
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK

CENTRUM

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS:

Érvényes: 2018. december 10 - december 23-ig

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Csirke comb................................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

Sertés fehércsont                                   5 Ft/kg...................................
Sertés máj                                           319 Ft/kg...........................................
Apróhús 70%                                      899 Ft/kg......................................
Lapocka                                               999 Ft/kg...............................................
Bőrős császárszalonna csontos     1069 Ft/kg.....
Karaj csontos                                    1099 Ft/kg....................................
Comb                                                  1129 Ft/kg..................................................
Tarja csont nélkül                              1279 Ft/kg..............................
Sertés szűzpecsenye                        1656 Ft/kg........................

Nyári turista                                              1499 Ft/kg..............................................
Tepertőkrém    250 g/dob    449,-/db        1796Ft/kg.... .... ........
Véres-Májas Hurka                                     999 Ft/kg.....................................
Disznósajt vcs.                                         1399 Ft/kg.........................................
Körmendi Vastagkolbász 1699 Ft/kgcsípős paprikás...
Soproni-Olasz-Löncs                               1099 Ft/kg...............................
Parasztmájas                                             1199 Ft/kg.............................................
Vadász karikás                                          1399 Ft/kg..........................................
Körmendi Rába sonka                             1599 Ft/kg.............................
Füstölt hasalja szalonna                          1599 Ft/kg..........................
Körmendi Extra Sonka                             1999 Ft/kg.............................
Füstölt tarja                                               1999 Ft/kg...............................................
Füstölt comb                                             1999 Ft/kg.............................................

Balaton-Műbeles Virsli...............899 Ft/kg
Cserkész kolbász.......................999 Ft/kg
Szafaládé...................................1099 Ft/kg
Csípős cserkész.......................1099 Ft/kg
Körmendi páros........................1099 Ft/kg
Virsli emészthető......................1199 Ft/kg
Sajtos virsli...............................1199 Ft/kg
Debreceni..................................1199 Ft/kg
Juhbeles roppanós..................1599 Ft/kg

SZILVESZTERI AJÁNLATUNKTOP
2018. december 10 - december 31-ig

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
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Káváson, a „Kulcsosház-
ban” az idősebb korosztály szá-
mára összejövetelt szervezett a
település önkormányzata novem-
ber utolsó szombatján.

Eke László polgármester sze-
retettel üdvözölte a rendezvé-
nyen megjelent vendégeket.
Köszöntőjében számba vette az
elmúlt év történéseit. Minde-
nekelőtt megemlékezett azok-
ról a lakókról, akik eltávoztak
az élők sorából, majd felsorolta
a faluban történt eseményeket,

Szépkorúak ünnepe Káváson
programokat, munkákat, ame-
lyek gazdagították a települést.
Említést tett a településen lét-
rejött szakkörökről, a kosárfo-
nó, mandalakészítő, hímző tan-
folyamokról, a dalházról. Meg-
köszönte azoknak az aktív nyug-
díjasoknak a munkáját, akik
közreműködtek a rendezvénye-
ken vagy csak részt vettek azo-
kon. Beszélt az elért eredmé-
nyekről, amelyeket a társadal-
mi munkák és pályázatok útján
valósítottak meg, és amelyeket a következő években is foly-

tatni szándékozik a település.
Végezetül azt kívánta, hogy
mindenki a családtagok szere-
tetében, jó egészségben és bé-
kességben töltse az elkövetke-
zendő éveket.

A vacsorát megelőzően ver-
set mondott ésFilipovits Nikó
Horváth Lili, majd a zalaapáti

Boróka Táncegyüttes szórakoz-
tatta a közönséget. Őket követ-
ték hege-ifj. Horváth Károly
dűvel kísért dalai. Ifj. Horváth
Károly tartja negyedik éve a
dalház foglalkozásait Káváson,
így az ott megtanult dalokat kö-
zös nótázásba foglalva foly-
tatták a rendezvényen.

Trojkó Tímea

A zalaapáti Boróka Táncegyüttes is fellépett.
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Zalaszentgyörgyre is elér-
kezett a Mátyás Király Emlékév
vándorkiállítása. 2018. novem-
ber 24-én nyitották meg a tár-
latot ünnepélyesen a falu kul-
túrházában, és november 30-ig
tekinthették meg azt az érdek-
lődők. A megnyitó ünnepségen
történelmi témájú előadásokat
hallgathatott a közönség.

Mint ismeretes, a 2018. évet
a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága Má-
tyás király tiszteletére emlék-
évvé nyilvánította. Három zalai
város után érkezett a kiállítás
2018. november 24-én Zala-
szentgyörgyre. Hála az önkor-
mányzat nyitottságának, a hely-
beli civil szervezetek aktivi-
tásának (jelen esetben a Gyer-
tyafény Kórus Alapítvány biz-
tosította a helyi szervezési ka-
pacitást) és a zalaszentgyörgyi

Mátyás király Zalaszentgyörgyön

közönség érdeklődésének, a
Zala-menti kistelepülés is fel-
iratkozhatott az emlékév kiál-
lítását fogadó magyar telepü-
lések listájára.

A Gyertyafény Kórus Ala-
pítvány 2009 óta szervez elő-
adásos rendezvényt a későőszi
hétvégék egyikére: az elmúlt
években ezeken esett szó Szent
Pálról, Boldog Brenner János
vértanúról, Szent XXIII. János
és Szent II. János Pál pápákról,
a Szentföldről, az El Camino
zarándokútról, Kalkuttai Szent
Terézről, Európa keresztény
identitásának eredetéről is. Eb-
be a sorozatba illeszkedett idén
a Mátyás Király Emlékév za-
laszentgyörgyi kiállításának
megnyitója. A rendezvényen dr.
Császár Zoltán, az alapítvány
kuratóriumának elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, és beszélt

az emlékév indokoltságáról, a
Zala megyei vándorkiállítás
menetrendjéről. Kiemelte, hogy
Mátyás király személyében az
utolsó kiemelkedően sikeres
magyar uralkodót tisztelhetjük,
akinek belpolitikai és külpoliti-
kai eredményei mellett legna-
gyobb sikere talán abban rejlik,
hogy a népi emlékezet is pozi-
tív hősként őrizte meg alakját.
Két történelmi tárgyú, dia-
vetítéssel kísért előadást is
meghallgathattak a résztvevők.
Elsőként , a ZalaKlinger László
Megyei Múzeumok Igazga-
tóságának munkatársa foglalta
össze történészi alapossággal és
objektivitással Mátyás király
uralkodásának eseményeit: ho-
gyan szilárdította meg hatalmát
az országban, hogyan élt kato-
nái között és udvarában, mik

voltak sikerei és kudarcai Ma-
gyarország pozíciójának erősí-
tésére tett erőfeszítései során,
és hogyan omlott össze biro-
dalma halálával. Másodikként
Buday Mihály, zalaszentgyör-
gyi festőművész és tanár mu-
tatta be Mátyás király udva-
rának kultúráját, a reneszánsz
építészeti stílusjegyektől a hu-
manista emberkép visszatükrö-
ződésein át a dinasztiaalapítási
szándék szolgálatába állított
kultúrpolitikáig. A hallgatóság
megismerhetett továbbá néhány
Mátyás királyhoz kapcsolódó
legendát, népi emlékezetben
megőrzött történetet is. Az elő-
adások után pol-Kovács Dezső
gármester nyitotta meg a kiál-
lítást, ajánlva azt minden zala-
szentgyörgyi és környékbeli
felnőtt és iskolás figyelmébe.

Buday Mihály is tartott előadást.

Karácsonyi ünnepség
2018. december 22-én (szombat)

Karácsonyi vásár
Zalaszentgyörgyön, 15 órától a kultúrház előtti téren.
Helyi, környékbeli kézművesek és termelők kínálják

portékáikat.
A Zalaszentgyörgyi Kultúrház nagytermében:

15:30 órakor „Mindenki Karácsonya”
Műsorukkal meghittséget, szeretet varázsolnak

a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda óvodásai
és a Tornyos TánClub táncosai

A műsor után közös adventi gyertyagyújtás a kultúrház előtt a
koszorúnál.

„A karácsonyi vásár ideje alatt a boncodföldei
Autista Védőotthon lakói számára gyűjtünk fejlesztő játékokat,

tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodási szereket
a kultúrház bejáratánál a NAGY PIROS DOBOZBAN.”
Mindenkit szeretettel várunk és meleg teával kínálunk!

Kérjük, aki teheti, hozzon saját bögrét a teához, forralt borhoz!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

ADNI JÓ!
A zalalövői egyesületek idén második

alkalommal szeretnének boldog perceket okozni
karácsonykor zalalövői családoknak, egyedülálló

személyeknek!
A karácsonyi asztalra szánt disznótoros káposzta
mellé szaloncukor, gyümölcs, élelmiszer kerül a

csomagba.
Hogy minél több segítségre szoruló kaphasson karácsonyi

ajándékcsomagot, kérjük,
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

A felajánlási szándékukat az alábbi telefonszámon kérjük
jelezni:

30/450-5364 vagy
az általános iskola titkárságán 2018. december 18-ig!

Zalalövői egyesületek nevében:             Gyarmati Antal
Zalalövői Városszépítő és

Környezetvédő Egyesület elnöke

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László
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2019. január 19-én
20 órakor

A BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
RENDEZ

ZENE: RIO Zenekar
Meglepetés műsor!

Helyszín: Zalalövői Általános Iskola
Belépőjegy ára: 2500 Ft/fő

Jegyek csak elővételben kaphatók!
Asztalfoglalás az iskola titkárságán.

Tel.: 92/371-025; 30/386-8195
Mindenkit szeretettel várunk!

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

Autómentés: 0-24 h
Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autómentés: 0-24 h
Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító járművek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Roncsművek
Cgt: Kálmán József
Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító járművek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Opera-
tív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén
belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítá-
sa családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra
benyújtott1.4.1-15-ZA1-2016-00004 kódszámú pályá-
zattal 31 816 905 Ft 100%-ostámogatásban részesült.

A projekt átfogó célja Zalaszentgyörgy településen műkö-
dő óvoda felújítása, korszerűsítése. A projekt keretén
belül hőszigetelést, megújuló energiahasznosító beren-
dezések beépítését és eszközbeszerzést (óvodai szék,
óvodai asztal és kültéri játékelemek) tervezünk.
A program megvalósítása során megvásárolt eszközök,
kültéri játékelemek a projekt időszaka után is az óvodai
nevelés szolgálatában állnak majd. A projekt hatására nő
az épületben tartózkodók megelégedettségének, kom-
fortérzetének, környezettudatosságának növekedése, a
fejlesztéssel megvalósuló hőszigetelésnek és megújuló
energiahasznosító berendezések beépítésnek köszönhe-
tően csökkennek a fűtési költségek. Várhatóan az óvoda
fűtéséhez így kevesebb energiahordozót kell felhasz-
nálni, ezzel együtt a kibocsátott üvegházhatású gázok
mennyiségének csökkentése is megvalósul, összhang-
ban a fenntartható fejlődéssel.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018| 11 | 09

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1.4.1-15-ZA1-2016-00004
ÓVODA FEJLESZTÉSE ZALASZENTGYÖRGYÖN

Közmeghallgatás Zalaboldogfán
Zalaboldogfán a november

22-én megtartott falugyűlésen
kevesen vettek részt, ezért is
szükségesnek tartja a képvi-
selő-testület, hogy a lakosság
tájékoztatást kapjon az ott
elhangzottakról az újságon
keresztül is. A faluban tör-
tént eseményekről a Zalalö-
vő és Környéke havilapban,
hirdetőkben, levélben rend-
szeresen beszámolnak egyéb-
ként.

– Aki olvassa az újságot,
annak sok újat nem tudok mon-
dani, de a jövőbeni terveinkről,
a jelenlegi állapotokról véle-
ményünket a mostani fórumon
tudjuk megvitatni. Ezért úgy
gondolom, hogy nem csak a
törvényi előírás, hanem a felso-
roltak miatt is fontosnak tar-
tom, hogy személyes találkozás
mellett is tudjunk véleményt
nyilvánítani – emelte ki Luter
Péter polgármester.

Az önkormányzat bizton-
ságos működése érdekében a
jövőben továbbra is ésszerű,
takarékos gazdálkodást folytat,
a stabilitás és pénzügyi egyen-
súly megtartása mellett csak
olyan beruházásokat vállal,
amikkel nem veszélyezteti az
önkormányzat és a település
biztonságát.

Idén a legfontosabb fel-
adatok között szerepelt a temp-
lom felújításának segítése. Az
önkormányzat lehetőségeihez
mérten továbbra is támogat-
ja felújítást. Idén 1.600.000
forint áll rendelkezésre, a jövő
évi költségvetésben további
1.600.000 forintot különítenek
el erre a célra. Társadalmi mun-

kában, szervezésben biztosíta-
nak újabb segítséget. A kultúr-
ház továbbra is rendelkezésre
áll a hitélet gyakorlására.

Tervben volt egy játszótér
kialakítása, ami elkészült, erről
már többször beszámolt la-
punk. Nagyon fontos feladat az
utak, járdák, vízelvezető árkok
karbantartása, felújítása, ezen a
téren is jelentős előrelépés
történt.

Zalaboldogfa önkormány-
zata kiemelt figyelmet fordít az
idősekre, gyerekekre, szociáli-
san hátrányos helyzetűekre. Az
idén 40 köbméter szociális tű-
zifa kerül kiosztásra. Támogat
minden olyan szociális jutta-
tást, amivel a rászorulók élet-
minőségén tud segíteni. Az
idén emelte az általános és
középiskolások beiskolázási
segélyét, a felsőoktatásban
résztvevők támogatását. Az
óvodába járást a szállításon
kívül pénzel is segítették. A
nyugdíjasokat karácsony előtt a
szokásos módon köszöntik, va-
csorával, színvonalas műsorral,
meglepetésként vásárlási utal-

vánnyal. A Mikulás ünnepség
sem maradhatott el.

A civil szervezetek közül a
sportegyesület jól működik.
Nagyon jó közösséget alkot-
nak, a bajnokságban a 3. helyen
zárták az őszi szezont. A kul-
turális életben is élen járnak,
őrzik a hagyományokat (far-
sang, majális, lucázás stb.). A
jól sikerült falunap után a szü-
reti bolondozás is sikeres volt,
ahol főszerepet vállaltak.

Ismerve a családok hely-
zetét, mindennapos gondjait, az
önkormányzat jövőre sem emel
adót. Az adózási morál a tava-
lyihoz képest kissé javult, de
sajnos továbbra is vannak olya-
nok, akik az alapvető állam-
polgári kötelességüknek sem
tesznek eleget.

A Zalaboldogfai Önkor-
mányzat pénzügyi helyzete sta-
bil, az előző év ezen idősza-
kához viszonyítva is kedvezően
alakult. A megfontolt gazdálko-
dásnak köszönhetően növelték
a megtakarításukat, így a jövő
évben is tudnak a legfontosabb
feladatokra fordítani.

A világháborús emlékmű Zala-
boldogfán.
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Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egy-
házmegyei Karitász önkéntesei-
nek munkáját köszönték meg
díszes oklevéllel minap.

A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki beszé-
dében többek között arról is szólt,
hogy sokan közönyösen szemlé-
lik a nehéz körülmények között
élő embereket. Felmentést az-
zal adnak maguknak, hogy az ál-
lami ellátórendszerek, az önkor-
mányzatok, az egészségügyi in-
tézmények úgyis megoldják ezek-
nek az embereknek a problé-
máit. Éppen ezért van nagy szük-
ség a karitászosok segítségére,
akik szakszerűen, profi módon
dolgoznak, különböző ötletek-
kel segítenek a rászorulókon.
Ott vannak természeti katasztró-
fák esetén, a szenvedélybete-
geket kivezetik a reménytelen
helyzetből, jótékonysági rendez-
vényeket szerveznek, s számos

Önkéntesek munkáját köszönték meg

más akcióval enyhítenek a rá-
szorultak gondjain. Pácsonyi Im-
re megemlítette, hogy az egyház-
megye zalai részén dinamiku-
san fejlődik a szervezet.

Három zalai karitászos része-
sült Caritas Hungarica díjban: Gál
Dénesné Szamosvári Oli-(Lenti),
vérné dr. Szabó Ilonaés (Letenye).

A plébániai karitászcso-
portok közül két zalai mun-
káját ismerték el; a zalaeger-
szegi ésJéus Szíve plébániát
az 1991-ben meg-Lentiben
alakultét.

A kitüntetetteknek dr. Szé-
kely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre a lenti csoporttal.

A 2018-as ünnepélyes alap-
kőletétellel vette kezdetét Zala
megye történetének legnagyobb
beruházása, a 170 milliárd fo-
rintos állami beruházással épü-
lő, az M7-es autó-Zalaegerszeget
pályával összekötő, a sármellé-
ki nemzetközi repülőteret is
érintő M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út építése.

A fejlesztés kizárólag álla-
mi, magyar forrásból valósul meg,
nem vesznek hozzá igénybe eu-
rópai uniós támogatást. Sok év-
tizedes álom válik végre valóra,
hiszen a zalai megyeszékhely köz-
lekedési elszigeteltsége, nehéz
megközelítése már régóta ne-
hézséget okoz a személyi köz-
lekedésben, a buszközlekedésben,
és a gazdaságfejlesztés terén is.

A koordinációt a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vég-
zi. Az eredeti terv még a jelen-
legi 76-os út kétsávosítását tar-
talmazta, de közben új lehető-
ségek merültek fel, melyeket a
jövő érdekében felelősen gon-
dolkodóknak figyelembe kellett
venni. Így teljesen új nyomvo-
nalra készültek el a környezet-
védelmi engedélyek, valamint az
engedélyes és a kiviteli tervek.
Ez ugyan időveszteséggel járt,
de megérte. A szempontokat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere sorolja:

– Sehol a világon nem zaj-
lik úgy gyorsforgalmi útfejlesz-
tés, hogy az elkerüljön egy meg-
lévő nemzetközi repülőteret. Za-
la megyében a Zalaegerszeg és
az M7-es autópálya közötti két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
építése nemcsak a megye törté-
netének legnagyobb beruházá-
sa, hanem valószínűsíthető, hogy
a következő évtizedekben sem fog

Zala történetének legnagyobb beruházása

soha ekkora forrás rendelkezés-
re állni, és ekkora útépítési be-
ruházás megvalósulni. Ha te-
hát ebből most kimaradt volna
a repülőtér, az történelmi bűn
lett volna, olyan rövidlátó fej-
lesztés, ami nem törődik a jö-
vővel.

– A sármelléki nemzetközi
repülőtéren a következő idő-
szakban 6,6 milliárd forintos fej-
lesztés valósul meg. A jelenlegi
2,5 km-es kifutópálya 3 km-es-
re bővül, további technológiai

beruházások is megvalósulnak.
Ezzel Magyarországon mind-
össze négy olyan nemzetközi,
valamennyi szabványnak meg-
felelő repülőtér lesz, melyek
minden géptípus fogadására és
felszállására alkalmasak lesz-
nek: Ferihegy, Debrecen, Győr
és Sármellék. Rövidlátó, a jö-
vővel nem törődő álláspont erre
azt mondani, hogy úgyis csak
turistákat szállító gépek száll-
nak le. Igen, most. De ha bele-
gondolunk, hogy mekkora a fej-
lődés a 21. században, milyen új
technológiák jelennek meg a sem-
miből, mi vár ránk a következő
évtizedekben, akkor egy meg-
lévő reptér olyannyira felérté-
kelődik egy-egy térség számá-
ra, ami hatalmas versenyelőnyt
fog jelenteni. Egy új repülőtér
felépítése és felszerelése 120-
130 milliárd forintba kerül je-
lenlegi áron, így a mostani fej-
lesztéssel szintet lépő sármel-
léki nemzetközi repülőtér hatal-
mas gazdasági előny lesz Zala
megye és Zalaegerszeg számá-
ra. Ezt a repülőteret be kellett
kötni a gyorsforgalmi útháló-
zatba, össze kellett kötni Zala-
egerszeggel és az M7-es autó-
pályával. Ha ez elmaradt volna,
az örökre rányomta volna a
bélyeget a megyére.

– Továbbá: az új nyomvonal
sík terepviszonyok mentén halad,
így olcsóbb a beruházás, mint a 76-
os út eredeti szakaszán lett volna.

– Nem csupán gazdaságfej-
lesztési szempontból lesz elő-
nyös ez a nyomvonal Zalaeger-
szeg számára, hanem a megye
turisztika fellendítését is szol-
gálja, hiszen a zalai megye-
székhely mellett Hévíz, Keszt-
hely, Zalakaros és Zalacsány is
nagyon sokat profitál ebből a
nyomvonalból.

– Mivel az új gyorsforgalmi
út fizetős kategóriába fog tar-
tozni, így biztosítani kell alter-
natív, ingyenes útvonalat is. Er-
re a célra a régi 76-os út tökéle-
tesen megfelel majd, az marad
az ingyenes alternatív út, tehát
nem kell újabbról gondoskodni,
vagyis emiatt költségtakaréko-
sabb ez az új nyomvonal.

Az építkezés tehát zajlik, de
ugyancsak fontos az északi és a
nyugati csatlakozás is. Szintén
a Modern Városok Program za-
laegerszegi szerződésében sze-
repel az M8-as úthoz való
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
útcsatlakozás terveinek elkészí-
tése, ezt két nyomvonalon (Vas-
vár, Körmend) már szintén vizs-
gálja, tervezi a NIF Zrt. –
mondta Balaicz Zoltán.

A fejlesztés kizárólag állami, magyar forrásból valósul meg.
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„Mikor megyek Galícia
felé, még a fák is sírnak, rezgő
nyárfa hullatja levelét, az is
engem sirat. Sirass, sirass, rez-
gő nyárfa, hajolj le a babám
vállára! Súgd meg néki ,bele a
fülébe, fáj, fáj, fáj a szívem
érted, babám, fáj, fáj, fáj a
szívem érted.” (Katonanóta
1915-ből)

Éppen most van 100 esz-
tendeje annak, hogy 1918 no-
vemberében véget ért az első
világháború, mely Európa nagy
részét is lángba borította. Ez a
nagy világégés Magyarország-
nak is hatalmas veszteségeket
okozott, mind emberáldozat-
ban, mind területben, hiszen
ennek lett a következménye a
szégyenletes trianoni békedik-
tátum is.

November 11-én, vasárnap
a templom-hagyárosböröndi
ban a plébánosFarkas László
által tartott szentmise végén
rövid megemlékezés és imád-
ság hangzott el azokért a ka-
tonákért, akik a mi két köz-
ségünkből harcoltak és haltak
hősi halált a frontokon. Ha-
gyárosról – mely akkor még
külön falunak számított – az

„Mikor megyek Galícia felé...”

alábbiak: Györe János, Kerkai
Károly, Orbán Gergely, Orbán
Gyula, Simonics József. Bö-
rönd községből: Boncz Lajos,
Boncz Gyula, Boncz Péter, La-
posa Lajos, Lőrinc István, Lu-
kács Gyula, Lukács Kálmán,
Németh Ferenc, Németh István,
Simon Gyula I., Simon Vendel,
Simon Gyula II.

Hős katonáink találják meg
lelkük nyugalmát, ott lent az
ismeretlen sírban és a mi
szívünkben.

Ács László

A katonák nevei a hagyárosi
emlékművön.

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak

békés karácsonyi ünnepeket

és !boldog új évet kívánunk

Számos alkalommal adtunk
hírt és az 1000 kilomé-Bagod
terre fekvő németországi Heil-
bad Heiligenstadt város immár
több, mint 23 éve tartó testvér-
települési kapcsolatáról. Ritka az
az év, amikor legalább 3-4 alka-
lommal ne látogatnának hozzánk.

De hogyan indultunk el
ezen az úton? Az 1990-es évek
elején a fejlett iparváros ma-
gyarországi testvértelepülést
keresett, melyre számos ma-
gyar falu és város jelentkezett.
1994-ben minden településre
titokban 1-1 házaspár vagy ba-
rát érkezett Heiligenstadt-ból,
hogy feltérképezze a jelentke-
zőket. Hozzánk az akkori,
azóta már nyugállományba vo-
nult polgármester, Bernard
Beck sógora és sógornője, a
Koch házaspár jött. Miután
leszűkítették a kört, hivatalosan
is delegáció látogatott minden-
hová, egyetlen lényeges kér-
déssel: mit kérnek, mit várnak

Szomorú és egyben csodálatos
a kapcsolattól. Erre a leszűkí-
tett listára felkerült Bagod is.

A kérdés némiképp megle-
pő volt községünk akkori pol-
gármestere, szá-Polgár József
mára, aki röviden annyit vála-
szolt: „ ”. Anem kérünk semmit
város vezetőjének válasza is
hasonlóan rövid és lényegre tö-
rő volt: „akkor ezt a települést
választjuk”! Aztán ismét fel-
merült a kérdés: „de mégis, va-
lamit csak kértek”! Polgármes-
ter úr ismét azt válaszolta:
„semmit, nekünk a barátság és
a kapcsolat a fontos”. Azóta
rengeteg dolog történt, többek
közt már több, mint 2 évtizede
minden tavasszal 10 magyar
diák egy hetet tölt Heili-
genstadt-ban, ezt követően 10
német diákot lát vendégül te-
lepülésünk. A testvértelepülési
megállapodás 1995-ös aláírása
óta így összesen már körülbelül
450 tanuló vett részt e prog-
ramban.

No, de miért említettük írá-
sunk elején a Koch házaspárt?
1994 után még 2 alkalommal
jártak nálunk, legutóbb 2017-
ben, amikor Bagod első írásos
említésének 770. évfordulója
kapcsán fogadtuk őket egy de-
legáció tagjaiként és barátok-
ként. Ittlétükkor kapták a hírt,
leányuk hirtelen megbetege-
dett. Felajánlottuk, autóval ha-
zaszállítjuk Őket, de azt mond-
ták, az orvosok mindent meg-
tesznek, nem lesznek nyugod-
tabbak akkor sem, ha 2 nappal
korábban érnek haza. Igazuk lett,
lányuk teljesen meggyógyult.

Az idő haladt, sok víz le-
folyt a Zalán, ahogy mondani
szoktuk, Koch úr sajnos meg-
betegedett, nem épült fel… A
temetésre a család egy kéréssel
fordult a gyászolókhoz, ne hoz-
zanak koszorút, hanem össze-
gyűjtötték azok árát és egy de-
legációval elküldték Bagodba!
És mindössze 3-szor jártak
nálunk az elmúlt szűk negyed
évszázadban. Hát, ilyen a mi
kapcsolatunk…! Tegyük a ke-
zünket a szívünkre, hányan ten-
nénk meg hasonlót?! Nekik van

családjuk, rokonaik, barátaik és
mégis, ők valami miatt tele-
pülésünkre gondoltak.

Építhetünk, felújíthatunk,
térkövezhetünk, aszfaltozha-
tunk, szervezhetünk rengeteg
programot, de ezek mit sem ér-
nek, a lényeg az emberi kap-
csolat. Fentiekkel nem szomo-
rúságot szerettünk volna az ol-
vasók arcára csalni, hanem cso-
dálatot! Lám, van még igazi
emberi érték, ami valóban az is,
nem csak pillanatnyilag gon-
doljuk úgy! Az ünnepek köze-
ledtével gondolkodjunk el ezen,
szeretetben barátságban.

Boldog ünnepeket minden-
kinek!

Bagod Község
Önkormányzata
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Az EFOP-1.5.2 számú pályázati támogatásnak köszönhetően
nemrég olyan vendég látogatott , akihez hasonlatosBagodba
sportember még nem járt a településen.

Király Gábor 108-szoros rekorder labdarúgókapussal, 5-szö-
rös magyar aranylabdás játékossal, a magyar labdarúgás legen-
dájával beszélgetett rádiós műsorvezető, egybekötve aJóna István
2016-os labdarúgó Európa-bajnokságról szóló fényképes élmény-
beszámolóval.

Mókás jelenettel kezdődött az este, ugyanis Király Gábor –
mivel Zalába látogatott – talpig kékben jelent meg, míg beszél-
getőpartnere, tekintve a vendég szombathelyi mivoltát, zöld inget,
nadrágot és fehér pulóvert vett fel.

A helyszínül szolgáló faluház nagyterme teljesen megtelt,
nagyjából 100 ember figyelte a vendég minden szavát, mozdu-
latát. A környező települések mindegyikéről érkeztek, sőt volt, aki

A magyar labdarúgás legendája Bagodban
a 390 (!) km-re lévő Szarvasról utazott csaknem 5 órát, hogy
találkozhasson vele.

A sport pontosságra nevel, ahogy hangoztatta többször is, en-
nek megfelelően az előzetesen jelzettek szerint a kezdés előtt már
20 perccel megérkezett. A színfalak mögött is ugyanaz a köz-
vetlen, mosolygós, érdeklődő fiatalembert láthattuk, aki élmény-
beszámolójával teljesen magával ragadta a közönséget. Lerítt róla
a profizmus, a 37 év élsport, amiből 18-at külföldön töltött, az
igazán legnagyobbak közé emelte őt, ugyanakkor megmaradt
ugyanannak a szerény embernek, aki 21 évesen próbajátékra in-
dult külhonba. „ ” – tette fel a költőiMi a titka a sikerességnek?!
kérdést. Az alázat és a szorgalmas, kőkemény munka, ami meg-
hozza gyümölcsét, bármilyen területet is választ az ember akár a
munkában, akár a magánéletben: igen, mindent megtettem, ami
tőlem telt”.

Az est némiképp elhúzódott, annyian kértek autogramot – még
cipőre is – vagy egy közös fotót. Miközben Király Gábor mo-
solyogva tett eleget eme feladatának is, munkatársa egyesével
aláírt rajongói kártyát adott minden érdeklődőnek – talán ele-
gendő volt nála, látva a nagy tömeget.

A beszélgetés végén polgármester egy történetetSipos Ferenc
mesélt el, szemléltetve, ki is járt náluk. Németországi testvérváro-
sukból delegáció érkezett Bagodba 2016-ban, akiknek Szombat-
hely nevezetességeit mutatták meg. Egy étteremben ebédeltek,
amikor belépett Király Gábor farmerben és melegítő felsőben az
ebédjéért. A polgármester rögvest mesélni kezdte a küldöttségnek,
ki is érkezett, mire az egyikük közbeszólt: „tudjuk, ő a magyar fo-
civálogatott kapusa, aki sokat játszott Németországban”. Rajta
kívül egyedül ismerték még, illetve az AranycsapatDárdai Pált
néhány tagját sorolták fel!

Hát ő járt Bagodban!
Bagod Község Önkormányzata

Emlékezetes találkozó volt Király Gáborral.

A szakmai konzultáció min-
den szakterületen és mindenkor
szükséges, különösen akkor,
amikor olyan változó, dinami-
kus világban élünk, mint nap-
jainkban.

A gyermekek intézményes
nevelése-oktatása alap-közép
és felsőfokon kardinális re-
formok mentén felelősségteljes,
tudatos tervezésen alapuló te-
vékenység. Az óvodai nevelés
már évtizedek óta többnyire
osztatlan vegyes életkorú gyer-
mekcsoportokban történik.

Az általános pedagógiában
azonban vitatott kérdés, hogy
jó-e, eredményes-e, ez a cso-
portbeosztás. E téma interaktív
formájú megvitatására került
sor október végén a Bagodi
Napsugár Óvodában.

Az intézményt fenntartó ön-
kormányzat az EFOP-1,5,2,-16
Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében
meghirdetett: Humán Szolgál-

Óvodapedagógusok egymás között
tatások fejlesztése térségi szem-
léletben c. projekt sikeres pá-
lyázásával lehetőséghez juttatta
az óvodát az első óvodai kép-
zési előadás megszervezésére.

Az előadás címe, témája:
„Miért jó a vegyes csoport?”,
előadója Kovácsné Horváth
Ildikó óvodapedagógus, szakta-
nácsadó volt. A közvetlen hang-
vételű szakmai beszélgetés
eredményeként a résztvevők
egybehangzóan igazolták azt a
tényt, hogy a vegyes életkorú
gyerekekből álló csoportban
érvényesül a fejlett közösségi
szellem, a szociális érzékeny-
ség, az együtt és egymás mel-
lett történő játék kultúrája és az
egymástól való spontán tanulás.

Az ilyen csoportban dolgo-
zó óvodapedagógusok és az ő
munkájukat segítő dajkák min-
dennapi feladata nagyon össze-
tett, ezáltal összehangoltságot
követel. A szakmai délután
résztvevői számára egymás kö-

rülményeinek, gondolatainak
megismerését, véleménycseré-
jét, illetve végzett munkájuk
egy-egy területét tekintve ön-
igazolást jelentett.

Intézményünk nem öncé-
lúan élt az előadáson való
részvétel lehetőségével, hanem
a tudásmegosztás szellemében
meghívta a szomszédos telepü-

lésről a Zalaszentgyörgyi Nap-
köziotthonos Óvoda, illetve a
Zalaegerszegi II. számú Belvá-
rosi Óvoda Tagóvodáinak kép-
viselőit.

Ezúton ismételten köszö-
nöm a kollégáknak, hogy részt
vettek a rendezvényünkön.

Kungli Józsefné,
óvodavezető-óvodapedagógus

Hasznos volt a tanácskozás.
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Barbarics Martin Zala-, a
lövői Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 6.a osz-
tályos tanulója a Marcaliban
2018. október 27-én megrende-
zett Duatlon Diákolimpia orszá-
gos döntőjén ezüstérmet nyert a
III. korcsoportos fiúk között!

A IV. korcsoportos fiúk
(Csonka Csaba, Farkas Gergő,
Stummer Krisztián Toplakés
Martin) csapatban 8., a III. kor-
csoportos lányok (Simon Lau-
ra, Simon Petra, Pataki Lola és
Tóth Emese) 9. helyezést értek el.

Az iskola tanulói első alka-
lommal indultak a diákolim-
pián ebben a sportágban és a
tapasztalatszerzésen túl szép
eredményeket értek el.

Az egyéni eredmények. III.
kcs. fiú: 2. Barbarics Martin,
III. kcs. lány: 35. Simon Lau-

Barbarics Martin ezüstérmes

ra…, 37. Simon Petra…, 44.
Tóth Emese…, 46. Pataki Lola.
IV. kcs. fiú: 25. Csonka Csa-
ba…, 35. Farkas Gergő…, 44.
Toplak Martin…, 46. Stummer
Krisztián. Felkészítő tanáruk:
Farkas Béla testnevelő.

Szép sikert ért el Barbarics
Martin.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont sikeres pályázatot nyújtott
be az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő Csoóri Sándor Alap
programjára, így a Salla Nép-
tánccsoporttal közreműködve
két, egész estés táncházat is le
tud bonyolítani.

Az elsőre, amely az őszi
néphagyományokhoz és mulat-
ságokhoz kapcsolódóan épült
fel, november 17-én került sor,

Őszi táncház Zalalövőn

a közreműkö-Gyéres zenekar
désével.

A táncházban szakképzett
oktatók és a Salla Néptáncso-
port tagjai segítségével sajátíthat-
ták el a gyerekek és a felnőttek
is egyaránt a néptánc alapjait.

A szünetekben a Zalalövői
Tájház Egyesület tagjai zsíros
kenyérrel, teával és forralt bor-
ral kínálták a résztvevőket.

M.F.

Az egyszerű tánclépéseket hamar elsajátította mindenki.

A zalalövői Világjárók klub
vendége volt Szabó Sándor
(Spenu), aki úti célul sporthoz
és valláshoz kapcsolódó hely-
színeket választ.

– A fiam 13 éve jégkoron-
gozik. Ezáltal belekerültem egy
sportközösségbe, ami olyan
nemzettudatot tud kiépíteni az
emberben, amit soha, sehol
máshol nem éreztem még. A
külföldi meccseken olyan
összetartó magyarok vagyunk,
tudunk lenni, amitől utólag is
libabőrös leszek – mondta.

Szabó Sándor Belső-Mon-
góliába, Kína autonóm tarto-
mányába egy szervezett út so-

A hunok nyomában

rán jutott el. Mivel a turizmus
nem igazán jellemző arra a vi-
dékre, európaiként határozottan
kuriózumként kezelték őket a
helyiek, s mint magyarokhoz,
mérhetetlen szeretettel viszo-
nyultak hozzájuk.

Az út során, bejárva a főbb
helyszíneket, 1200 kilométert
tettek meg, fizikai és szellemi
örökségeket felfedezve, s bizo-
nyítékként tárult eléjük a múlt,
ami cáfolja finnugor eredetün-
ket. Említhetnénk példának a
közös lovas íjász gyökereket, s ne
feledkezzünk meg arról, hogy
őseink is szerettek szórakozni,
sportolni, például lovaspólózni.

Szabó Sándort Bischofné Hesinger Katalin kérdezte távoli
útjáról.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az idei tanévben november
22-én, egy tanítás nélküli mun-
kanap keretén belül szerveztek
a pedagógusok egész napos
programot, amely a pályaorien-
táció témát érintette. A pálya-
orientációs tevékenység most
már nem csak a 7. és a 8. osz-
tályos tanulókat érinti, a prog-
ramokon részt vesznek az alsó
tagozatos kisdiákok, valamint
minden felső tagozatos osztály.

A pályaorientációs nap cél-
jául a különböző szakmákkal
való mélyebb megismerkedést
tűzték ki célként, de lehetőség
nyílt egyes készségek fejleszté-
sére is. Arra törekedtek, hogy
kicsi és nagy diák jól érezze
magát ezen a napon és betekin-
tést kapjon – akár játékosan – a
különböző szakmákba, más-
részt hasznos tanáccsal segítsék
a pálya-, iskolaválasztás előtt
álló fiataljaikat.

A program összeállításánál
figyelembe vették az életkori

Pályaorientációs nap a zalalövői iskolában

sajátosságokat, a munkaerőpi-
aci igényeket és hogy a diákok
minél több érdekes, izgalmas
pályával, sikertörténettel talál-
kozzanak.

Az alsós osztályok az osz-
tályfőnökök által kigondolt és
precízen előkészített tevékeny-

ségek során, mint például rövid
tájékoztató kisfilmek, szituáci-
ós játékok, kézműves foglalko-
zás, ismerkedhettek régi, új szak-
mákkal.

A felsősök különböző állo-
másokon kaptak információt töb-
bek között a meghívott vendé-
geinktől – védőnőtől, asztalos-
tól, a rend őrétől, illetve nyom-
dásztól a szakma szépségeiről,
nehézségeiről, de nekik is le-
hetőségük volt kisfilmek segít-
ségével tájékozódni, hogy mi-
lyen út vezet egyes foglalko-
zások, szakmák elsajátításához.

A 7. és a 8. osztályosok
délután már iskolán kívüli
programon vettek részt, hisz ők
a zalaegerszegi pályaválasztási
kiállításon bővíthették ismere-
teiket.

A többiek Lecsó szakács
kalandjaival és játékkal, cso-
portversennyel zárták ezt az iz-
galmas, ugyanakkor hasznos
napot.

A nyolcadikosok Kőmíves József előadását hallgatják a nyom-
dai szakmákról.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Mindjárt itt a karácsony.
Amikor még a Jézuska hoz-
za a fát, sokkal több a tenni-
való, jobban oda kell figyel-
ni minden részletre. Ha si-
kerül a lebukást elkerülni, gyer-
mekeink csillogó tekintete ka-
rácsonykor mindenért kár-
pótol.

Balázs barátom is így volt
ezzel. Minden évben sikerült
megszervezni, hogy még a
gyerekek hazaérkezése előtt
a fa is megérkezzen. Azon-
ban most a gyerekek értek
haza hamarabb. A fa viszont
még valahol úton volt.

Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége, mert
szerették volna a karácsony
varázsát a gyerekeknek minél
tovább fenntartani. Nyugi! –
nyugtatta feleségét, valahogy
majd megoldjuk. A helyzet
nem volt egyszerű. A fenyő-
fát úgy kell a nappali hatal-
mas ablakai előtt hátravinni,
és elrejteni, hogy a gyerekek
ne vegyék észre. Balázs min-
denre elszántan megfogja a
fát, miközben a felesége jelez,
viheti hátra. Balázs komman-
dós módjára lopakodik el a ha-
talmas ablakok előtt a fenyő-
fával. A gyerekek a nappali-
ban mesét néznek, ám egy
pillanatra a kisebbik hátra-
néz. Látja, hogy egy fenyőfa
szalad el az ablak előtt.

Nézzétek, nézzétek!!!
És rohan ki a teraszra az

összes gyerek. Nem lehet őket
megállítani. Hát eddig tar-
tott, most lebuktunk – kesere-
dik el a feleség.

Hajszálon múlott, hogy
Balázzsal már a fa nélkül ta-
lálkoznak a gyerekek. Vala-
mi leírhatatlan lelkesedéssel
újságolják:

– Képzeld apa, az előbb
egy fenyőfa szaladt el az ab-
lak előtt!…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Amikor a fenyőfa elszaladt

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Konditermet alakítottak ki
Zalaháshágyon az EFOP 1.5.2
Humán szolgáltatások fejlesz-
tése térségi szemléletben pályá-
zat segítségével és önkormány-
zati hozzájárulásból. Az edzőte-
remben 2 futópadot, egy vibrá-
ciós fitneszgépet és egy szoba-
kerékpárt állítottak fel. Az esz-
közöket előzetes bejelentkezés
alapján lehet használatba venni,
időbeosztási program szerint.
Az önkormányzat további ter-

Pályázati körkép Zalaháshágyon
vei között szerepel az edzéshez
szükséges eszközök bővítése.

Novemberben számítógépes
tanfolyam indult a településen
a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár támogatásával. A
jelenlegi öt hetes tanfolyamon
7 fő vesz részt. Az idősebb
korosztály számítástechnikai
ismereteinek felzárkóztatását
elősegítő oktatást egy követke-
ző tanfolyam indításával bő-
vítik.

Az edzőterem eszközei.

Bakancsos és kerékpáros tú-
raútvonalak szolgáltatásainak ki-
alakítására meghirdetett pályá-
zat vonatkozásában Zalahás-
hágy a Szent Márton turistaút
és egyéb utak karbantartására,
az önkormányzat tulajdonában
lévő traktorhoz tolólap és fű-
kasza beszerzésére adott be pá-

lyázatot, amelynek elbírálása fo-
lyamatban van.

Zalaháshágyon a kultúrház
felújítását érintő megújuló ener-
gia használatával megvalósu-
ló épületenergetikai fejlesztés cél-
jából benyújtott pályázat si-
kerességében bízik az önkor-
mányzat.

2018. november 22-én ke-
rült sor néphagyomány-ápoló
programunk következő esemé-
nyére, a kukoricafosztóra a za-
lalövői óvodában.

A gyerekek már egész héten
izgalommal készültek erre a
napra, csöves kukoricát hoztak,
megismerkedtek a csuhéval, ami-
ből „csuhébabát” készítettek.

A nagycsoportosok vendé-
gül látták a kis- és középső
csoportos gyerekeket egy közös
tízóraizásra. Sült krumplival, tej-
fölös túróval, sült szalonnával,
kolbásszal kínálták őket. Ez-
után a csuhébabákkal, felkötö-
zött kukoricával, gyermekek kéz-
műves munkáival feldíszített tor-
nateremben először az óvónők
előadásában a „Répa” című me-
se dramatizálását láthatták a gyer-
mekek. Majd kezdetét vette a
munka, ahol a gyermekek ku-
koricát fosztottak, morzsoltak,

Kukoricafosztó az óvodában
megismerkedtek a kézi kukori-
camorzsolóval és ki is próbál-
hatták.

Közös táncházzal zártuk a
jó hangulatú programot.

Horváthné Orbán Zsuzsanna
néphagyomány ápoló munka-

közösség vezetője

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Keménfa Község Önkormányzata november 19-én tartotta éves
közmeghallgatását. polgármester ismertette az önkor-Cser Gábor
mányzat 2018. évi munkájával kapcsolatos tudnivalókat. Szó esett
a település létszámadatairól, a testület munkájáról, a költségve-
tésről, ezen belül a bevételekről és kiadásokról.

Több pályázatot is nyert a település, ezeket is részletesen ismer-
tették a megjelentekkel. Az elmúlt évek legnagyobb beruházása
történt 2018-ban. Új aszfaltréteget kapott a Petőfi utca buszfor-
duló része, amit a belterületi utak felújítására kiírt pályázaton
nyert 8 600 000 forintból valósítottak meg, s az önkormányzat
önrészével együtt összesen 10 267 950 forintba került. A jövő évi
tervek között szerepel a Hegyalja utca és az 53-as számú út ja-
vítása is, ami ismét egy sikeres pályázatnak lesz köszönhető a
megnyert 9 350 000 Ft-ból. Az önkormányzat támogatást nyert
1 381036 Ft összegben, a Nemzeti Kulturális Alapból a település
könyvtárának szakmai eszközbeszerzésére, korszerűsítésére.

A polgármester érintette beszámolójában a közösségi rendez-
vényeket, a tervezett feladatokat. A jövő évi várható közterhekkel
kapcsolatos tudnivalókról is szó esett.

Meghallgathatták a résztvevők falugondnok rész-Hajdú Mihályné
letes beszámolóját is, majd feltehették kérdéseiket a testület tagjainak.

Közmeghallgatás Keménfán

Jelentős útfelújítások történtek.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár „Szél lábú,
deres ősz” címmel hirdetett
óvodás versmondó versenyt.
Ahogy az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a zsűrinek, Tóthné
Járfás Györgyi (nyugalmazott
óvodapedagógus), Baki Jó-
zsefné (nyugalmazott óvodape-
dagógus), és Bischofné Hesin-
ger Katalinnak (művelődés-

„Szél lábú, deres ősz”

szervező) idén sem volt könnyű
dolga, hiszen a 4 óvodából
jelentkező 27 gyermek nagyon
szépen teljesített.

A versmondókat a helyi
óvodából ésHozbor Linda
Horváth Petra köszöntötte egy-
egy népdallal.

A zsűri elsősorban a szép
beszédet, az érthetőséget és az
összhatást figyelembe véve
hozta meg döntését, ami alap-
ján különdíjban részesült Hor-
váth Kitti (Zalacsébi Napközi-
otthonos Óvoda) és Kovács
Boglárka (Pókaszepetki Vackor
Óvoda), első helyezett lett Ma-
jor Simon (Zalacsébi Napközi-
otthonos Óvoda), második Gil-

lich Tamás (Zalalövői Napkö-
ziotthonos óvoda) és harma-
dik helyen végzett Kiss Eni-
kő (Zalalövői Napköziotthonos
Óvoda).

Az eredményhirdetés előtt
Bischofné Hesinger Katalin
összegezte jó tanácsait mind a
gyerekek, mind a felkészítő
óvónők részére.

Molnár Fanni

Balról: Kiss Enikő, Gillich Tamás, Kovács Boglárka, Major Si-
mon, Horváth Kitti.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői Munkaközössége idén is megtartotta hagyományos
Katalin-bálját november 24-én az iskola aulájában. Az est
meglepetés műsorral kezdődött, ahol az iskola 5. évfolyamos
diákjai, szüleik és osztályfőnökeik kaptak szerepet. A jól
megszervezett előadással szórakoztató, vidám perceket szerez-
tek a kedves vendégeknek.

A finom vacsora után Gergely István zenész gondoskodott a
jó hangulatról és a felhőtlen szórakozásról. A tombolasor-
soláson sokaknak kedvezett a szerencse, a fődíj nyertese pedig
eltölthet párjával egy hosszú hétvégét Szelestén a Festetics-
kastélyban.

Köszönetünket fejezzük ki a pedagógusoknak, akik a műsor
összeállításában részt vettek, továbbá mindenkinek, aki bár-
mely anyagi, tárgyi, segítő szándékú felajánlással támogatta a
rendezvény sikerét.

Szülői Munkaközösség

A III. korcsoportos labdarúgó-csapataSalomvári Iskola
november 9-én Andráshidán szerepelt az Öveges ÁMK által
szervezett . Csapatunk a két csoport-Bozó Tamás Emléktornán
meccsen és a döntőben sem kapott gólt, miközben 15 góllal
terhelte meg az ellenfelek kapuját. A torna gólkirálya Wolf Ger-
gő Kiss Domonkos, legjobb védőjátékosa lett.

Két nappal később újra pályán voltak a fiúk. Ezúttal
Zalaegerszegen, a Városi Sportcsarnokban szerepeltek a Város-
környéki Diákolimpia teremlabdarúgó versenyén. A csoport-
mérkőzések során legyőzték ésBak, Zalalövő Szentpéterúr
csapatait, majd a döntőben a együttest. Így most isteskándi
veretlenül lettek aranyérmesek a fiúk és elnyerték a Megyei
Diákolimpián való részvétel jogát.

A csapat tagjai voltak: Wolf Gergő, Kiss Domonkos,
Laposa Károly, Kulda Martin, Pecsics Alex, Laskai Bence,
Bogdán Dominik, Vass Előd Simon Zoárdés

Szőke László

Labdarúgó sikerek

A Göcsej Kapuja Bak Ál-
talános Iskola ebben a tanévben
is meghirdette hagyományos
körzeti mesemondó és rajz-
pályázatát a városkörnyék 1-4.
osztályos tanulói részére. A
Zalalövői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói az alábbi eredményeket
érték el:

Lebics Petra (1. évfolyam)
különdíj, felkészítő: Vassné Hor-
váth Marietta, Szakály Márton
(2. évfolyam) 4. helyezés, fel-
készítő: Keszténé Bodó Ildikó,
Kruczler Máté (3. évfolyam) 3.
helyezés, felkészítő: Tornyosné
Jakabfi Andrea.

„Királyosdi” címmel meg-
hirdetett rajzpályázat: Tompa

Főszerepben a diákok
Barnabás (4. évfolyam) 3. he-
lyezés felkészítő: Verteticsné
Szekeres Klára.

*
A teremlabdarúgó diákolim-

pia városkörnyéki fordulójában
szerepelt a Zalalövői Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola III. és IV. korcsoportos
csapata.

III. korcsoport: Eredmé-
nyek: Zalalövő - Szentpétertúr
7-0, Zalalövő - Salomvár 1-2,
Zalalövő - Söjtör 5-0, 3. helyért
rendezett helyosztón: Zalalövő
- Tófej 4-0. A csapat tagjai:
Balogh Kevin, Sabján Csongor,
Szakály Zétény, Barbarics Mar-
tin, Kulcsát Mátyás, Tornyos
Róbert, Ivanik Dominik, Ko-

vács Dominik, Tóth Patrik,
Zsohár Tamás.

IV. korcsoport: Eredmények
Zalalövő - Egervár 3-1, Zala-
lövő - Szentpétertúr 5-0,

Döntő: Zalalövő - Pókasze-
petk 3-1. A csapat tagjai: Far-
kas Gergő, Csonka Csaba, Ba-

lázs Kristóf, Stummer Krisz-
tián, Horváth Jácint, Bogdán
Krisztián, Péter Bertalan, Sza-
bó Bence, Laczó Zoltán, Molnár
Dominik. A csapat a megyei dön-
tőbe jutott, melyet december hó-
napban rendeznek. Felkészítő
tanár: testnevelő.Farkas Béla

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

December ötödikén, 17
órakor Mikulás ünnepséget
tartottak . AZalaháshágyon
rendezvényen a gyermekeket
ingyenes műsor és megven-
dégelés fogadta. Az ajándé-
kozásból az önkormányzat is
kivette részét.

Decemberi programok Zalaháshágyon
December 23-án 16 órától

karácsonyi ünnepség veszi
kezdetét a községben, ame-
lyen a botfai citerazenekar
műsorát láthatják és hallhatják
majd a résztvevők. Az össze-
jövetelen forralt borral és teá-
val is várják a vendégeket.

Katalin-bál az iskoláért



16 2018. novemberZalalövő és Környéke

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!

� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítás a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco utasbiztosítás� �

élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások� �

Személyi kölcsönök, lakáshitelek, jelzáloghitelek, CSOK ügyintézés�

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

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

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

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

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

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

városközpontjában tulajdonostól eladóZalaegerszeg

egy szépen felújított, téglaépítésû

12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.

Az ingatlan per- és tehermentes,

64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.

Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.

Eladó lakás Egerszeg központjában


