Kaszás Ilona, Csáki

István, Salamon Zoltán, Tóth
Anita.

Luter Péter
László.

Ámon Fe-
renc, Süveges Krisztina, Sza-
bó Zoltán, Szõke Elvira.

Erdei Csa-
ba.

Cséber Jó-
zsef, Gál József, Mikó-Baráth
Imre István, Pecsics László
Zoltán.

Büki Jó-
zsef.

Büki Gábor,
Horváth Gyula, Kalamár
Krisztián, Pásztorné Ádám
Edith.

Pintér An-
tal.

Gyarmati An-
tal, Herczeg Imre, Kalamár
Péter, Ostrom János, Szabó
Balázs, Szabó Sándor.

Polgármester: Kovács
Dezsõ.

Képviselõk: Buday Mihály,
Horváth Szabolcs Imre, Pols-
ter Marietta, Vaski Zsolt.

Zalaboldogfa:

Zalacséb:

Zalaháshágy:

Zalalövõ:

Zalaszentgyörgy:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõ:

Választás után…

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


