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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.

Jelentõs átalakuláson esett
át a könyvtár. Az
utóbbi idõszakban raktár-
ként is funkciót kapott szol-
gáltató helyet a faluház épü-
letének másik részébe költöz-
tették és saját bejáratot is
kapott.

– Új asztalokkal, polcrend-
szerrel és számítógépekkel in-

zalacsébi

Megújult a könyvtár Zalacsében
dult el az új könyvtár, Szõcei
Renáta személyében pedig he-
ti három alkalommal új könyv-
táros várja az olvasókat. Októ-
ber 9-én az Országos Könyv-
tári Napok keretében nyitot-
tunk, ahol már új beiratko-
zóink voltak – adta hírül

polgármester.
Erdei

Csaba

Bánfalvi Péter csillagászati elõadása is sokakat érdekelt.
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(Folytatás az 1. oldalról) A Zala Megyei Kormányhivatal tisztelettel meghívja Önt a KEOP
5.6.0-12-2013-0037 „A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházása” kiemelt projekt keretében
megrendezésre kerülõ lakossági fórumára.

: Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. fsz. 5. terem

: 2015.november 18., szerda 9 órától 11 óráig

Kérjük részvételi szándékát legkésõbb 2015. november 16.
napjáig jelezze e-mailben titkarsag@zalakozig.hu, vagy a
ritecz.balazs@zalakozig.hu címen, vagy a 06 92/507-750 te-
lefonszámon.

Sok szeretettel várjuk a rendezvényre!

08:30 - 09:00 REGISZTRÁCIÓ

09:00 - 09:10 KÖSZÖNTÕ
Rigó Csaba, kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatal

09:10 - 09:20 A KEOP-5.6.0 KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE
Héder Miklós, fõosztályvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal

09:20 - 11:00 KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

PROGRAM:

Helyszín

Idõpont

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
Telefon: (36 92) 507-700 Fax: (36 92) 507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Október 17-én nem volt
kegyes az idõjárás a

résztvevõihez,
így sajnos elmaradt a díszes
lovas felvonulás, mely a helyi
lovas egyesület közremûködé-
sével valósult volna meg. Azon-
ban a szervezõk: „

,
valamint a

nem adta fel,
hiszen a helyi adottságok le-
hetõségével házon belül is
megvalósulhatott a program.

Kiállítás megnyitóval kez-
dõdött a rendezvény, ahol a
zalaháshágyi prés-
makettjeit, egyéb szürettel
kapcsolatos fafaragásait mu-
tatta be , a helyi
kulturális és népjóléti bizott-
ság elnöke.

Civil szervezetek fõztek az
esõ ellenére is, hogy az ér-
deklõdõk megkóstolhassák fi-
nom ételeiket. Ebben segítsé-
günkre volt a borbarátokon
kívül a

XII. Zalai
Murcifesztivál

Salla” Mûve-
lõdési Központ és Könyvtár

Zalalövõi Borbarát
Kör Egyesület

Varga Ernõ

Herczeg Imre

Borostyán Horgász-
egyesület, Zalalövõ és Csöde

Esõben is murci
Polgárõr Egyesülete, Toplak
László (Topi).

zalaegerszegi kertbará-
tok Balatoni Borbarát Höl-
gyek dr. Pálfi Dénes

Zalalövõi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola

za-
laszentmihályi Nótakör

Gruppo Vocale Farra
Farra

d'Isonzó Éder
Gabee-nak Herczeg Zsófi-
nak

Cserkuti József

-b-

Vendégeink vol-
tak a

, a
, valamint

kertészmérnök, aki megnyitot-
ta rendezvényünket.

A színpadon felléptek a

néptáncos tanulói, majd a
vidí-

totta a nézõket. Vendégünk
volt a , az
olasz testvértelepülés,

férfikara, majd
és

tapsolt a közönség.
A rendezvény alatt kézmû-

vesek kínálták portékáikat, sõt,
, helyi termelõ,

ügyességi játékokkal várta az
érdeklõdõket.

A szervezõk ezúton szeret-
nék megköszönni mindazok
munkáját, hozzájárulását, akik
segítették a rendezvény meg-
valósulását.

Varga Ernõ munkái.

Markó Sándor termékei.

A könyvtárba látogatóknak
lehetõségük van heti és havila-
pokat, könyveket és DVD-ket
kölcsönözni vagy helyben
használni, illetve internetezni.
Szívesen fogadják a kisebb és
nagyobb gyerekeket, felnõtte-
ket barkácsolásra, társasjáték-
ra, kártyapartira, filmvetítésre
vagy vetélkedõre, mellyel sze-
retnének a könyvtárnak játszó-
ház jelleget is adni. Cél, hogy
kialakuljon egy közösségi tér,
ahova szívesen betér a falu
apraja-nagyja. Az önkormány-
zattal közösen nagyobb sza-
bású programokban is gon-
dolkoznak, hogy kimozdítsák
az embereket a kis kuckó-
jukból és aktív közösséget
építsenek.

– Egyszerre érkezett a fel-
kérés és bennem a gondolat,
hogy könyvtáros legyek Za-
lacsében. Szívesen vállaltam,
mert szeretek emberek és
fõként gyerekek között lenni,
hiszen a munkám is ilyen

jellegû: Teskándon tanítok a 2.
osztályban és mellette 3 gye-
rek boldog édesanyja vagyok.
Az újonnan kialakított könyv-
társzobának kellemes, barátsá-
gos a hangulata, nagyon jó
érzés bemenni, amit szeret-
ném, hogy a zalacsébiek meg-
tapasztaljanak – árulta el az új
feladat kapcsán Szõcei Renáta
könyvtáros.

Nagy sikere volt az Orszá-
gos Könyvtári Napok kereté-
ben október 9-én megrende-
zett õszi barkácsolásnak és azt
követõen csil-
lagászati elõadásának. Mindkét
program telt házzal zajlott, ami
bizakodásra ad okot. A követ-
kezõ nagyobb szabású ren-
dezvény a Mikulásvárás lesz,
amelyre minden évben meg-
lepetés mûsorral készülnek.
Az új könyvtár hétfõnként 15
és 17 óra között, péntekenként
17,30 és 20 óra között, vasár-
naponként 16,30 és 18 óra
között várja látogatóit.

Bánfalvi Péter

Pataki Balázs

Megújult a könyvtár Zalacsében

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Az Idõsek Világnapja alkal-
mából idén is színvonalas mû-
sorral köszöntötte a város idõs-
korúit az és a

Az iskola aulájában megtartott
rendezvény keretében

alpolgármester ünnepi
beszédét követõen

méltatta az esemény
jelentõségét.

önkormányzat
Zalamenti és Õrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény.

Szabó
Balázs

Peténé Sza-
nati Rita

Az idõseket köszöntötték Zalalövõn
Az ünnepélyen díszvendég-

ként vett részt ,
a Nyugdíjas Klubok és Idõsek
„Életet az Éveknek” Országos
Szövetsége Zala Megyei elnö-
ke. A közel 200 fõt számláló
programon finom egytálétel-
lel, süteménnyel,

és mûsorával ked-
veskedtek a szervezõk. A prog-
ram résztvevõi gazdag élmé-
nyekkel térhettek haza.

dr. Boda László

Leblanc Gyõ-
zõ Tóth Éva

Mintegy kétszáz nyugdíjast köszöntöttek.

MUNKATÁRSAKAT KERES OPERÁTOR MUNKAKÖRBE.
(MÛSZAKPÓTLÉK, PRÉMIUM, CAFETERIA, INGYENES BUSZJÁRAT)

KISWIRE KFT.
SZENTGOTTHÁRD, HARIS ÚT 3.

Jelentkezés:
Ács László, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

Tel. 06-20-336 5202 vagy kocsishuszonhat@freemail.hu

A megrendezésre kerülõ
irodalmi estek , to-
vábbra is nagy népszerûségre
tartanak számot. A legutóbbi
rendezvény októberben volt,
az átlagos húszfõs létszámmal.

Az irodalmi esten megem-
lékeztünk Vörösmarty Mihály
születésének 215. évfordu-
lójáról.

Vörösmarty Mihály 1800.
december 1-jén született Ká-
polnásnyéken. A XIX. századi
megújulás nagy költõje. A
„nemzet ébresztõje” nevet kap-
ta. A Szózatot a reformkor ki-
bontakozása idején írta 1836-
ban. Vörösmarty Mihály Szózat
címû verse a hazaszeretetrõl
szól.

Bagodon

Október a nemzeti ünnepek hónapja
Megemlékezés Bagodban

„Hazádnak rendületlenül,
Légy híve ó Magyar”

A szózatot Egressy Béni
meg is zenésítette.

Október a nemzeti ünne-
pek hónapja, ekkor emléke-
zünk az aradi vértanukra. Akik
az 1948-49-es szabadságharc-
ban vettek részt. 1849. október
6-án, 13 honvédtisztet végez-
tek ki Aradon.

Október 23-án emlékezünk
az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra, amely a XX.
sz. magyar történelmének egyik
legfontosabb eseménye volt.

Vörösmarty Mihály a Kis-
faludy társaság rendes tagja, a
magyar romantika egyik legna-
gyobb alakja volt, ezt bizonyít-

ja A merengõhöz címû verse,
melyet Laurához írt 1843-ban.
Ez a vers a magyar szerelmi
költészet, remekei közé tar-
tozik.

Másik költõnk, Csokonai
Vitéz Mihály, 1773-ban, Debre-
cenben, született és 210. évvel
ez elõtt, 1805 január 28-án, 31
évesen halt meg.

Tanárai a jövõ tudósaként
emlegették és „poeta doctus-
nak” is nevezték. A XVIII. és
XIX. sz. fordulóján, szerte-
ágazó tájékozottsággal rendel-
kezett a kor gondolkodását,

irodalmát, és politikáját ille-
tõen. Apja Csokonai Vitéz Jó-
zsef, fõiskolai tanár volt. Anyja
Diószegi Sára. Csokonai Vitéz
Mihály legismertebb versét
Vajda Juliannához írta, A re-
ményhez címmel. Ez a vers,
1803-ban jelent meg nyom-
tatásban, Bécsben.

Az estnek zenei aláfestése
is volt, szájharmonika „kelt
életre”, sõt a szintetizátor is
elõkerült az est hangulatának
fokozására. Elmondhatjuk ez
az összejövetel is jól sikerült.

Havas Tiborné

Az októberi irodalmi est résztvevõi.

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
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Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án
kezdõdik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, a
szám alatt, míg az

szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a

Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu), a
Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fek-
vése szerinti településen és a www.foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.

Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem
alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya
(Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel
egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a
földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a me-
zõgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított
igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztá-
lyainál kérelmezhetnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdek-
lõdhetnek.

Zalaegerszegen
Mártírok útja 35-39. Nagykanizsán Erzsébet
tér 1.

Zala Megyei Kormányhivatal

A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek
árverés útján történõ értékesítése Zala megyében

F E L H Í V Á S

Az
keretében október 5-én

nyugalmazott fõis-
kolai docens invitálta játékos
foglalkozásra a helyi általános
iskola elsõ és második évfolya-
mos tanulóit a gyermekkönyv-
tárba. A drámajáték órán a köl-
tõ a Varázshegedû címû kötet
verseinek mesés világába ka-
lauzolta a gyerekeket, akik fel-
szabadultan, nagy örömmel vet-
tek részt az interaktív játékban.

Október 11-én a
programjaival hív-

ták az érdeklõdõket a mûve-
lõdési központba. A könyvtár

Õszi Könyvtári Napok
dr. Csi-

der Sándor

Könyves
Vasárnap

Országos Könyvtári Napok Zalalövõn

rendkívüli nyitva tartással,
könyvvásárral és kvízjátékkal
várta régi és új olvasóit. A ba-
bahempergõben játszósarok,
luficsata, krumplilenyomat ké-
szítés kínált kikapcsolódási
lehetõséget a legkisebbeknek.
„Az én könyvem” címû kézmû-
ves foglalkozáson könyvborí-
tót terveztek és készítettek az
alkotni vágyó gyerkõcök. A
délután során sok-sok megle-
petés és ajándék került elõ a
Könyvtármanó zsákjából, a
vidám hangulatú rendezvényt
csokifondü koronázta meg.

K.M.

A felvétel dr. Csider Sándor drámafoglalkozásán készült.

Bagod Község Önkormány-
zata

Német-
ország Türingia

Heilbad Heiligenstadt

20 esztendeje, 1995. ok-
tóberében írt alá testvértele-
pülési megállapodást

tartományá-
ban elterülõ fejlett iparváros-
sal, -tal.
Az elmúlt két évtized alatt az
önkormányzatok kapcsolatá-
ból nemcsak kölcsönös figye-
lem, egymás iránti bizalom és
megértés, hanem igazi barát-
ság alakult ki, melynek egyik
alapköve például a két iskola
szoros együttmûködése is.

Bagod 20 éves testvérvárosi kapcsolata

Az évforduló apropóján né-
hány számadat mentén szeret-
nénk áttekinteni az elmúlt 2
évtizedet:

– 20-szor nyaraltak 1-1 he-
tet magyar diákok Németor-
szágban és német gyerekek
nálunk, összesen 440-en,

magyar és német tanárok
120 alkalommal kísérték ta-
nulóikat,

a legidõsebb pedagó-
gus, aki a kezdetektõl ve-

– közülük a legidõsebbek
már 35 évesek,

–

–

zette a gyerekeket, már 71
éves,

20
év után nyugdíjba vonult pol-
gármestere ma is motorja a
kapcsolatnak, eddig körülbe-
lül 70 alkalommal járt Bagod-
ban. Ez háromszor olyan akko-
ra út, mint az Egyenlítõ hossza.
Ha nálunk jár, minden alka-
lommal meglátogatja települé-
sünk elsõ polgármesterét,

,
amikor nyaranta egy hé-

tig Bagodban nyaralnak a né-
met diákok,

jelenlegi polgármester
az utolsó napra elutazik a
diákokhoz (egyik alkalommal
nosztalgiából tömegközlekedé-
si eszközökkel), hogy együtt

–

–

Heilbad Heiligenstadt

Pol-
gár Józsefet

Thomas Spiel-
mann

tölthessenek egy délelõttöt és
egy délutánt,

bagodiak egy csoportja a
csaknem 1 000 km-es távolsá-
got 2002-ben és 2006-ban is
váltófutásban tette meg,

Az egység példaértékû egy-
házközségi szinten is már
több, mint 10 esztendeje.

Megtisztelõ, hogy Heiligen-
stadt egyedüli nem német test-
vértelepülése vagyunk, nem
zajlik le egyetlen fontosabb
esemény sem, amit meg nem
elõzne legalább egy kölcsönös
e-mail váltás, képviselõ-testüle-
tünk több tagja a kezdetek óta
részese e barátságnak.

Reméljük, az elõttünk álló
20 év is olyan aktív és szoros
lesz, mint az elmúlt két évtized.

–

Bagodi vendégek Heiligenstadtban.

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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A
idei februári és márciusi szá-
mában részletesen foglalkoz-
tunk a finan-
szírozása körül kialakult ne-
hézségekkel.

A fenntartó , sa-
lomvári,

önkormányzatok
2012. júliusában közoktatási
megállapodást kötöttek a je-
lenlegi fenntartóval, miszerint
az intézmény az általa mû-
ködtetett iskola tagintézmé-
nye lett.

Miután az állam átvette a
közoktatást, a finanszírozást is
átszervezte. Ezt követõen – a
salomvári iskola esetében – az
érintett önkormányzatoknak
már akkora támogatást kellett
volna fizetniük, amit nem tud-
tak vállalni. A törvényhozás in-
tézkedett a helyzet megoldásá-
ra, méghozzá olyan formában,
hogy az önkormányzatok he-
lyébe a

, a
lép be. Mivel érdemi

lépés azonban nem történt, az
önkormányzatok megkeres-
ték tankerületi
igazgatót.

Hónapok elteltével úgy tû-
nik, hogy megoldódik a prob-
léma. Errõl kapott tájékozta-
tást , Salomvár
polgármestere Kajári Attila
tankerületi igazgatótól:

„Salomvár, Zalacséb, Zala-
háshágy, Keménfa és Vaspör
községek önkormányzatai, va-
lamint a Notre Dame Nõi Ka-
nonok- és Tanítórend (a továb-
biakban: Rend) között 2012.
évben közoktatási megállapo-
dás (a továbbiakban: Megálla-
podás) jött létre.

A Megállapodás jogutódlá-
sára vonatkozóan a KLIK Köz-
pont állásfoglalását kértük, kü-
lönös tekintettel a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkor-
mányzati fenntartású intézmé-
nyek állami fenntartásba vétel-
rõl szóló 2012. évi CLXXXVIII.
Törvény 19. (1)-(2) bekezdé-
seire, illetve kezdeményeztük
a Megállapodás központi felül-
vizsgálatát.

Hivatkozva levelére, mely-
ben kérte a Salomvári Általá-
nos Iskola zavartalan mûködé-
se érdekében a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
(a továbbiakban: KLIK) tegyen
eleget a Megállapodásban fog-
lalt kötelezettségeknek, az
alábbiakról tájékoztatom:

1. A vizsgált Megállapo-
dásokat megkötõ önkormány-

Zalalövõ és Környéke

salomvári iskola

zalacsébi
keménfai, zalaháshá-

gyi, vaspöri

Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
KLIK

Kajári Attila

Árvay Sándor

§

Megoldódik az iskola finanszírozása
zatokat terhelõ kötelezettsé-
gek 2013. január 1. napjától a
KLIK-et terhelik.

2. A Megállapodások 5-6.
pontja szerint a Rend jogosult
a Tagintézmények ingatlanai-
nak használatára, illetve viseli
a Tagintézmények üzemelteté-
sével kapcsolatos valamennyi
terhet.

3. Az Önkormányzatok kö-
telezettsége a Megállapodások
alapján arra terjed ki, hogy a
Rend által az érintett intéz-
ményre megállapított költség-
vetésnek az állami normatíva
és a kiegészítõ egyházi támo-
gatás által nem fedezett részét
átadott pénzeszközként bizto-
sítsák a gyermeklétszám ará-
nyában. Ez a kötelezettség a
jogutódlásra tekintettel a
KLIK-re száll át, azonban szük-
séges annak vizsgálata és meg-
felelõ kimutatása, hogy a hiány
mibõl keletkezett. Amennyi-
ben a hiány a gyermekétkez-
tetés feladatának ellátásából
ered, úgy a gyermekek védel-
mérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény 151. (2) bekezdés a)
pontjában foglalt rendelkezé-
sek szerint kell eljárni. A gyer-
mekétkeztetés költsége tehát
nem terheli a KLIK-et.

4. Amennyiben a hiány más
feladat ellátásából származik,
esetenként szükséges megvizs-
gálni, hogy annak a megfize-
tése kit terhel.

5. A Rend egyoldalú jognyi-
latkozata alapján jogosult a
kiegészítõ normatív támo-
gatásra.

6. A Megállapodások nem
tartalmazzák a tanulólétszá-
mot, ezért módosításuk erre
tekintettel nem indokolt.

Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretném Önt tájékoztatni

arról, hogy fent leírtak alapján
a pénzügyi kérdések mielõbbi
rendezése érdekében felvettük
a kapcsolatot a KLIK Gazdál-
kodási Fõosztályának munka-
társaival. A Központ iránymu-
tatásának megfelelõen kezde-
ményezni fogjuk Önnel az
érintett önkormányzatok kép-
viselõivel és a Rend képvise-
lõjével a szükséges egyez-
tetést.”

Árvay Sándor polgármester
kérdésünkre kihangsúlyozta:
ez egy közös eredmény min-
denki számára, aki erõfeszí-
téseket tett a megoldás érde-
kében. Köszönet jár minden-
kinek, aki segítette erõfeszíté-
seiket.

§

Egy októberi napon fülem-
be jutott, hogy ezer-
mestere, bácsi
kerek évfordulót ünnepel ha-
marosan.

Arra gondoltam meg kelle-
ne õt lepni ez alkalomból.

Tanyagondnoki munkám
során iskola után hazaszállítom
többek között az irsai diákokat
is, amíg utazunk, mindig be-
szélgetünk. Felvetettem nekik,
hogy János bácsi 80 éves lesz,
mit gondolnak, kedveskedhet-
nénk neki egy kis köszöntés-
sel. A gyerekek rögtön igent
mondtak. Mindenki lelkesen
készülõdött. Csöppnyi ajándé-
kok gyûltek össze, meg egy
szép képeslap is körbe járt
Irsán, amin az ott élõk küld-
hették el jókívánságaikat. Talán
sokan nem is tudják, János bá-
csi valaha Irsán élt. Az ott
töltött években nagyon meg-
szerették õt az ott lakó embe-
rek. Igazi ezermester lévén
nem volt olyan ház, ahol meg
ne fordult volna. Keze alatt
megjavultak a nyikorgó ajtók,
törött zárak és ablakok. Profi
fotós lévén pedig nem volt
olyan alkalom, akár ünnep

Zalalövõ
Kilián János

Születésnapi köszöntés

vagy temetés, ahol ne készített
volna fotókat. Háza és környé-
ke mindig katonás rendben
volt, így van ez ma is. Kertész-
kedésben örökké élen járt és a
bio termelés hû elkötelezettje.
Élettapasztalata, gondolkodá-
sa, emberszeretete példa érté-
kû. Felesége, Margit néni is
aktívan részt vett Irsa életében.
A helyi Irsapusztai Pávakör
egyik oszlopos tagja volt. Ma-
napság Zalalövõn, Petõfi utcai
otthonukban éldegélnek, ci-
cuskák és kutyusok körében. A
születésnapon is együtt talál-
tuk õket kedves hajlékukban.
A felköszöntésrõl

jóvoltából – aki jó szom-
szédjuk – fotók is készültek.
Volt ám öröm és még pici
örömkönnyek is. Sikerült a
meglepetés és nagyon boldo-
gok voltak vendéglátóink. A
gyermekek kacagtak, hancú-
roztak, az állatkák pedig élvez-
ték a simogatást.

Köszöntésünkkel tolmácsol-
tuk a zalalövõi lakosság szere-
tõ megbecsülését és jókíván-
ságait.

tanyagondnok

Ferenczi
László

Sütheõ Jánosné

Sikerült meglepetést okozni.

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket
A Salomvári Iskoláért Alapítvány báljára, mely

kezdõdik.

(belépõjegyek vásárolhatók az iskolában)
Támogassa alapítványunkat, gyermekeinket a rendezvényen

való részvétellel!

2015. november 21-én 19 órakor

Helyszín: a salomvári iskola

Meghívó
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Tavaly szüreti felvonulással
színesítették az õszi progra-
mot , idén néptánc-
találkozót szerveztek. A ren-
dezvényt polgár-
mester és a település egyik

Zalacsében

Erdei Csaba

Néptánctalálkozó és táncház Zalacsében

lelkes néptáncosa,
szervezte, melyet október 24-
én tartottak.

– Korábban is felvetõdött a
táncház megrendezésének öt-
lete, mostani meghívásunkat a

Gál József

zalalövõi Salla Néptáncegyüt-
tes, a Zalaszentgyörgyi Nép-
táncegyüttes és a Kiszöv Se-
nior Táncegyüttes is elfogadta.
Mindegyik csoportnak van
zalacsébi kötõdése, ugyanis
1971-ben Kiss Istvánék gyerek
tánccsoportjából elismert tán-
cosok kerültek ki. Szeretnénk
az egykori táncosokat akár
rendszeresen is összehozni –
taglalta Erdei Csaba polgár-
mester, aki a rendezvény ele-
jén a megyei napilap 1972. jú-
nius 6-ikai számából felolvasva
is bizonygatta a Zalacsébi
Gyermektánccsoport elsõ sze-
repléseinek egyikét.

A 2011-ben alakult Zala-
szentgyörgyi Néptáncegyüttes
sokáig Zalacsébre járt próbál-
ni, a Zalalövõn késõbb megala-
kuló Salla Néptáncegyüttes
alapját is zalacsébi fiatalok
adták:

– 44 éve ugyanebben a te-
remben alakult egy gyermek
tánccsoport, annak voltunk
többen is tagjai. Eleinte tele
volt a terem, aztán a végén

hatan maradtunk, érdekes mó-
don csak fiúk. Így pár évvel
késõbb Zalalövõre kezdtünk el
járni táncolni, így tulajdonkép-
pen a késõbb Salla nevet fel-
vevõ tánccsoport alapító tagjai
is voltunk. Aztán ahogy fel-
nõttünk, elmentünk tanulni,
katonának. Jómagam a Zalai
Táncegyüttesbe mentem to-
vább, Erdei Imre pedig a Ki-
szöv Táncegyüttesben folytatta
– árulta el Gál József, a másik
ötletgazda, aki hozzátette, hogy
a programra a falu fiatalságát
is várták, hogy az egykori tán-
cosoknak legyen utánpótlása.

A Kiss István alapította
andráshidai csoport sajnos
nem tudott részt venni a tánc-
találkozón, de délután a

által kísérve mind-
három tánccsoport elõadta
számait, majd táncházas prog-
rammal zárult a hagyomány-
õrzõ rendezvény.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Gyé-
res Mûhely

-pb-

Amikor az interjú miatt
hívtam, szerényen csak annyit
mondott, hogy nem hiszi, hogy
õ lenne a megfelelõ alany erre.
Ugyanakkor

óvónõként, a
helyi alapítvány elnökeként, a
kézmûves foglalkozások, kö-
zösségi programok egyik szer-
vezõjeként és az utóbbi évek-
ben könyvtárosként is ismer-
hetik. 2006 és 2010 között a
település önkormányzati kép-
viselõjeként is tevékenykedett.

– Igen, de ezekbõl az óvó-
nõi hivatás az elsõ. 1983-ban
mentem férjhez és jöttem
Zalaszentgyörgyre, 1996 óta
vagyok itt óvónõ. A hivatás úgy
jött, hogy akkor helyettesítõt
kerestek az itteni óvodába, és
akkor még nem volt képesí-
tésem, de úgy éreztem, hogy
meg kell pályáznom. Eredeti-
leg magyar-orosz szakos tanár-
nak készültem, de családi okok
miatt a fõiskolát végül nem
kezdtem el. Úgy tûnik meg
volt írva számomra a pedagó-
gus pálya, amihez végül vissza-
találtam. Császár László polgár-
mester azzal a feltétellel szava-
zott bizalmat nekem, hogy
határos idõn belül szerezzem
meg a szükséges óvodapeda-
gógusi képesítést, ami elõtt
még a gyógypedagógiát is
elvégeztem. Köszönettel tarto-
zom Czafitné Horváth Andrea
óvodavezetõnek is, aki a kez-

Pál Attilánét Za-
laszentgyörgyön

– Több területen is felada-
tot vállal…

„A tudás felé alázattal kell fordulni…”
Akik Zalaszentgyörgy jó hírét messzire viszik (2.)

detekkor szintén bizalmába fo-
gadott és azóta is harmóniá-
ban dolgozunk együtt. A 22
gyermek mellett ketten va-
gyunk óvodapedagógusok és
dadusként Tuloki Lászlóné és
Vaski Zsoltné foglalkozik még
velük.

– A faluba költözésem után
összejöttünk az anyukákkal,
hogy csináljunk valamit ma-
gunknak. Ezekbõl a találkozá-
sokból elõbb gyermeknap, ké-
sõbb családi nap és kétnapos-
ra nõtt falunap szervezõdött.
2001-ben ezeket szervezett
keretek közé foglalva alapítot-
tuk meg a Zalaszentgyörgyi
Ifjúságért Kulturális és Sport
Közalapítványt. A kézmûveske-
dés úgy jött, hogy 2008-ban
ovisaimhoz hívtak keresztma-
mának, az õ édesanyjuktól
kaptam egy csodás patchwork
takarót és egy nagyon szép
házi áldást. A foltvarrás iránti
szenvedély innen indult, a
lányoknak kézmûves szakkört
szerveztünk, ami alkalomsze-
rûen most is mûködik. Nagy
öröm, hogy ezeken a foglalko-
zásokon visszatérnek az egy-
kori tanítványok. A középisko-
lások kötelezõ 50 órás közössé-
gi munkavégzése által is sok ré-
gi ovisommal találkozom, a könyv-
tárban is imádnak segíteni.

– Amikor nem az óvodá-
ban van, akkor is lelkesen
szervezi a hagyományõrzõ
rendezvényeket, illetve kéz-
mûves foglalkozásokat.

– Az alapítvány aktívan
tevékenykedik a település
életében.

– Megtalálta a könyvtárosi
megbízás is.

– Sikeres pályázat és jó
közösségépítõ rendezvény volt
a Nemzedékek Háza program,
mellyel a közösségi ház eszkö-
zeit is felfejlesztettük. Azóta a
civil szervezetek a báljaikon
már 120 fõre tudnak teríteni.
1993-ban tartottuk az elsõ ovis
bált, az összejövetelek sikerén
felbuzdulva már a többi civil
szervezet is megtartja a saját
bálját. Idén mi is kapcsolód-
tunk az értéktár programhoz,
a járási rendezvényt is mi
rendeztük. Az önkormányzat-
tal nyaranta augusztus elején
táborokat szerveztünk, s mi
tartjuk a húsvéti foglalkozáso-
kat, a Mikulásvárást és az ad-
venti készülõdést. Idén harma-
dik alkalommal rendezünk Lu-
ca-napot és elültettük a min-
denki karácsonyfáját, mely
mellett a következõ évek ka-
rácsonyi ünnepeit szeretnénk
majd megünnepelni.

– Az irodalom szeretetét
már említettem és mindig
példaképemként szerettem
könyvtárosunkat, Laposa And-
rásnét, Mari nénit. Három éve
kaptam a felkérést a feladatra,
hogy legyek az utódja. A
könyvtár, a könyvek egy szere-
lem, pótolhatatlan érzés, ami-
kor egy-egy jó könyv a kezem-
be kerül. Közben a könyvtárak

más feladatokat kaptak, közös-
ségi színterekké váltak, techni-
kailag sokat fejlõdtek. Igyek-
szem figyelembe venni, hogy
mit keresnek az olvasók, hogy
azokat be tudjam szerezni,
meghozatni. Kialakítottunk egy
szép gyereksarkot, ami a me-
gyei katalógusba is belekerült.
Csütörtökönként délelõtt az
ovisokkal is ott vagyunk, il-
letve kedden és szombaton
nyitva van a könyvtár. Fontos
már kicsi korban megtanítani
a gyerekeket az olvasás sze-
retetére. Meg nekik kell taní-
tani, hogy a tudás felé alázattal
kell fordulni. Az egész élet-
vitelemre jellemzõ az alázat,
amit szeretnék átadni, örökí-
teni. Attól hiteles valaki, ha
megpróbál úgy élni, hogy az
egyezzen azzal, amit mond és
tanít. Nagyon sokat köszönhe-
tek a családomnak, akik min-
dig mindenben támogattak.

Pataki Balázs

Pál Attiláné: – Az egész élet-
vitelemre jellemzõ az alázat.

Újra néptánctól zengtek a deszkák, képünkön a Zalaszent-
györgyi Néptáncegyüttes.
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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

R. Kárpáti Péter elõadása

2015. november 14. (szombat) - 17.00 óra
„Salla” Mûvelõdési Központ - Zalalövõ

Fõzõ- és borversennyel
egybekötött szüreti felvonulást
rendeztek október
3-án. A falu lélekszámához ké-
pest meglepõen sokan mérték
össze fõzõtudásukat, de nem
panaszkodhatott a zsûri a bor-
versenyen sem a minták száma
miatt.

– Úgy gondolom, hogy jó
ötlet volt a hagyományos szü-
reti felvonulást összekapcsolni
a fõzõ- és borversennyel –
mondja , Keménfa
polgármestere. – A fõzõver-
senyt –

csapata nyerte, akik ké-
sõbb dupláztak, hiszen a bor-

Keménfán

Cser Gábor

Balla Szilvia Pintér
Tibor

Szüreti mulatság Keménfán

versenyen az õ roséjukat vá-
lasztották gyõztesnek a bírálók.
A nagy sikerre való tekintettel
szeretnénk hagyományossá ten-
ni a fõzõ- és borversenyt.

Az önkormányzat által szer-
vezett vidám program hagyo-
mányos része a szüreti felvo-
nulás volt. A traktoros menetet
lovasok kísérték. Fellépett a

ifjúsági csapata, nagy sikert
arattak a szomszédos

táncos lábú lányok-
asszonyok is.

A rendezvényt hajnalig tar-
tó bál követte, a zenét

szolgáltatta.

Zalai Táncegyüttes Boróka

salom-
vári

Németh
Csaba

A szüreti felvonulás egyik vidám „betétszáma”.

A Zalalövõi Általános Iskola Szülõi Munkaközössége
rendez

2015. november 21-én 20 órától az iskola aulájában!
Szeretettel meghívjuk a szülõket, pedagógusokat,

vállalkozókat és minden kedves érdeklõdõt! Jegyeket
elõvételben 2015. november 20-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.

Zenél: Bomba buli

Katalin Bált

A
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait követ-
kezõ rendezvényére, amelyen

a zalaszentgyörgyi kultúrházban tart diavetítéses elõadást
Zalaszentgyörgy korábbi plébánosa, atya a
nagy pápa, a szentté 2014. április 27-én avatott

pápa életérõl és munkásságáról.

zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus Alapítvány

2015. november 21-én 16 órá-
tól

dr. Horváth Lajos
Szent II. János

Pál

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

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Meghívó

Élet az élet után
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Zalaboldogfán

Luter Péter

a szobor-
kertben kilenc éve, az 56-os
szabadságharc hõsei emlékére
felállított kopjafánál minden
év október 23-án az önkor-
mányzat képviselõ-testülete ko-
szorút helyez el (képünkön).

Idén a képviselõ-testület a
zászlófelvonás után elhelyezte
a koszorút, és gyertyagyújtás
mellett, néma fõhajtással emlé-
kezett a hõsökre.

polgármester
röviden emlékeztetett az 56-os
forradalom eseményeire, jelen-
tõségére. Mivel minden korosz-
tály képviselteti magát a testü-
letben, ezért másképp élte és
éli meg a rendszerváltozást.

Az 1989-es rendszerválto-
zással csak részben váltak va-
lóra a forradalom álmai. Hu-
szonöt év demokratikus kor-
mányzása alatt nem sikerült
egyik kormánynak sem kisö-

Az 56-os hõsökre emlékeztek Zalaboldogfán

pörni a szennyet az országból,
továbbra sincs elszámoltatás.
Korrupció és hatalomért folyó
harc van uralkodóban. Közben
a politikusaink figyelmen kí-
vül hagyják a nép akaratát, jo-
gait, érdekeit. Nõtt a munka-
nélküliség, egyre nehezebb a
megélhetés, ezért sokan el-
hagyják az országot, hogy biz-
tosítsák a jobb életet család-
juknak.

Az 56-os forradalmárok
nem azért harcoltak, és adták
vérüket, hogy szeretett hazá-
juk és népük lassan 60 év után
sem élhet úgy, ahogy azt meg-
érdemelné, biztonságban, bé-
kében, boldogságban. Mert bi-
zonytalanság, megosztottság,
szegénység jutott legtöbb ma-
gyarnak!

Abban mindenki egyetér-
tett, hogy 56-os események még
egyszer nem történhetnek

meg Magyarországon, de amit
az 56-osok hagytak ránk lelki
és szellemi örökségként, azzal
tudjunk gazdálkodni, és a for-
radalom vívmányait vigyük to-
vább, mert van mit tenni ezen
a téren is.

A polgármester megkérte a
képviselõket, hogy ebben a szel-
lemben segítsék a polgármes-
ter munkáját, és a falu fejlõdé-
sét. Merjenek megszólalni, har-
coljanak az igazukért, családju-
kért, egymásért, és természete-
sen a falujukért! Munkájukkal,
közösségi életben végzett tevé-
kenységükben mutassanak pél-
dát, vegyenek részt a település
igazgatásában, fejlesztésében.

Tervben van 2016-ban az
1956-os forradalom és sza-
badságharc 60., a kopjafa ál-
lítás 10. évfordulójának na-

gyobb ünnepség keretében
való megemlékezésére. Remé-
nyeik szerint az ünnepségen
részt vesz és felszólal egy 56-os
forradalmár.

A beszélgetés végén a pol-
gármester kitért a közeljövõ-
ben megtartandó rendez-
vényekre. Ezúton is tájékoztat-
juk Zalaboldogfa lakosságát,
hogy a közmeghallgatást 2015.
november 27-én (péntek)
18.00 órakor tartják a kultúr-
házban.

2015. december 05-én
(szombat) 16.00 órakor fenyõ-
ünnep a faluközpontban, majd
utána 17.00 órakor érkezik a
Mikulás a kultúrházba.

2015. december 19-én
16.00 órakor lesz a nyugdí-
jasok köszöntése és ünnepsé-
ge, amely a kultúrházban lesz.

A
adott helyet a 2015. ok-

tóber 22-tõl október 27-ig lát-
ható kiállításnak, mely a „Für-
ge ujjak” nevet kapta. Tizenki-
lenc kiállítótól szebbnél- szebb
munkák voltak láthatók.

A 92. életévét (!) betöltött
hímzései is

gazdagították a bemutatót. A
másik különlegesség egy, az
1800-as években élt helyi test-
vérpár mívesre faragott ládikó-
ja volt, amit a kiállítás idejére
kapott a szervezõ.

A különbözõ hímzési
technikáknak köszönhetõen
képek, gobleinek, terítõk, fu-
tók, alátétek, párnák, valamint
látványos mintájú horgolt da-
rabok tették egyedivé a kiál-
lítást. ha-
risnyavirág kompozíciói még

„Salla” Mûvelõdési Köz-
pont

Berki Sándorné

Bursits Lajosné

Fürge ujjak története
látványosabbá emelték a be-
mutatót.

Jó lenne egy állandó kiállí-
tó terem Zalalövõn, ahol a
meghívott vendégek munkái is
láthatók lennének hosszabb
idõn át, hiszen nem csak a he-
lyieknek, de a turistáknak, át-
utazóknak is jó program le-
hetne ez, s egy-egy darab meg-
vásárlásával jó hírét vinnék
Zalalövõnek.

A kiállítók: Berki Sándorné,
Bursits Lajosné, Kelemen János-
né, Kemény Lajosné, Kilián Já-
nosné, Kovács Julianna, Maurer
Józsefné, Májer Jenõné, Merth
Miklósné, Molnár Imréné, Né-
meth Jánosné, Ódor Sándorné,
Salamon Edina, Szili Jenõné,
Takácsné Nagy Ágnes, Tóth
Jenõné, Tóthné Varga Mária,
Tóth Zoltánné, Varga Jenõné.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
nyitva tartása 2015. november 1-tõl 2016. már-

cius 31-ig az alábbiak szerint változik:
Délelõtt Délután

Hétfõ Zárva Zárva
Kedd 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Szerda 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Csütörtök Zárva Zárva
Péntek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Szombat 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00

Zalalövõ, 2015. október 30.

polgármester

zalalövõi hul-
ladékudvar

Pintér Antal

HIRDETMÉNY

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja

Évzáró, vacsorával egybekötött összejövetelének
idõpontja és helyszíne:

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

8999 Zalalövõ, Rákóczi u. 2.

2015. november 28. (szombat) 17 óra
Zalalövõi Általános Iskola és AMI
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalko-
zunk, ezért nekem szegez-
ték a kérdést: miért is van
szükség lakberendezõre? Egy
pillanatra meglepõdtem a
kérdésen, majd eszembe ju-
tott Józsi, elmosolyodtam és
elkezdtem a történetet:

– Van nekem egy bará-
tom, Józsi. Aki a testtartásá-
nak és a pocakjának köszön-
hetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent meg-
próbált, járta az üzleteket az
olcsótól a méreg drágáig,
minden ruhát felpróbált,
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettõl
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divat-
tervezõt. Aki azért jó, mert
varrni is tud. Józsi hitet-
lenkedve ment el hozzá.
Amint belépett az ajtón egy-
bõl levették a méretet róla,
ajánlottak neki fazont, anya-
gokat, amibõl Józsi könnyen
tudott választani. Amint el-
készült a ruha, Józsi rezig-
nált nyugalommal nézett a
tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni raj-
ta, mint tehénen a gatya. De
legnagyobb döbbenetére
marha jól nézett ki. Nem
volt pocak, nem lógott rajta
sehol sem a ruha, de nem is
nézett ki úgy, mint a kötö-
zött sonka. Józsinak megjött
az életkedve, és a nõk is ész-
revették…

Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert külön-
ben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya, és
ezért még az élettõl is el-
menne a kedvünk…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

2010 óta élõ hagyomány az
egyházi énekléssel is foglalko-
zó kórusok számára szervezett

. A rende-
zõ cél-
ja, hogy a szent zenében tár-
sakra leljenek a szakrális szol-
gálatot ellátó énekkarok. Az
elmúlt években a

karöltve fõleg iskolai
gyermekkórusokat láttunk ven-
dégül

, a megye több
településérõl. Az idei évben
azokat a felnõtt és ifjúsági
énekeseket hívtuk, akikkel már
régóta baráti kapcsolatot ápo-
lunk. 5 kórus, közel 120 éne-
kes töltötte meg a kultúrházat!

A program a

indult az apostoli ket-
tõs kereszt névadó ünnepségé-
vel. A kereszt eredetileg egy
másik rendezvényünk a

egy állomá-
sának készült.
akkori egyházközségi elnök ál-
tal adományozott fából, kitartó
munkával és

faragta. A mére-

Örömzene Fesztivál
Örömzene Alapítvány

Pedagógiai
Intézettel

Hévízrõl, Keszthelyrõl,
Nagykanizsáról

zalaszent-
györgyi Milleniumi Emlék-
parkban

Szent
István Emléktúra

Györe József

Gyulai László
Standi Gyula

VI. Örömzene Fesztivál

teiben és formájában is impo-
záns kereszt végül a Milleniu-
mi Emlékparkban találta meg
méltó helyét. 2010-ben

plébános már felszen-
telte, azonban még nem volt
búcsús napja, nem volt neve.
Az Örömzene Kórus által adott
rövid mûsor és a plébános úr
által vezetett rózsafûzér imád-
ság keretében a

(ünnepe: októ-
ber 8.) nevet kapta, amit em-
léktábla is hirdet. Szent István
királyunk halálakor a Szûzanyá-
nak ajánlotta országát, azóta
,,Regnum Marianum”, Mária
országa vagyunk.

A rövid ünnepség után a
megjelentek a zalaszentgyör-
gyi kultúrházba vonultak, ahol
az est kiállítás megnyitóval
folytatódott. Kedves, régi za-
rándoktársunk, túráink állan-
dó résztvevõje, a budafai

hatalmas képeslap
gyûjteményébõl válogattunk.
József felkereste már Magyar-
ország összes Mária kegyhelyét
(105!), a kiállított anyag csak a
dunántúli zarándokhelyeket
ölelte fel. A dokumentum érté-
kû gyûjteményre már Buda-
pesten is felfigyeltek, remél-
jük, hamarosan könyv formá-

Farkas
László

Magyarok
Nagyasszonya

Ber-
ke József

jában is viszontláthatjuk. Az ér-
tékes tablókat
kerületi esperes, apátplébá-
nos, az est fõvédnöke ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe.

A fesztivál további részében
a meghívott kórusok koncert-
jére került sor. A gellénházi

, karnagya:
, a baki

és a
, karna-

gya: , a
, karnagya:

, a za-
laegerszegi

, karnagya:
és az Öröm-

zene Kórus mûsorában gyö-
nyörködhetett a közönség. Va-
lamennyi kórus programjában
természetesen szebbnél-szebb
Mária-énekek is felhangzottak
októberhez, a Szûzanya hónap-
jához méltóan. A lélekemelõ
koncert végén Stróber László
esperes úr adta át a fellépõk-
nek a Gyulai László által igé-
nyesen, mûvészi grafikával ter-
vezett és kivitelezett okleve-
leket. Zalaszentgyörgy nevé-
ben pedig pol-
gármester nyújtott át egy-egy
szál virágot és ajándékcso-
magot a karvezetõknek.

Bár az esõ eleredt, bent a
hangulat továbbra is napfényes
maradt. Az est kötetlen be-
szélgetéssel és a
és Standi Gyula által fõzött
finom vacsorával zárult. Kö-
szönet és

kórustagoknak a
precíz konferálásért,

éne-
keseknek az átélt versmon-
dásért. Köszönet az Örömzene
Alapítványnak és

elnök asszonynak a prog-
ram megvalósításához nyújtott
anyagi segítségért, a szülõi
közösségnek az elõkészítésben
és a lebonyolításban való aktív
közremûködésért.

Stróber László

Orchidea Kórus
Kincses Ildikó Széche-
nyi Hanna Kórus Zengõ
Húrock Gitáregyüttes

Béresné Simon Eszter
Bagodi Énekkar
Rádulyné Hári Krisztina

Liszt Iskola Régi
Diákok Kórusa
Ladvenyica Éva

Kovács Dezsõ

Takács Géza

Farkas Vivien Stan-
di Barnabás

Tuboly
Andrea, Szita Dorina, Szakály
Mirabella, Standi Szilvia

Horváth Má-
ria

S. M.

Színpadon az Örömzene Kórus.

Mint tehénen a gatya…
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Október 17-én, szombaton
délután zajlott le

a hagyománnyá
vált õszi szüreti felvonulás,
melynek elõkészítésében ez-
úttal

és
jeleskedtek leg-

inkább.
Délelõtt még esett az esõ,

de szerencsére gyönyörû na-
pos idõ lett, mikor némi késés-
sel Török Zoltán polgármester
útjára bocsátotta a szõlõindák-
kal feldíszített platós teher-
autóból, pótkocsis traktorok-
ból és terepjáróból álló mene-
tet, melyben sok jelmezbe,
vagy népviseletbe öltözött fel-
vonuló gyermeket és felnõttet
lehetett látni. A résztvevõk
biztonságáról a helyi polgár-
õrség gondoskodott, melynek
jármûvei a menet elején és
végén haladtak, tagjai pedig a
Fõ úton zajló forgalmat irá-
nyították.

A menet vidám nótázással a
kultúrháztól indulva a falu alsó
végéhez, a temetõ közelébe
ért, ahol a kisbíró

kidobolta és hangosan
felsorolta az elmúlt két évben
a községben történt említésre

Hagyáros-
böröndön

Török Zoltán, Horváth
Zsuzsanna, Horváth Ákos
Tóth Dániel

(Nárai Jó-
zsef )

Szüreti felvonulás Hagyárosböröndön

méltó eseményeket, majd egy
álpap rögtön-
zött szertartás keretében „ösz-
szeadta” az ifjú jegyespárt,
melynek tagjai,

menyasszony és Horváth
Ákos võlegény örömmel mond-
ták ki a boldogító igent.

Az „ünnepi aktus” a Fõ
úton visszafelé jövet is több
helyen megismétlõdött, miköz-
ben „cigányasszonyok” és „pin-
cérek” kínálgatták a megállí-
tott autósokat, akik heves du-
dálással fejezték ki tetszésüket.
A következõ állomás a hagyá-
rosi falurész (Damjanich utca)
volt, ahol az új haranglábnál
gyûltek össze a bámészkodók.
E helyszínt elhagyva a Kossuth
utcában folytatódott a prog-
ram, ahol és

portája elõtt is
megvendégelték a mulatozó-
kat, akik addigra már alaposan
részesültek a boroshordó által
nyújtott élvezetben.

A felvonulás a kultúrháznál
végzõdött, ahol vacsorával vár-
ták a népet, este pedig a
együttes zenéjére táncolhatott
a nagyérdemû közönség.

Hagyárosbörönd

(Molnár Imre)

Bödör Bog-
lárka

Bödör Imre Si-
mon Endre

Légió

Ács László

Fotó: Hosgyara EnikõFotó: Hosgyara Enikõ

Az idõjárás végül megkegyelmezett…

A
az

egészséges életmódra, a spor-
tolás szeretetére történõ neve-
lést, valamint a futás népsze-
rûsítését szem elõtt tartva im-
már 8. alkalommal rendezett
futóversenyt

, valamint
a

együttmûköd-
ve október 11. napján a bagodi
vasútállomástól kiindulva a

nyújtózó kerékpár-
úton kijelölt futópályán.

Volt minden, mi szem száj-
nak ingere. 500 m-es ovis fu-
tam, 3-5-21 km-es távok, befu-
tócsomag, zene, a célban néha
tánc és ingyenes gulyásparti.

Soha ennyi elõnevezés
nem volt, mint idén, mintha az
elõre regisztrált 250 sportoló
ezzel szerette volna elriasztani
a napok óta jósolt rossz idõt.
Ennek megfelelõen a szerve-
zõk is nagy erõkkel készültek,
reggel 7 órakor már sürgés-
forgást láthattak az iskola és a
vasútállomás környékén sétálók.

Aztán el kellett fogadni, nem-
hogy nem derült ki az ég, de
szokatlan hideg, folyamatos
esõ és szél várta az indulókat,

Zalaegerszegi Aszfalt-
szaggatók Sportegyesület

Bagod Község
Önkormányzatával

bagodi Fekete István Álta-
lános Iskolával

Za-
lalövõig

– futóverseny Bagodban

Már nyolcadik alkalommal
szervezõket. Ez rányomta bé-
lyegét a versenyre, ennek elle-
nére a résztvevõk, közremû-
ködõk vidám hangulatot kere-
kítettek, mintha szándékosan
akartak volna dacolni a már-
már télies idõvel. Az 500 mé-
teres ovis futam sem maradt
el, a pici hõsök talán a szo-
kásosnál is nagyobb örömmel
várakoztak a rajtvonalnál, mi-
vel szülõi beleegyezéssel lehe-
tett tócsába, sárba toppanni.
Sõt, ez szinte alapfeltétel volt.

A különbözõ távokon ismét
ragyogó eredmények szület-
tek, ám fontosabb, hogy azon a
napon mindenki gyõztesnek
mondhatta magát, aki bármi-
lyen formában is önként el-
ázott az 5 fokban. Legyen az
futó, gyerkõcének szorító csa-
lád, órákon át esõben toporgó
polgárõr, szervezõ vagy frissí-
tõállomáson kucorgó.

Az ilyen idõ még jobban
össze tud kovácsolni egy kö-
zösséget, szép volt, jó volt, de
azért nem leszünk szomorúak,
ha jövõre az égiek olyan ke-
gyesek lesznek hozzánk, mint
az elõzõ 7 alkalommal, hiszen
már nem egyszer pólóban
„vészeltük át” a versenyt.

A rajt egyik pillanata - esõ és mosoly együtt járt.
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Készült:
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Rangos versenyt rendeztek
október 10-én . A
Zala-parti kisvárosban került sor
a C-kategóriás kettes fogathaj-
tó országos magyar bajnokság
döntõjére. A viadalon 15 me-
gye 45 fogata állt rajthoz.

A két fordulóból álló verse-
nyen a hibátlanul teljesítõk kö-
zött összevetés döntött. Az el-
sõ helyen a somogyi

végzett, megelõzve
és

(mindketten Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye).

A legjobb zalai verseny-
zõnek bizonyult,

Zalalövõn

Magyar
András Kiss
Sándort Bányai Norbertet

Lebics István

Zalalövõ jó házigazda volt
egy verõhibával a 14. helye-
zett lett.

– Nagy elismerés, hogy Za-
lalövõ rendezhette meg ezt a
rangos versenyt – mondta

polgármester. – A ma-
gyar fogathajtás a világ élvona-
lába tartozik, így különösen
nagy szó, hogy városunk is be-
kapcsolódhatott a sportág vér-
keringésébe. A pályáról és a ren-
dezésrõl is elismerõen nyilat-
koztak a szakemberek. Célunk,
hogy további rangos viadalo-
kat, akár egy ifjúsági Európa-
bajnokságot is rendezhessen
Zalalövõ.

Pin-
tér Antal

A
idén má-

sodik alkalommal hirdetett
versmondó versenyt a helyi és
környékbeli ovisok számára. A
felhívást „Százlábú deres õsz”
címmel tették közzé, így õszi
témájú versekkel lehetett ne-
vezni. Három óvodából,

és összesen 19
kisgyerek jelentkezett.

A szavalatokat a kéttagú zsû-
ri értékelte, amelyben

, a zalaegerszegi
Apáczai Csere János ÁMK
nyugdíjas könyvtárosa és

, a mû-
velõdési központ megbízott
igazgatója foglalt helyet. A kis

„Salla” Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár

Hegy-
hátszentjakabról, Zalacsébrõl

Zalalövõrõl

Matus-
né Gál Éva

Bisc-
hofné Hesinger Katalin

versmondók jól felkészülten,
bátran, kedvesen adták elõ sza-
valataikat. A zsûrinek nehéz
dolga volt, hiszen minden sze-
replõt gyõztesnek jelöltek
volna. Hosszú tanakodás után
az alábbi eredményt hirdették
ki: elsõ helyezést ért el

(Hegyhátszent-
jakab), második lett

(Zalacséb), a harmadik
helyet (Zalacséb)
szerezte meg.
zalalövõi óvodás különdíjat
kapott. A helyezetteket okle-
véllel és értékes könyvvel ju-
talmazták, továbbá minden
résztvevõ emléklapot és kifes-
tõt kapott.

Németh Ádám
Horváth

Gergõ
Cser Gábor

Szabó Gréta

K.M.

Óvodások versmondó délelõttje Zalalövõn

A verseny helyezettjei.

10 számítógép és monitor
adományozására került sor

és a
budapesti székhelyû

jóvoltából. A számí-
tógépek kiosztására a zalalö-
või
keresztül a

szaktanárainak és
a

családgondozóinak javaslata
alapján került sor.

A számítógépek 10 általá-
nos iskolai tanuló részére ke-
rültek átadásra tanulmányi
eredményeik javítása céljából.

Zalalövõn környékén
Log-

Mein Kft.

Bitbúvár Alapítványon
Zalalövõi Általá-

nos Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola

Zalamenti és Õrségi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézmény

A szociális intézmény ne-
vében ezúton mondok köszö-
netet , aki
a LogMein Kft. alkalmazottja-
ként pályázatot nyújtott be a
gépek elnyerésére és gondos-
kodott a helyszínre szállítá-
sukról, a zalalövõi iskola infor-
matikusi apparátusának, hogy
biztosították a számítógépek
átvizsgálását valamint az in-
tézmény munkatársainak, hogy
közremûködtek a kiosztásban.

Az adományozott gyere-
keknek kívánom, hogy a szá-
mítógépek sokáig segítséget
nyújtsanak nekik a tanulásban.

Dömök Balázsnak

Peténé Szanati Rita

A tanulókat segítik

Újabb rangos versenyt rendezne Zalalövõ.

Látványos versenyek, csodálatos fogatok.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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

Az akció a megjelenéstõl 2015. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A Szépség- Kultúra Szakképzõ Iskola
a következõ tanfolyamokat indítja:

Gyakorló kozmetikus
Gyakorló fodrász

Kézápoló és mûkörömépítõ
Lábápoló

OKJ-s képzések, elméleti és
gyakorlati oktatás

www.harangtorony.hu
Jelentkezni a 06/30-507-2970

telefonszámon!

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906

(
635Ft/min,,0612228397, 06204963980)

http://audiopress.iwk.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

CASHBANK.HU
•

•

•

•
•

•
•
•
•

25 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása! Kárügyintézés helyben.

Kötelezõ biztosítás és casco esetén garantáljuk a legolcsóbb díjat!

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Személyi kölcsönök, már minimál bértõl, felsõ életkori megkötés nélkül, BAR listásoknak is.
Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Kezes bevonásával BAR listásoknak is!
Ingatlant venne, de nincs önerõ? Van megoldás!
Vállalkozói hitelek ingatlan fedezetre, veszteséges vállalkozásoknak is!
Ingatlan eladás gyorsan, olcsón, hatékonyan, akár közvetítõi jutalék nélkül is!

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


