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Szeptember 16-22. között
többször elhangzott a közleke-
désbiztonság kifejezés Zalalö-
võn az Európai mobilitási hét
keretén belül rendezett prog-
ramokon, mely során

töb-
Zalalövõ

Város Önkormányzata

Elõtérben a közlekedésbiztonság Zalalövõn

bek között rajzpályázatot hir-
detett az alsó tagozatos gyer-
mekek részére. Tizenkét al-
kotás érkezett a felhívásra, me-
lyet a „Salla” Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár galériáján

A díjazott kisdiákok.

Szeptember 25-én „Európa
a polgárokért” elnevezésû
program nyitókonferenciájá-
val vette kezdetét a kétnapos
rendezvény .
Elsõként polgár-
mester köszöntötte a vendége-
ket, majd

Zalaszentgyörgyön
Kovács Dezsõ

dr. Kovács Orsolya

„Európa a polgárokért”- program a közösségekért
Aktív részvétel, számos elõadó, értékteremtés Zalaszentgyörgyön

ügyvéd „Az egyenlõ bánásmód
alapelve, a diszkrimináció” cím-
mel tartott elõadását hallhatta
a közönség, magyar és európai
jogi vonatkozásokat vetve ösz-
sze, hétköznapi esetekkel alá-
támasztva.

Cserpes Attila

dr. Mester

közmûvelõ-
dési szakember a „Közösség-
fejlesztés, településfejlesztés,
vidékfejlesztés - pályázatok és
esélyek Széchenyi 2020” anyag-
gal ismertette meg a hallgató-
ságot. Ezt követõen

László fõjegyzõ, a Zala Megyei
Önkormányzat Integrált Terü-
leti Programjának elfogadását
és végrehajtását ismertette.

A pénteki programok foly-
tatásaként a településen zajló

(Folytatás a 2. oldalon)

A szalagátvágással felavatásra került a park.

KERESKEDÉS

KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo: 8-12.30-ig

Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

•

Your Cashback Company
LYONESS

Termékpartner

További kedvezmények

Kedvezõ árfekvésû fagyálló folyadékok,
zöld, piros, kék, sárga

forgalmazása.
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Elõtérben a közlekedésbiztonság Zalalövõn
mutattak be. A Közlekedj oko-
san! címû rajzpályázat elsõ
helyezettje:
1/a., második helyezettje:

4/b, harmadik helye-
zett 4/b. osz-
tályos tanuló.

Szeptember 17-én közleke-
désbiztonsági elõadást tartott

r. fõ-
hadnagy a Zalalövõi Általános

Tompa Barnabás
Vass

Csanád
Domján Márk

Balláné Borsos Tímea

Iskola és AMI alsó tagozatos
diákjai számára, majd ezt kö-
vetõen a mûvelõdési központ
nyugdíjas közössége is tájéko-
zódhatott a témában.

Szeptember 21-én KRESZ
Park rendezvényen vehettek
részt az iskola tanulói. A já-
tékos közlekedési programot
a

bizto-
sította.

Zalaegerszegi Polgárõr
Egyesületek Szövetsége

aktív sportélet kapta a figyel-
met, amelynek keretében sor
került a

öregfiúk mérkõzésre, a pá-
lyaépítõk 30 éves jubileumi ta-
lálkozójára, és a helyi sport-
életért fáradozó emberek díja-
zására 50 plakett átadásával.

A következõ nap esemé-
nyei és

települések rész-
vételével zajlottak. Hatalmas
területet ölel fel a társadalmi
munkában megvalósult Test-
vértelepülési Park, mint a köz-
ség keleti kapuja, amelynek át-
adására a kora reggeli órákban
került sor. A közösségi mun-
kában megvalósult sokféle
zöld növénnyel, tetszetõs pa-
dokkal, címer- és rendezvény-
térrel, a természet erejével az
emberi jólétet hivatott szol-
gálni.

Kovács Dezsõ üdvözölte a
vendégeket, a két testvértele-
pülés, valamint a kivitelezés-
ben részt vevõ cégek képvise-
lõit, köztük ál-
lamtitkárt, valamint

országgyûlési képviselõt. Kö-
szöntõjében nevesítve emelte
ki a helyi lakosok példamutató
hozzáállását a park munkála-
taihoz.

Oromhegyesrõl
, Marosszentgyörgy nevé-

ben beszélt
elismeréssel a park létrejöt-
térõl, Zalaszentgyörggyel, mint
testvértelepüléssel ápolt kap-
csolatáról, az esemény törté-
nelmi jelentõségérõl. Az elõb-
bi település rózsát, az utóbbi
tölgyfát ajándékozott a park
részére, melyet ünnepélyesen
ültettek el.

Vigh László a községben
végbemenõ pozitív folyamato-
kat hangsúlyozta, majd a fa-
luban élõ mûvészeti csoportok
tagjai tették emlékezetessé a
park átadását. a

Zalaszentgyörgy-Bot-
fa

Marosszentgyörgy
Oromhegyes

V. Németh Zsolt
Vigh Lász-

ló

Teslic' Zo-
ran

Birtalan István

Farkas László,

„Európa a polgárokért”- program a közösségekért
Aktív részvétel, számos elõadó, értékteremtés Zalaszentgyörgyön

falu plébánosa megáldotta az
új közösségi teret, és az ün-
nepi percek a szalagátvágással
értek véget.

A mûvelõdési házban foly-
tatódott az elõzõ napi konfe-
rencia, ahol Kovács Dezsõ an-
nak a véleményének adott
hangot, hogy elsõsorban Euró-
pa van az emberekért, és nem
fordítva. Azoknak a szálaknak
a megtalálást látja fontosnak,
amelyek e tényhez vezetnek.
Mint mondta, ennek érdeké-
ben fontos meghatározni ma-
gunkat, a létünket, majd ter-
veket szõni, és mindehhez
közösséget kell összeállítani.
Mondandóját alátámasztva Za-
laszentgyörgy értéktárát vonul-
tatta fel a jelenlévõk elõtt,
többek közt a mézet, amely

helyi ácsmes-
ter terméke, a címkén a falu
mûvésztanárának,

festménye díszeleg,
faragta rímekkel.

V. Németh Zsolt államtitkár
az „Európa a polgárokért”-
„Környezetvédelem és vidék”
címmel beszélt. Beszámolója
szólt többek közt a vidék-
stratégia megalkotásáról, mint
mondta: „A történelem során,
nehéz helyzetekben, vidéki
gyökerekbõl táplálkozva a fa-
lusi közösségek erejére tá-
maszkodva tudott a magyar
társadalom megújulni.” A ma-
gyar vidék a maga teremtett
világ, társadalom és kultúra,
valamint az agrárium harmó-
niában kell, hogy legyen, a fej-
lesztések és programok terén.
Beszélt továbbá az ország
kiváló adottságairól, melyek a
kihívások, a klímaváltozás korá-
ban megpróbáltatásoknak van-
nak kitéve, és e negatív folya-
matokkal szemben kell létre-
hozni a stratégiai dokumentu-
mokat. Érintette a pályázati
lehetõségeket, amelyek regio-
nális és határon túli progra-

Németh Ferenc

Buday Mi-
hálynak
Dóczi Károly

mokat céloznak meg, 10 ope-
ratív program keretében. Hang-
súlyozta továbbá:„A természeti
erõforrások és értékek megõr-
zése, az azokkal való felelõs,
fenntartható gazdálkodás, a
mezõgazdaság és a vidék fej-
lesztése, az épített és a ter-
mészeti környezet védelem, a
természeti értékek megõrzése,
a XXI. században egyre inkább
nemzetbiztonsági jelentõségû
stratégiai feladat.„

Kiemelte a hungarikumok
ügyét, amely országosan 531
településen létrejött hungari-
kum klubot jelent. Kísérleti
programként szólt a szõlõhe-
gyek felmérésérõl és fejleszté-
sérõl, a szociális szövetkezetek
létrejöttérõl, amely egy üzenet
a vidék felé. Beszámolt arról is,
hogy nyáron az Országgyûlés
elfogadta a 4. Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi Programot, a
kormány pedig a 2020-ig szóló
Nemzeti Vidékstratégiát. Mind-
ehhez a közösségek fontossá-
gát hangsúlyozta, melynek
szép példáját látja Zalaszent-
györgyön.

fej-
lesztéspolitikai tanácsadó ké-
pet vázolt fel az adott a vidék-
fejlesztési programról, elérhe-
tõ támogatásokról.

Dr. Loncsár Krisztina

A konferencián lehetõséget
kapott továbbá Marosszent-
györgy képviseletében Birta-
lan István alpolgármester, és
bemutatkozott Oromhegyes-
rõl közös-
ségi képviselõ is, késõbb Vigh
László a térség országgyûlési
képviselõje szólalt fel. A prog-
ram folytatásaként a két test-
vértelepülés képviselõi kisfil-
mek segítségével mutatták be
Marosszentgyörgyöt és Orom-
hegyest. A község vezetõi Dísz-
polgári címet adományoztak
Oromhegyes helyi közösség
elnökének, ,
és Marosszentgyörgy polgár-
mesterének,

.
A három település együtt-

mûködési megállapodást írt
alá, majd a zalaszentgyörgyi

produkciója
és díszebéd következett.

A késõ délutáni órákban az
õsz hagyományos rendezvé-
nye, a szüreti felvonulás színe-
sítette a falu életét, amelynek
alkalmával a

, a
, a helyi ,

valamint a
mûsora és táncház zárta a két
nap értékteremtõ eseményeit.

Bajusz Koncz Ágnes

Balla Lajosnak

Sófalvi S. Sza-
bolcsnak

Örömzene Kórus

Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes Kávási
Népdal Kör ovisok

Haragláb zenekar

Török Irén

A Testvértelepülési Park.

V. Németh Zsolt széles témakörben fejtette ki a vidék helyzetét.
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A Mozgássérültek

Zala Megyei Egyesülete

Zalalövõi Csoportja

következõ

összejövetelének

idõpontja és helyszíne:

Belsõ Jánosné Marica

csoportvezetõ

Telefon: 92 / 371 601

Mobil: 20 / 967 8599

2015. október 30.

(péntek) 14 óra

„Salla” Mûvelõdési

Központ és Könyvtár

8999 Zalalövõ,

Szabadság tér 2.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Zene és irodalom
Dalokkal, harmonikaszóval

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Rég elfeledett dalokkal, har-
monikaszóval, örömteli muzsi-
kálással, jókedvû összejövetel-
lel nyitott a szep-
temberi prog-
ramja. A mûvelõdési központ

Zalalövõn
Irodalmi Szalon

vendége volt a élõ
zenetanár, zenész,

aki a zenekari élet és egyéb ze-
neirodalmat érintõ témákból
hozott ismertetõt, érdekes tör-
ténetet a maroknyi közönségnek.

Csödében
Mérei János
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Bagod Község Képviselõ-testületének

Bagod Község Önkormányzata

az avar és kerti hulladé-
kok nyílttéri égetésérõl szóló 6/2009.(III.24.) számú rendelete
alapján avar és kerti hulladékok égetésére szeptember 1. nap-
jától az alábbiak szerint van lehetõség:
szeptember, október, november hónapokban:

- hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig,
- szombaton 10.00 órától 12.00 óráig,
- ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos.

december és január hónapokban az égetés szintén tilos.

Avar és kerti hulladéknak minõsül a kert használata során kelet-
kezõ és további hasznosításra nem kerülõ növényi maradvány
(falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány).
Nagy mennyiségû füstöt termelõ anyagot (nedves kerti hul-
ladék) égetni tilos.
A fentieket megszegõ szabálysértést követ el és pénzbírsággal
sújtható.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük.

Bagod Község Önkormányzatának felhívása
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl

Bagod Teskándés közsé-
gek konzorciumot alakítva pá-
lyázatot nyújtottak be a 2 tele-
pülésen lévõ, régi vasúti tölté-
sen haladó kerékpárút építésé-
re, melynek elsõ üteme 2014.
nyarán épült a bagodi vasútál-
lomástól Teskánd irányába.
Idén tavasszal elkezdõdtek a
második szakasz kivitelezési
munkálatai, ennek eredménye-
képp a bagodi kiindulási pont-
tól 3 méter széles, korszerû
aszfaltcsík kígyózik a teskándi
sportpályáig hol egy vasúti híd
alatt, hol a Zala folyó felett, ki-
szolgálva azok igényeit is, akik
szeretik az igazán hosszú, majd
1 km-es egyenest.

Az ünnepélyes átadásra 2015.
szeptember 11. napján került sor
kedvezõtlen elõjelek mellett:
reggel még esett az esõ, nap-
nak nyoma sem volt, ebéd
elõtt is még megajándékozta a
szervezõket egy rövid zápor. A
délután négy órakor kezdõdõ,
3 helyszínt felölelõ rendez-
vényre viszont vigyázba vágták

Ismét kerékpárút átadás Bagod és Teskánd között

magukat a felhõk, ragyogó
napsütés tûnt elõ szinte a sem-
mibõl.

A bagodi vasútállomástól
az iskolások alkalomhoz illõen
kerékpárral indultak szüleik-
kel, nagyszüleikkel és

polgármesterrel a rendez-
vény elsõ, Bagod határában ta-
lálható helyszínére, ahol már
érdeklõdõk népes tábora vára-
kozott.

Aztán felgyorsultak az ese-
mények. A

(egyik tagjuk stílszerûen
kerékpárral érkezett Botfáról)
csapott a húrok közé nagy si-
kert aratva, melyet tovább fo-
kozott, hogy or-
szággyûlési képviselõ több 10
méteren át a kormányra fe-
lülve, háttal (!) kerékpározott.
A két település polgármestere-
inek beszédét, illetve az egy-
házi áldást követõen ki kerék-
párra pattant, ki kocsiba ült,
irány a kerékpárút hídja, amin
az ilyenkor szokásos módon
képviselõ úr a polgármesterek-

Sipos Fe-
renc

Botfai Citerazene-
kar

Vigh László

kel söröshordót gurított át a
hídon a Zala Megyei Közgyû-
lés alelnöke, ,
valamint a Zalaegerszegi Járási
Hivatal vezetõje,

társaságában. De nem
volt idõ sütkérezni a fellobo-
gózott hídon, indultak tovább
a szépszámú jelenlévõk az
utolsó, teskándi sportpályánál
lévõ helyszínre. Itt Vigh László
elárulta a sajtónak, azon tevé-
kenykednek, hogy

és városok
közt kerékpárút létesülhessen
a jövõben. , Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város
polgármestere elmondta, a me-
gyeszékhely és Bagod közti ke-
rékpárút ebben az uniós cik-
lusban a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretein belül megvaló-
sulhat.

Pácsonyi Imre

dr. Koczka
Csaba

Lenti, Zala-
egerszeg Zalalövõ

Balaicz Zoltán

Fontos kiemelni: sem Ba-
godnak, sem Teskándnak nem
kellett pályázati önrészt bizto-
sítana, mivel a projekt 100 %-
os támogatottságot élvezett,
így ennek köszönhetõen már
csaknem 18 km hosszúságú
aszfalt áll a sétálók, kerékpá-
rosok, görkorcsolyázók, futók
és minden érdeklõdõ rendel-
kezésére, mivel 2006-ban már
átadásra került a Bagod-Zala-
lövõ közti kerékpárút. Használ-
juk ki ezt a kivételes lehetõsé-
get, hiszen nem sok település
mondhatja el magáról, hogy a
fõúthoz ilyen közel, de mégis
nyugodt környezetben spor-
tolhatnak lakói.

Bagod Község Önkormány-
zata ezúton köszöni minden
kedves részvevõnek, hogy
ilyen szép számmal megtisztel-
ték a rendezvényt.

A kerékpárút avatásának nyitó ünnepsége Bagod határában.

Vigh László országgyûlési képviselõ a kormányra ülve háttal
is kerékpározott.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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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 HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Az idei augusztusi
falunapon a színes és válto-

zatos programok mellett két, a
településért sokat tevõ lakost
is elismertek, akik

vettek át.
– kõmûves

szakmája révén aktív korában
is sokat segített és most nyug-
díjasként is rendszeres részt-
vevõje a faluban zajló társa-
dalmi munkáknak, melyekhez
két kezi munkájával járult
hozzá. évek
óta a település kulturális és
közösségi életének mozgató
rugója, a Zalacsébi Kulturális
Közalapítvány kuratóriumi el-
nöke, nevéhez fûzõdik többek
között a falunap, a szüreti fel-
vonulás, karácsonyi mûsor
szervezése – emelte ki

polgármester.
Rajnai Barbara 2010-ben

vett részt elõször a falunapok
szervezésében, akkor egy len-
dületes, kreatív csapat tagjai
között találta magát. Idõköz-
ben az újonnan alakult kép-
viselõ-testület a Zalacsébi Kul-
turális Közalapítvány megüre-
sedett elnöki feladataival is
megbízta.

– Az új testületi tagokkal és
Erdei Csaba polgármester-
rel, valamint Sipos Jánosnéval,
Tóthné Járfás Györgyivel, Er-
deiné Beviz Elvirával, Kámán-
Nagy Katával, Horváth József-
fel, valamint Tóth Ádámmal
alkotjuk a szervezõ csapat
magját. Számtalan programot
szerveztünk, legyen szó szüreti
felvonulásról, rönkhúzásról,
nyugdíjasok napjáról, Mikulás

zalacsé-
bi

Zalacsébért
emlékplakettet

Mónok László

Rajnai Barbara

Erdei
Csaba

Elismerték a faluért, közösségért végzett munkát
A falunapon adták át a Zalacsébért emlékplakettet

ünnepségrõl, gyereknapról, ját-
szóházról vagy falunapról. A
rendezvények szervezése, kivi-
telezése mindig nagy háttér-
munkát igényel, amihez termé-
szetesen nem elég egy ember.
Szerencsére a település lakói
valamennyien aktívak, és ha
megszólítja õket az ember, biz-
ton számíthat a segítségre,
részvételre. Nem számítottam
erre a díjra, ami számomra ter-
mészetesen elismerést jelent,
amit ezúton is köszönök. Nem
csak a testületnek, hanem a
falu lakóinak is, mert a leg-
nagyobb motivációt õk adják.
A rendezvénysorozat után még
napok múltán is jöttek gratu-
lációk, biztató szavak, szóval
minden téren jó érzés volt
ilyen pozitív visszacsatolást
kapni – mondta meghatottan
Rajnai Barbara, a programok
egyik mozgatórugója.

Mónok László kõmûves szak-
mát szerzett, 26 évet dolgozott

a TANÉP-nél, közben 1976-ban
nõsült Velencérõl Zalacsébre.
Az emberek az évek során meg-
ismerték és szinte nincs is olyan
ház a faluban, aminek építésé-
nél ne mûködött volna közre.

– Sokat dolgoztam a sport-
öltözõ építésénél, az önkor-
mányzati hivatalnál, az óvodá-
nál, a templomnál, a kultúrház
átszínezésénél, kemencerakás-
nál és a salomvári iskolánál is.
A templom felújításánál már
nem szerettem volna dolgozni,
de végül addig kérleltek, míg
rá nem vettek. Egyszerû em-

bernek tartom magam, min-
denkivel jóban vagyok, jól is-
mernek Zalacsében. Ezt az el-
ismerést más is kaphatta volna
a faluból, nagyon meglepõd-
tem, amikor kihívtak. Szeretek
itt élni, nincs olyan rendez-
vény, amin ne vennék részt.
Ilyenkor mindig megtalálnak
egy feladattal, amit persze szí-
vesen is csinálok – mondja sze-
rényen mosolyogva a falu kõ-
mûvese, aki 2010 óta nyugdí-
jas, 66. évében járva is mun-
kával telnek a mindennapjai.

Pataki Balázs

Az elismeréseket Erdei Csaba polgármester adta át a díjazottaknak.
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Szeptember 12-én tartották
a ün-
nepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területü-
kön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megye-
háza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen

, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, aki ismertette a me-
gyei önkormányzat elmúlt esz-
tendejének tevékenységét, mely-
nek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasz-
nálásának elõkészítése tette ki.

– Fel kell készítenünk Zala
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntar-
tásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Kitöré-
si pontok vannak a mezõgaz-
daságban, ahol a kevésbé kép-
zetteket lehet foglalkoztatni, il-
letve a turizmus területén
lehet még bõvíteni a foglalkoz-
tatást – számolt be a távolabbi
tervekrõl a megyei vezetõ.

Az eseményen részt vett
belügyminisz-

ter, aki beszédében kiemelte
az Európai Unió nyújtotta le-
hetõségek kihasználását, s kor-
mány által fontosnak tartott
önkormányzatiságot, a telepü-
lések tevékenységének támo-
gatását.

– A fejlõdés, a siker az em-
ber tehetségében, szorgalmá-
ban és teljesítményében rejlik,
az itteni emberek rendelkez-
nek ezekkel a tulajdonságok-
kal, ezért is sikeres Zala me-
gye. A mai napon díjazottak
szorgalmasak, teljesítõ képe-
sek, saját közösségükért, Zalá-
ért és az ország elõrehala-
dásáért dolgoznak. Nem spó-
roltak erejükkel, energiájuk-
kal, hanem a közösség javára
tevékenykedtek, fejlesztették
tevékenységüket. Elismerésük

Zala Megyei Közgyûlés

dr. Pál At-
tila

dr.
Pintér Sándor

Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait

inspiráció a fiatalok javára,
hogy küzdjenek, dolgozzanak
és méltóan kövessék az elõde-
iket – összegzett a belügymi-
niszter.

A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elisme-
réseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége, tudományos mun-
kássága, életútja elismeréséül a
Köz Szolgálatáért Arany Foko-
zatát adományozta

a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által ala-
pított díjakat adták át az ar-
ra érdemesnek talált szemé-
lyeknek.

Idén a Zala Megye Díszpol-
gára kitüntetõ címet Zalaeger-
szeg és Zala megye fejlõdése
érdekében végzett több évtize-
des munkássága és közéleti
szerepvállalása elismeréséül

kapta, akit
távollétében fia,

képviselt.
A további díjazottak:
Zala Megye Közszolgála-

táért díj: ny.
rendõr dandártábornok, Zala
Megye Közigazgatásáért díj:

dr. Ördög
Ferencnek,

dr. Gyimesi Endre
Gyimesi Már-

ton

Szukics Ferenc

dr.

Ratkovics Ágnes

dr. Szenes Mária

dr. Csite András

Husz Márta

Horváthné
Nagy Elvira

Linhart Rita

Szabó Tímea

, a Csörnye-
földi, majd a Bázakerettyei Kö-
zös Önkormányzati Hivatal jegy-
zõje, Zala Megye Egészség-
ügyéért díj: , a
Zala Megyei Kórház Belgyó-
gyászati Osztályának fõorvosa,
Zala Megye Fejlesztéséért díj:

közgazdász,
szociológus, a HÉTFA kutató-
intézet ügyvezetõje, Zala Me-
gye Szociális Gondoskodásáért
díj: , a Zalaszent-
gróti Szociális és Gyermekjó-
léti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõje, Zalai Köz-
mûvelõdésért díj:

, aki közel húsz
éve vezeti a városi és iskolai
könyvtárt Zalakaroson, Zalai
Pedagógus díj: , a
keszthelyi Asbóth iskola igaz-
gató-helyettese, Az Év Zalai
Diákja díj: , zala-
egerszegi Zrínyi Gimnázium

matematika tagozatos tanuló-
ja, Zala Megye Sportjáért díj:

, nemzetközi ver-
senyeredményeiért és Nagyka-
nizsán több sportágban vég-
zett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért, Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díj:

futócéllövõ (BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub),
aki junior kategóriában ért el
két világbajnoki aranyérmet,
Zala Megyei Sajtódíj:

, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõje, Zala Ci-
vil Társadalomért és Nemzeti-
ségekért díj:
ügyvezetõ igazgató, a nagyka-
nizsai Faipari Szakosztály mun-
katársa, Zala Turizmusáért díj:

, a keszthelyi
Helikon Hotel, majd a hévízi
Aqua Hotel egykori igazgatója,
Zala Megye Építészetéért díj:

ny. építészmér-
nök, Vajda Lajos díj:

népi iparmûvész.
Kép és szöveg:

Steindl József

Major
Veronika

Frauen-
hoffer Márta

Czinki Ferenc

Pécsvárady Klára

Papp Nándor
Konrád

Lajos
Pataki Balázs

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.

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.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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szeptember 24-i ülé-
sén tûz-
oltó ezredes, a

igazgatója
tájékoztatta a kép-
viselõket a szerve-
zet 2014. évben el-
végzett legfonto-
sabb feladatairól
és megtett intézke-
déseirõl, valamint
ismertette a 2015.
évre kitûzött leg-

Zala Megyei
Közgyûlés

Egri Gyula
Za-

la Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igaz-
gatóság

Októberben megjelennek a pályázati felhívások
A megyei közgyûlés ülése

fõbb célokat. Elmondta, hogy
a 2014. év a komoly kihívások
és a megmérettetés éve volt
igazgatóságuk számára, mivel
januárban a havazással, feb-
ruárban jelentõs ónos esõvel,
májusban az Yvett Ciklon által
okozott szélviharral, a nyári
hónapokban sárfolyásokkal,
majd szeptemberben az áradá-
sokkal kellett felvenniük a küz-
delmet. Összességében meg-
állapítható, hogy az általános
és célirányos felkészüléseknek
és az eddigi védekezések során

szerzett gyakorlatnak köszön-
hetõen valamennyi esetben
helyt állt az igazgatóság teljes
állománya.

A tûzoltósági szakterülettel
kapcsolatban kiemelte, hogy
Zalában óriási szerepe volt az
ún. õrsprogram megvalósulá-
sának, mivel az újonnan léte-
sített katasztrófavédelmi õrsök
(2010. , 2014. ,
2016-ban várhatóan )
révén lerövidültek a vonulási
idõk, amely által nagyobb biz-
tonságba került a lakosság és

Zalakaros Pacsa
Letenye

csökkentek a vonulások költ-
ségei is.

, a

ügyvezetõ igazgatója
beszámolt a szervezet tevé-
kenységérõl és folyamatban
lévõ projektjeirõl, illetve be-
nyújtott pályázatairól. A

elnö-
ke, tájékoztatást
adott a közgyûlésnek a megyé-
ben élõ idõskorúak érdekeit
képviselõ testület tevékenysé-
gérõl, melynek célja az idõs
kor minél jobb szellemi, egész-
ségi, gazdasági állapotban való
eltöltésének segítése azzal a
meggyõzõdéssel, hogy az idõs
ember érték.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület tájékoztatást kapott
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Integrált Területi Program-
jának tartalmáról, amelynek
megvalósítására a kormány
2015. augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 mil-
liárd forint áll rendelkezésére
fejlesztési forrásként. A megyei
tervekkel összhangban Zala-

Nagy András Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány

Zala
Megyei Idõsügyi Tanács

Boda László

egerszeg is jelentõs összeget
szán a fenntartható és mi-
nõségi foglalkoztatásra, vala-
mint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság ér-
dekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város,
mint a térségben élõk érde-
keit, így a Zala Megyei Köz-
gyûlés is támogatja azok meg-
valósítását.

Idõközben megtörtént a
megyei Integrált Területi Prog-
ram kormány általi elfogadása
is kisebb módosítási elvárá-
sokkal, melyek alapján a Zala
Megyei Közgyûlés módosította
a Zala Megyei Integrált Terü-
leti Program 3.0 változatát. E
szerint a megyei önkormány-
zat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd
forint, s ebbõl 20,507 milliárd
forint összegû az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból,
2,542 milliárd forint pedig az
Európai Szociális Alapból szár-
mazó forrás. Várhatóan októ-
berben már megjelennek az
elsõ pályázati felhívások.

Több fontos témát is tárgyalt a megyei köz-
gyûlés.
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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!

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!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!
Használt számítgépek!

Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Pl.: ASUS X553MA-XX388D 15,6"/Intel Celeron Dual-Core
N2840/4GB/500GB/DVD író/fekete notebook

DELL Inspiron 3542 15.6"/Intel Core i3-4005U
1.70GHz/4GB/1000GB/DVD-RW/Linux notebook

79.999 Ft
Toshiba L50-B-1VP 15,6"/ Pentium N3540
2,16GHz/4GB/500GB/DVD író fehér notebook 94.999 Ft

108.999 Ft
Tablet: LENOVO A7-10F 7" IPS 8GB Wi-Fi tablet 25.999 Ft
LG 32" FULLHD 32LF5800 SMART LED TV 107.999 Ft

Ha neve
szóba kerül, sokan említik

nevét. Nem
véletlenül, hiszen elkötelezett
híve és szolgálója a zenei ok-
tatásnak. Munkásságát szerte
az országban, sõt azon kívül is
ismerik. Az
vezetõjével beszélgettünk…

– Csak üdvözölni tudom! A
magyar zeneoktatás, a Kodály-
módszer világhírû, jó lenne, ha
itthon is újra a megérdemelt
helyére kerülne. Már az ókori
bölcsek is úgy tartották, hogy
a zene a lélek legmélyére ha-

Zalaszentgyörgy

Standi Gyuláné

Örömzene Kórus

– Mit szól ahhoz, hogy a
kormányzat az ének-zenei
képzést erõsíteni kívánja az
iskolákban?

„A zene a lélek legmélyére hatol”
Akik Zalaszentgyörgy jó hírét messzire viszik (1.)

tol. Gyermekeink jövõbeni
boldogulását egyre inkább ér-
zelmi inteligenciájuk fogja
meghatározni, amihez kulcs a
jó zeneoktatás.

– Sajnos a különbözõ mé-
diacsatornákon valósággal öm-
lik az igénytelen zene, ami
eléggé befolyásolja a közízlést.
A mi koncertjeink fõleg temp-
lomokban, kultúrházakban van-
nak, oda azok jönnek el, akik
vallásilag, kulturálisan elköte-
lezettek a kórusmuzsika iránt.
Egyébként hiszek benne, hogy

– Munkássága során nagy
hangsúlyt fektet az egyházi
zene, a kórusmûvek népsze-
rûsítésére. Hogyan fogadja ezt
a közönség?

a fiatalokat meg lehet „fer-
tõzni” a jó zenével, fogékonyak
rá. Rajtuk keresztül pedig a
szüleikhez, nagyszüleikhez, s
remélem, majdani gyermekeik-
hez is eljuthatunk...

– Kórusunk jelenleg általá-
nos iskola felsõ tagozatos és
középiskolás fiatalokból áll, de
van aki az egyetemrõl is vissza-
jár. A legfiatalabb tagunk még
csak második osztályos, de
roppant lelkes. Az élet termé-
szetes velejárója, hogy a fiata-
lok kirepülnek. Bárhogy is ala-
kul, hiszem, hogy a feladatok
megtalálnak, ahogy eddig is, s
míg erõm engedi, szolgálha-
tom a köz javát.

– Karitatív feladatainkat
legtöbbször magunk választ-
juk, ha segíteni kell, kérés

– Van utánpótlás a fiata-
lok körében?

– Karitatív feladatokat is
felvállalnak. Nõ vagy csökken
a felkérések száma?

nélkül is megyünk a jó célért.
Nem az önkéntes szolgálathoz
gyûjtött órákért, csupán az
adás öröméért. A felkérések
száma különösen a karácsonyi
idõben szaporodik meg, volt
olyan év, hogy decemberben
7-8 koncertet is adtunk.

– Budapesttõl Pécsig, Erdély-
tõl Grazig, reményeim szerint,
jó hírét vittük a Zala völgyének
és benne kis falunknak. Nem
mindennapos jelenség, hogy
fiatalok a szabadidejüket ál-
dozzák a kóruséneklésre, in-
tézményi keretek és háttér nél-
kül. Egy ilyen kis közösségbõl
ennyien és ilyen minõségben!
Amerre jártunk, ezt minden-
hol elismerték. Közelrõl, mivel
mindez természetes, ez kevésbé
látszik. Senki sem lehet próféta...

– Hogy érzi: munkásságuk
mennyire van hatással Zala-
szentgyörgy és a környezõ te-
lepülések megítélésére?

z.t.

Fellépés után… Standi Gyuláné az alsó sor jobb oldalán.
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A

idén hatodik alka-
lommal szervezi meg hagyo-
mányos, õszi adománygyûjtõ
akcióját az mûködõ,

vezette
otthonaiban

élõ gyermekek javára.
A „

akció szeptember 26-án,
szombaton jótékonysági nap-
pal vette kezdetét. Ezen a na-
pon „Összefogás” jótékonysági
teremfutball és nõi kézilabda
kupa került megrendezésre, az
este pedig jótékonysági bállal
zárult. A bálon közremûkö-
dött a Csillag születik elneve-
zésû tehetségkutató verseny-
ben megismert, Prima Primis-
sima - díjas zalai

, illetve az Erdély-
bõl származó tagokból álló
Brassói Csillagok duó.

Az idei év újdonsága volt,
hogy az egyesület a fiatalabb
generációt is bevonta jóté-
konysági kampányába, így

címmel rajzpályáza-
tot hirdetett általános iskolás
korú gyermekek számára. Az
alkotómunka folyamata során
talán alkalmuk volt elgondol-
kodni a segítségnyújtás, a jóté-
konyság kiemelten fontos sze-
repén, valamint arra, hogy tõ-
lünk nem is olyan messze, a
történelmi Magyarország egy-
kori területén, Erdélyben van
egy olyan alapítvány, melynek
legfõbb célja a rászoruló ma-

zalalövõi Kerecsen Ha-
gyományõrzõ és Kulturális
Egyesület

Erdélyben
Böjte Csaba Szent Fe-
renc Alapítvány

Segíts, hogy segíthes-
sünk”

Kutyakölykök
Táncegyüttes

Gyer-
mekvilág

„Segíts, hogy segíthessünk!”
Rászoruló erdélyi gyermekeknek gyûjt a zalalövõi egyesület

gyar gyermekek felkarolása és
nevelése. A szakmai zsûri két
korcsoportban bírálta el a be-
érkezett pályamûveket. Az alsó
tagozatos diákok közül elsõ
helyen máso-
dik helyen , har-
madik helyen

végzett. A felsõs diákok
versenyét
nyerte, lett a máso-
dik, pedig a
harmadik.

Az alapítvány kizárólag ado-
mányokból tartja fent magát,
tehát segítségre mindenhol
nagy szükség van. Az egyesület
kezdetben csak a dévai otthon
számára gyûjtött adományo-
kat, ez azonban mára kiegé-
szült egy olyan törekvéssel,
hogy Erdély-szerte minél több
alapítványi ház mûködését

Molnár Amina,
Szijj Viktória

Tompa Barna-
bás

Molnár Jácinta
Õr Cintia

Dobos Alexandra

megismerjék és támogassák.
Déva Hunyad megye székhe-
lye, tehát szórványvidéken ta-
lálható. A magyarok száma
ugyan csekély, a Szent Ferenc
Alapítvány szempontjából azon-
ban rendkívül központi szere-
pe van, hiszen innen irányítják
az egész alapítványt, illetve az
adományok elosztása is innen
történik. A dévai háznál több
mint kétszáz gyermek nevelke-
dik óvodás kortól az érettsé-
gizõ korosztályig, így a leg-
összetettebb gyermekvédelmi
központról van szó. Emellett a

, il-
letve a

is részesül az
összegyûlt adományokból

Az adománygyûjtõ akció te-
hát szeptember 26-án elkezdõ-
dött, és egészen október 17-ig
tart. A mindennapokhoz szük-
séges legfontosabb szükségle-
teket gyûjti az egyesület: tisz-
títószereket, tisztálkodási sze-
reket, valamint tartós élelmi-
szert. Az eddigi évekhez ha-
sonlóan „sok kicsi sokra megy”
elvet követve céljuk az, hogy
többeknek legyen lehetõsége
segíteni. Az adományok több
helyen is leadhatók Zala és Vas
megyében, többek között: Za-
lalövõn, a zöldség boltban,

de
természetesen bárhonnan szí-
vesen fogadunk adományokat,
melyek kiszállítására október
végén kerül sor.

Az egyesület ezúton szeret-
né megköszönni a jótékonysá-
gi nap támogatóinak, résztve-
võinek nagylelkû segítségét, s
várja október 17-ig az adakozni
vágyók közremûködését.

torockói Kis Szent Teréz
Gyermekvédelmi Központ

csíksomlyói Szent Ist-
ván Otthon

Salomváron, Zalaháshágyon,
Felsõjánosfán, Kisrákoson,

Az est fellépõi: a Kutyakölykök Táncegyüttes és a Brassói
Csillagok duó.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Lacit pár éve meghívták
egy befektetésekkel foglal-
kozó elõadásra, ahol az elõ-
adó feltette a kérdést: ismer-
nek-e olyan brókert, aki
mindig jól dönt, mert ügy-
feleinek a legnagyobb ha-
szonnal járó részvényeket
választja és sohasem hibá-
zik. Mindenki hallgatott. La-
ci úgy gondolta, hogy meg-
tréfálja az elõadót és feltette
a kezét. Ön ismer ilyen bró-
kert? – döbbent meg az elõ-
adó. Igen! – válaszolta hatá-
rozottan Laci. A feleségem
utólag mindig meg tudja
mondani mit kellett volna
csinálni, melyik részvényt
kellett volna venni és me-
lyiket nem.

Sokan így vannak a kony-
hával is, tudják mennyire
fontos, mégsem hiszik el,
amikor a feleségük mondja,
hogy egy jobb elrendezésre
és modern vasalatokra len-
ne szükség. Ehelyett várják a
csodát egy rosszul elrende-
zett konyhától, amiben a
legelszántabb háziasszony-
nak is csak melegíteni ma-
rad ideje.

Pedig Pista bácsi is min-
dig mondta a feleségének: –
a töltött káposztát maxi-
mum háromszor melegítjük
újra és nem az egész héten.
Pista bácsi tudta, hogy, ha
friss alapanyagokból készül-
nek az ételei, egészségesen
fog élni. Így nem kell az or-
voshoz járni, mert amikor
jönnek a problémák, egy jó
orvos mindig meg tudja mon-
dani – utólag –, min kellene
változtatni. Mit ne együnk
és milyen zöldségbõl kelle-
ne többet fogyasztani.

De egy jó konyha nélkül
csak a nyúl szereti nyersen
a sárgarépát…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalalövõ és Környéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Utólag mindenki belátja…
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A házi segítségnyújtás kere-
tében azokat látják el, akik ott-
honukban önmaguk ellátására
részben képesek, szükséglet-
vizsgálatuk alapján a gondozá-
suk indokolt, kérik és elfogad-
ják a segítségnyújtást. A szol-
gáltatást önkéntesen kérheti
minden öregségi és rokkant-
sági nyugdíjellátásban részesü-
lõ személy. Az ellátás igénybe-
vételét megelõzõen a szociális
gondozók felmérik, hogy mire
van igényük a nyugdíjasoknak.
Otthonukban biztosítják az
alapvetõ gondozást, ápolást, a
lakókörnyezet higiéniáját, meg-
elõzik a veszélyhelyzeteket,
mentálisan is gondozzák az
ellátottat. Tartják a kapcso-
latot a házi orvossal, szakor-

A test mellett a lelket is ápolják
Idõskori ellátás Zalaháshágyon

vossal, segítenek a segédeszkö-
zök használatában, ügyintézés-
ben, élelmezésben.

tavaly óta a

rendsze-
rében
tíz, kilenc
idõskorú ellátásában segédkezik.

– 2008. szeptember 15-tõl
elõször, mint közhasznú mun-
kások végeztük ezt a munkát,
majd a két éves képzésen sze-
reztük meg a házi segítség-
nyújtó és szociális gondozó és
ápoló képesítést. Felkészítet-
tek bennünket az adminisztra-
tív teendõkre is, mert sok pa-
pírmunkát kell végezni a gon-
dozási naplótól kezdve az éves
ápolási tervig. Igény szerinti

Zalahás-
hágyon Zalamenti
és Õrségi Szociális Alapszol-
gáltatási Intézmény

Pásztorné Ádám Edith
Kalamár Istvánné

gyakorisággal látogatjuk az
idõseket, többek között segí-
tünk a gyógyszer felíratásában
és adagolásban, vérnyomás és
vércukorszint mérésben, für-
detésben, télen a fûtésben, be-
vásárlásban is. Olyan még nem
volt, hogy valaki visszamondta
volna a szolgáltatást. Mindenki
más és más ellátást igényel,
egyiküket 5 évig pelenkáztam,
most combnyaktörés után szo-
rul mindennapi ápolásra egy
másik gondozottam. Sok be-
tegséget észrevettünk már, ész-
leljük a változásokat, így idõ-
ben meg tudjuk elõzni a bajt –
mutatja be munkáját Kalamár
Istvánné.

Az idõsek elõször idegen-
kedve fogadták a szolgáltatást,
aztán fokozatosan elfogadták a
segítségnyújtást és a gondozók
minden háztartásban már szin-
te családtagnak számítanak. A
tizenkilenc gondozott egyike a
lassacskán 89 éves Bözsi néni,
aki több kedvezõtlen tapasz-
talatnak köszönhetõen bizal-
matlan, óvatos az idegenekkel
szemben, ezért kérte, hogy
cikkünkben csak becenevén
említsük.

– Nagyon jó dolog, hogy lá-
togatnak bennünket, szüksé-
günk van rájuk. Több helyen
elkelne a segítségük, csak nem
merik beismerni. Elmennek a
boltba is, de hamarosan jön a
tél, amikor a tüzelõ behor-
dásában is segítenek. Mindket-

tõjüket szeretem, úgy gondos-
kodnak rólam, mintha a gye-
rekük lennék. Nem mindenki
szereti az öregeket, pedig egy-
szer mindenki megöregszik.
Addig jó míg élünk, mert tu-
dunk beszélgetni, élményeket
szerezni – taglalja Bözsi néni,
aki már négy éve veszi igénybe
a szolgáltatást.

Egyelõre még kevesen igény-
lik a karórás jelzõrendszeres
segítségnyújtást, ami a krízis-
helyzetek elhárítása szempont-
jából létfontosságú lehet. Több
esetben is megtörtént, hogy
elesett otthonában az idõsko-
rú, órákon keresztül mozdulat-
lanul feküdt a földön és csak
órák múlva, vagy másnap ka-
pott segítséget.

– A rohanó életmód miatt
az idõsekre kevés idejük jut a
családoknak. Félnek megnyíl-
ni, nagyfokú bizalom kell,
hogy meghallgathassuk õket,
beszéljenek a gondjaikról. A leg-
nagyobb segítséget mentálisan
tudjuk nekik adni, a lélekkel
tudjuk a testet is gyógyítani. A
világ egyik legnehezebb mun-
kája, amikor beteg, idõs embe-
rekkel foglalkozik az ember.
Minden háznál alkalmazkodni
kell az ellátott napi hangulatá-
hoz, egyiknek a vidámságra
van szüksége, a másikat meg
vigasztalni kell – mutat a mun-
ka másik oldalára Pásztorné
Ádám Edith gondozó.

Pataki Balázs

Pásztorné Ádám Edith Bözsi néni vérnyomását méri.

Zalaboldogfán

Szabó Zoltán

Bagodba András-
hidára

Zalaszentgyörgyre

2009 febru-
árja óta mûködik a falugond-
noki szolgáltatás, melynek fel-
adatait a kezdetektõl fogva

látja el. Hétköz-
nap délelõttönként fõként az
óvodások és

szállítása, szociális ét-
keztetéshez az ebéd szállítása,
gyógyszerek beszerzése, rászo-
ruló betegek kórházba szállítá-
sa a feladat. A közös önkor-
mányzati hivatalok alakításával
viszont biztosítani kell a lakos-
ságnak az ügyintézés lehetõsé-
gét, melyhez a zalaboldogfaiak

járnak. To-
vábbi feladatok közé tartozik a
civil szervezetek programokra
való szállítása, ami az újjáala-
kult focicsapat meccsekre, va-
lamint az átalakulóban lévõ
tánccsoport fellépésekre való
eljutását is jelenti.

Lecserélték a falugondnoki buszt
Sikeresen pályáztak Zalaboldogfán

– Amit tudok, azt megte-
szek a településen. A feladat-
végzés komoly adminisztráci-
óval is jár. Délelõtt inkább szál-
lítással, anyagbeszerzéssel te-
lik az idõ, délután pedig bese-
gítek a közmunkásoknak gép-
karbantartásban, kaszálásban
is. Hétvégén a hazai meccse-
ken elõtt segítek a pálya fûnyí-
rásában, elõkészítésében, ide-
genbeli mérkõzésekre pedig
én szállítom a csapatot – mu-
tatta be munkáját Szabó Zol-
tán falugondnok, aki faipari
szakmáját sem felejtheti el, se-
gédkezik az asztalosmunkák-
nál és a tüzelõ feldolgozásában is.

A százezer kilométert fu-
tott, decemberben hét évessé
váló régi jármû leváltására a meg-
lévõ falugondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan le-
hetett pályázni, mellyel a te-

lepülés a szolgáltatás fejleszté-
sét kívánta elérni. A régi Volks-
wagen helyett így már a kor
igényeit kielégítõ Volkswagen
Transporter T6 szállítja a
lakosokat, ami fûthetõ tükrök-
kel, központi és gyerekzárral,
könnyített fellépõvel, ülésen-
kénti klímával is fel van sze-
relve.

– Lehetõségünk nyílt lecse-
rélni a régi buszunkat, ami
még jó állapotban van, de az

évek gyarapodásával egyre töb-
bet kellene költeni rá. Annak
idején is értékállósága miatt
választottuk ezt a márkát, a ré-
gi buszunkat könnyen eladtuk,
hogy árából fedezni tudjuk az
új önköltségét, vagyis az áfáját.
Az új busz kevesebbet fo-
gyaszt, amivel éves szinten
százezreket spórolunk – indo-
kolta a cserét
polgármester.

Luter Péter

– pb –

Az új falugondnoki busszal a szolgáltatást is fejlesztik.
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Hét mérkõzés után is hibát-
lan mérleggel vezeti (lapzárta-
kor – a szerk.) a megyei III.
osztály Északi-csoportjának ta-
belláját a csapata. Az
együttes magja jól ismeri egy-
mást, több sikert is elértek
már együtt. Riportunkban elõ-
ször , a

elnökét kérdeztük a vil-
lámrajtról és a siker titkáról:

– A társaság zöme már
több mint 10 éve játszik Ká-

Kávás

Szabó Lászlót Kávási
KSE

– Többször felmerült már,
hogy a csapat magja abba-
hagyja játékot, de utána min-
dig következik egy sikeres év.

Minden mérkõzésen a gyõzelem a cél
Barátok alkotják a kávási sikercsapatot

váson. Mindkét csapatunk egy-
egy baráti körbõl áll, így Kávás
a 250 fõs lélekszámával még
mindig két csapatot tud indí-
tani. Itt addig lesz csapat, amíg
ez a baráti kör kitart, de köz-
ben mindig fiatalítunk egy ki-
csit. A múlt évbõl inkább a tar-
talékcsapatot lehet kiemelni,
amely bajnok lett. Elsõ csapa-
tunkkal nagyon jól kezdtük az
évet, remélem, hogy sokáig len-
dületben leszünk, bízom a
sikeres szereplésben. Mindig
új motiváció kell, a fiúk min-
den mérkõzésen gyõzni szeret-
nének.

– Sikerült a csapathoz csá-
bítani a ZTE ikonját, Kocsárdi
Gergelyt is.

– Milyen az egyesület hát-
tere?

– A Gergõ az egyik játéko-
sunk keresztkomája, és beletar-
tozik abba a baráti körbe, ami
a csapat magját alkotja. Aktív
pályafutása után vállalta, hogy
nálunk folytatja a játékot, ami
nagyon pozitív hatással van a
társaságra. Minden mérkõzé-
sünk elõtt megkérdezik, hogy
játszik-e? Nagyszerû sportem-
ber, komoly beosztása mel-
lett is, ahogy ideje engedi, el-
jön a meccsekre, akár egy fél-
idõre is.

– Az elmúlt évtizedben két-
szer nyertük meg a bajnok-
ságot. (2008-ban és 2010-ben –
a szerk.) Reálisnak kell len-
nünk, mert arra nincsen lehe-
tõségünk, hogy feljebb lép-
jünk, és U19-es csapatot indít-
sunk. Minden faluban mûködõ
sportegyesület utánpótlásgon-
dokkal küzd. Itt nincs meccs-
pénz, önzetlenül jár focizni
mindenki. A létesítményt, in-
frastruktúrát az önkormányzat
biztosítja, vállalkozóink külön-
bözõ módon segítenek, az

MLSZ pedig fõtámogatóvá lé-
pett elõ azzal, hogy versenyez-
tetési költségek nyolcvan szá-
zalékát átvállalták az egyesüle-
tektõl. Nemrég nyert a pálya-
felújításra beadott pályáza-
tunk, amibõl a pálya talaján ja-
vítanánk, szerelést pótolnánk,
labdafogó hálót szerelnénk fel.

Ilyen rajt után adja magát a
kérdés: mivel lennének elége-
dettek a játékosok bajnokság
végén? játékos-
edzõ szintén töretlenül bízik a
sikerben, várakozásait nem is
rejtette véka alá:

– Mindenképp meg szeret-
nénk nyerni a bajnokságot,
mert már nem vagyunk fiata-
lok, s kell egy célkitûzés, ami
tovább viszi a csapatot. A fel-
jutáshoz már gyengék len-
nénk, és munkahelyi elfoglalt-
ság miatt sem tudnánk a fel-
sõbb osztályhoz eleget edzeni.
Úgy érzem, hogy az elsõ há-
rom-négy csapat, így mellet-
tünk a Nova, Becsvölgye és Sa-
lomvár, amely verseng a baj-
noki címért. Nagyon jó közös-
ség a miénk, a sportpályán és
azon kívül is, ami nagy erõt ad
a csapatnak.

Kovács Gábor

Pataki Balázs

A Becsvölgye elleni csapat, ezúttal Kocsárdi Gergely nélkül.

Idõs, és nincs ereje a kert gondozására?
Távol lakik, és nem jut el Zalalövõre ingatlanja

rendben tartására?
Vagy csak elfoglalt, és megoldást keres a

kertápolásra?

A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ
Egyesület segít megoldani gondját!

Fûnyírás (fûnyíróval, damilossal, traktorral),
sövénynyírás, permetezés, egyéb kerti munkák

magánszemélyek részére,
alkalmi vagy folyamatos megbízással!
Gazdasági társaságok részére egyedi

megállapodással!

Br. 800 Ft/óra + anyagköltség
(pl.: üzemanyag, vegyszer, damil)

További információ, munkafelvétel:
tel.: 30/621-31-45

gyarmati@zalalovo.hu
vagy személyesen: Zalalövõi Általános Iskola,

8999 Zalalövõ Rákóczi u. 1.

Az
szeretettel hív minden kedves érdeklõdõt

16:00 óra: Az apostoli kettõs kereszt névadója a
Milleniumi Emlékparkban

16:30 óra: Mária kegyhelyek a Dunántúlon
Berke József zalalövõi zarándok kiállításának
megnyitója a kultúrházban

17:00 óra: Egyházi énekes találkozó

Orchidea Kórus, karnagy: Kincses Ildikó
Baki kórus, karnagy: Béresné Simon Eszter

Bagodi Énekkar, karnagy: Rádulyné Hári Krisztina
Liszt Iskola Öreg Diák Kórusa, karnagy: Ladvenyica Éva

Örömzene Kórus, karnagy: Standi Gyuláné

Stóber László kerületi esperes, apátplébános,
Farkas László plébános

Program:

Fellépnek:

Az est fõvédnökei:

Örömzene Alapítvány

2015 október 10. Zalaszentgyörgyre,
a VI. Örömzene Fesztiválra.

-re

MEGHÍVÓ

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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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 • www.ingatlanhirdeto.com
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14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

Kötelezõ biztosítás és casco esetén garantáljuk a legolcsóbb díjat!

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco

Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, már minimál bértõl.

Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2015. október 10., 7 órakor

Házhoz szállítva
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Kombinált belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(minden medence + szaunavilág)


