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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

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:

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK!

Érvényes: 2019. december 02 -
december 15-ig

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

TOP ÁR EXTRATOP ÁR

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Sertés fehércsont                    10 Ft/kg....................
Sertés máj                              320 Ft/kg..............................
Sertés láb hátsó                    299 Ft/kg....................
Sertés szűzpecsenye          1989 Ft/kg..........
Tarja csontos                       1489 Ft/kg.......................
Sertés dagadó                     1489 Ft/kg.....................

Kocsonya 500 g                  799,-/db   1598/kg.................. ...
Tepertőkrém   250 g/dob    499,-/db   1996/kg... .... ...
Zsír 1 kg                                             899 Ft/kg.............................................
Nyári turista                                     1599 Ft/kg.....................................
Vadász karikás vcs.                        1599 Ft/kg........................
Lecsókolbász                                    899 Ft/kg....................................
Véres-Májas hurka                            999 Ft/kg............................
Kenőmájas-Szelőmájas                    999 Ft/kg....................
Disznósajt vcs.                                1399 Ft/kg................................
Soproni-Olasz-Löncs                      1199 Ft/kg......................
Füstölt kenyérszalonna                  1299 Ft/kg..................
Körmendi Borókás                          1999 Ft/kg..........................
Körmendi vastag paprikás             1999 Ft/kg.............
Körmendi Extra Sonka                   2499 Ft/kg...................
Füstölt csülök                                 1399 Ft/kg.................................
Füstölt csülök csont nélkül           1699 Ft/kg...........

VIRSLI AJÁNLATUNK SZILVESZTERRE

Balaton virsli............................999 Ft/kg
Virsli Műbeles..........................999 Ft/kg
Virsli Sajtos............................1399 Ft/kg
Virsli emészthetőbeles..........1399 Ft/kg
Szafaládé.................................1149 Ft/kg
Cserkészkolbász.....................1199 Ft/kg
Körmendi csípős cserkész....1229 Ft/kg
Debreceni................................1449 Ft/kg
Virsli Juhbeles (roppanós)....1649 Ft/kg

december 02 - december 31-ig

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Megvalósult a hagyomány-
teremtő szándék. Kávás Község
Önkormányzata ebben az év-
ben is vendégül látta a nyug-
díjasokat. November utolsó
napján a Kulcsosházban tar-
tották a találkozót

– Köszönjük, hogy aktívan
részt vesznek a rendezvénye-
ken, nagy segítséget kapunk
önöktől a közterületek rende-
zettségének fenntartásában és

A nyugdíjasokat köszöntötték Káváson
még sok egyéb dologban. Biz-
tassák családtagjaikat is, hogy
tevékenyen vegyenek részt a
település életében – kérte Eke
László polgármester rövid kö-
szöntőjében.

„Már megjöttünk ez hely-
re!” – csendült fel az első gyer-
mekdal. Megérkeztek a zala-
szentgyörgyi (és kávási) ovi-
sok. Még néha szükség volt az
óvónénik segítségére, de a gye-

rekek szorgalmasan gyakorol-
hattak, mert csaknem hiba nél-
kül sikerültek a versek, dalok,
mondókák. A hangulat jelentő-
sen oldódott, néha párásodó te-
kintetek kísértek egy-egy pro-
dukciót. Az ovisok közel negy-
ven ember pillanatait aranyoz-
ták be.

A Zalaszentgyörgyi Nép-
táncegyüttes „hazai pályán”
léphetett fel. Mindenki ismeri
őket Káváson, akárcsak a zalai
és szilágysági táncokat, ame-
lyek a műsor jelentős részét
képezték. A néptáncegyüttes
élethelyzeteket és érdekes szi-

tuációkat is bemutatott, ame-
lyek aztán sokat „dobtak” az
amúgy is derűs hangulaton.
Vastaps!

Ha , akkorCsordás Pisti
hajnalig mulatunk! Minden-
esetre a Távolba nézz! és a
Miért nincs mindig jókedvünk
c. nótákat sokan ismerték és
együtt énekelték az előadóval.
A zalaszentmihályi tangóhar-
monikás megígérte, hogy min-
denkinek elhúzza a nótáját.

Az önkormányzat vacsorá-
val látta vendégül a nyugdí-
jasokat.

Samu László

Hagyomány Káváson a szépkorúak köszöntése.
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A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendez-
ték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-
17-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttmű-
ködések”).

A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett he-
lyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacso-
portokba.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, kö-Györe Edina
szöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projekt-
ben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasz-
nálása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos hely-
zetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.

Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humán-
igazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatások-
hoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapaszta-
latairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaeger-
szegi került terítékre.

Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezé-
sekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támo-
gatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.

Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen fel-
mért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.

Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközép-
iskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók okta-
tásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról be-
szélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Je-
lenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.

Fellobban az adventi ko-
szorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortala-
nul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a kará-
csony.

A várakozás hosszú, der-
medő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében meg-
születik a Világosság Gyerme-
ke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium év-
ről évre újjászületik kará-
csonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi já-
szolban szunnyadó kisded ké-
pe minden esztendőben elbájol
bennünket.

Messiás születik
A mindennapok testet-lel-

ket felőrlő hajszája után elér-
kezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a vá-
rakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítke-
zik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.

Lobog a gyertyaláng a ko-
szorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszke-
dik, átível téren és időn, s kép-
zetünkben eljut a 2000 év előt-
ti Betlehemig, hogy ott a Meg-
váltó születését jelző csillag-
ként megálljon egy rongyos
istálló fölött.

Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.

F.L.
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Zalalövő és Környéke
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Új polgármestert választot-
tak október 13-án .Salomváron
A szavazók többsége a 31 éves
erdőmérnöknek, Kungli József-
nek szavazott bizalmat, aki a
közelmúltban tartott közmeg-
hallgatáson ismertette elkép-
zeléseit.

Az új faluvezető elmondta,
hogy a megválasztott képvise-
lőknek egy közösséget kell épí-
teni, szolgálni közös elhatáro-
zással és cselekvéssel, ami nem
mindig vitamentes, de úgy gon-
dolja, hogy általánosságban vé-
ve a viták elősegítik a jobb
döntések meghozatalát. Ehhez
az kell, hogy egymást tiszteljük
és egymásban az értékeket
felismerjük. Hozzátette, hogy
felkérésére az alpolgári tisztsé-
get tölti be.Szujker Attila

Kungli József beszélt pálya-
futásáról, s a faluval kapcsola-
tos elképzeléseiről is:

– Az elmúlt években nap-
jaimat a családi vállalkozá-
sunkban töltött munka tette ki.
Az ország szinte minden ré-

A faluvezetők kötelessége
szében volt szerencsém meg-
fordulni, sőt egyetemista éveim
alatt Ausztriában is dolgoztam.
Mégis úgy gondolom, hogy ez
a falu, ez a vidék örökké ide-
láncol a szépségével, valamint
a benne élő emberek különle-
gességével, melyeket helyi ha-
gyományaikon keresztül napról
napra tapasztalok. Fiatalságom,
a vállalkozói életben eddig
megszerzett tapasztalataim, va-
lamint személyes kvalitásaim
motiválnak abban, hogy segít-
sek a szülőfalumon. Fontosnak
tartom, hogy a 20. század „lö-
vészárkaiból” előbújjunk, és a
régi értékeket tisztelve, a hi-
bákból tanulva belépjünk a 21.
századba. A falu első embere-
ként igyekszem a nyugodt, tisz-
teletteljes kommunikációt elő-
térbe helyezni. Mindenkit biz-
tatok arra, hogy higgyen magá-
ban és közösségében. Higgyünk
benne, hogy az ötletek valóra
válthatók, ha nemcsak megfo-
galmazzuk azokat, hanem te-
szünk is érte.

Kungli József ismertette elképzeléseit.

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az
az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak
ez teheti boldoggá az embert.” (Simon András)

Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megva-
lósítani! Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de
valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti
életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok,
problémák: életünkbe észrevétlenül belopóznak a „szürke
hétköznapok”.

A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt
készülődést kellene előtérbe helyeznünk. Fényét azzal tudjuk
erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyez-
zük szívünk szétáradó szeretetét is. Ezt az ünnepet az emlé-
kezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti
meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt
lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is,
akik már nincsenek velünk. Őrizzünk meg ebből az ünnepi
pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért,
hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a hét-
köznapitól eltérőt varázsoljunk.

A következő évre kívánok mindenkinek egészséget, boldog-
ságot, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét. Végezetül
Ron Cristian soraival kívánok Zalalövő Város Önkormány-
zatának nevében minden zalalövői lakosnak és az újság olva-
sóinak békés, boldog karácsonyi ünnepeket!

„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel,
mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli
van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy ön-
magadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a re-
mény, a szeretet és a holnap álmai.”

Gyarmati Antal
Zalalövő Város polgármestere

Karácsonyi köszöntő

Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Szent Márton a Római Bi-
rodalom Pannónia tartomá-
nyának Savaria nevű városá-
ban (ma Szombathely) látta
meg a napvilágot 316-ban vagy
317-ben egy római elöljáró
fiaként.

Valószínű nem gondolta,
hogy sok-sok emberöltőnyi idő
után is megemlítik nevét or-

„Idén sem úszták meg a libák”

A Márton-napi felvonuláson az óvoda Szivárvány nagycsoportja.

szágszerte, ha akár csak no-
vember 11-e körül.

A régi mondás szerint, aki
Márton napján nem eszik libát,
az egész éven át éhezik, ezért
több, mint százan érkeztek no-
vember 9-én a Zalalövői Álta-
lános Iskola aulájában rende-
zett Márton-napi borászbálra,
hogy, ha többször nem, de ezen

a vacsorán részesüljenek a fi-
nomságból. A rendezvényen
Tuboly Viki énekelt, majd az
írsai népdalkör adott műsor. A
borászok kiemelkedő ünnepén
az újboráldást Mikolás Attila,
Salomvár plébánosa celebrálta,
majd a Percsák zenekarral
folytatódott a bál.

Másnap már sötétedett,
amikor a település lakói kis
lámpásokat ragadtak, hogy
részt vegyenek a Márton-napi
libakorzón, ahol a felvonulás
után most már hagyományként
a helyi óvoda nagy-Szivárvány
csoportja mutatta be műsorát

Horváthné Orbán Zsuzsanna és
Végh Viktória óvó nénik segít-
ségével a feldíszített parkban.

Közel tíz civil szervezet kí-
nálta teával, forralt borral, pró-
szával, zsíros kenyérrel és sok
más finomsággal az ünneplő-
ket. Szívesen vettek a Szent
Márton kifliből, melynek az a
titka, hogy csak úgy lehet meg-
enni, ha megosztjuk valakivel.
Úgy történt, mint hajdan a püs-
pök idejében, mikor az útjába
kerülő koldussal megosztotta
köpenyét. A kifli megosztása az
adás és a szeretet jelképe lett!

BHK

November 9-én a Salla
Galériában Farra tájai címmel
új tárlatot nyitott meg Pierino
Blasig, Farra d'Isonzo testvérte-
lepülés képviselője, aki két fes-
tő: ésLuciano Pettarin Renzo

Utazások képzeletben, valóságban

Pagotto munkáit ajánlották az
érdeklődök figyelmébe. A két
művész az olasz táj kivételes
szépségét festette vászonra és
hozta közelebb azon látogatók
számára, akik még nem fedez-

ték fel a kisvárost és környékét.
A közönséget Gyarmati Antal
polgármester köszöntötte, aki
méltatta a testvértelepülések
kapcsolatának éveit, fejlesztési
szándékát.

A képzőművészet által lét-
rejött utazás november 14-én
folytatódott a Világjárók Klub-
jának két vendégével, Simonffy
Krisztinával Si-és testvérével
monffy Tímeával, akik nem
csak képzeletben, de a valóság-
ban is megélték Mexikó eg-
zotikus varázsát.

Számos fotó, részletes úti
beszámoló által jött közelebb
az óceánon túli világ, az a
térség ahol általánosan megszo-
kott a szegénység, ahol a lakos-
ság csak nagyon kis százaléka
él hihetetlen jólétben. Ez tény a
megélhetésen kívül nagy szaka-
dékot jelent az oktatásban, az
egészségügyben, munkaválla-

lásban, lakhatásban és szinte
minden területen egyaránt.
Olyan világ, ahol mindennapos
a bandák drogháborúja. Ahogy
az előadók elmondták, – akik
fel is öltöztek mexikói népvi-
seletbe és számos tárgyat mu-
tattak be – egy idő után már
nem volt furcsa a fegyveres
őrök jelenléte a kolóniákban,
mivel a tehetősebb családok
zárt térségekben élnek. Az üdü-
lőövezetekben a dúsgazdag
amerikai milliomosok maguk
érdekei szerint tolják háttérbe a
helyi kultúrát, ami ugyan emeli
a turisztikai bevételt, de el is
vesz a kulturális hagyományok-
ból. Krisztina ezt öt éven át
tapasztalta, mivel bébiszitter-
ként töltötte mindennapjait egy
kint élő osztrák család gyerme-
kei mellett. Azóta többször járt
Mexikóban testvérével együtt.

(BHK)

Farra d'Isonzo festőinek tárlata. Középen Pierino Blasig, aki
megnyitotta a kiállítást.
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A Hagyárosböröndi Polgár-
őrség a településén már 25 éve
működő – lakossági önszerve-
ződésű, a szilárdabb közrend és
közbiztonság érdekében társa-
dalmi bűn- és balesetmegelőzé-
si, gyermek- és ifjúságvédelmi,
valamint környezetvédelmi cél-
lal létrehozott – szervezet.

Egyesületünk tagja az Or-
szágos Polgárőr Szövetségnek,
valamint a régiónak, amely tíz
falu polgárőr egyesületét fogja
össze. Munkánkat a Zala Megyei
Rendőr-főkapitánysággal kötött

25 éve „Szolgálunk és Védünk”
együttműködési megállapodás-
ban foglaltak szerint végezzük.

Szervezetünk jelenleg 31
fővel működik. Éves szinten
1200-1400 órát teljesítünk.
Eleget teszünk minden hozzánk
érkező felkérésnek, így bizto-
sítjuk az önkormányzati ren-
dezvényeket, segítjük a gyer-
mekek közlekedését az iskola-
kezdés időszakában, részt ve-
szünk a temetések és a minden-
szenteki temetőlátogatás bizto-
sításában, és szolgálatot teljesí-
tünk a lomtalanítás során is. Fontosnak tartjuk hangsú-

lyozni azt, hogy a polgárőr te-
vékenység egy bűnmegelőző
tevékenység, melyet nem hiva-
tásos civil állampolgárok vé-
geznek. Sajnos minden betö-
rést, rongálást nem lehet meg-
akadályozni, mivel nem állhat
mindenhol egy polgárőr.

Az azonban egyértelmű,
hogy azoknál a településeknél,
ahol működik helyi polgárőr
szervezet, – így Hagyárosbö-
röndön is – a bűnesetek száma
csökken, köszönhetően azok-
nak az embereknek, akik pol-
gárőrként, javadalmazás nélkül,
a szabadidejüket feláldozva jár-
őröznek azért, hogy a lakókör-
nyezetünkben élő emberek na-
gyobb biztonságban élhessenek.

A folyamatos munka mellett
részt veszünk az országos és
megyei polgárőr napokon, vala-
mint a Zalaháshágyi Sportnapon.

Ha csatlakoznál hozzánk,
várunk szeretettel!

Horváthné Dömölki Katalin

Várják az új tagokat.

Az őszi szünetben kézműves
foglalkozásra hívta a kicsiket és
nagyokat Keménfa Község Ön-
kormányzata, bízva abban, hogy
sokan kihasználják a szünet adta
szabadidejüket és ellátogatnak

Töklámpások készültek Keménfán

a rendezvényre. Nagy örömünkre
szolgál, hogy szép számmal meg-
jelentek az érdeklődök, nem
csak helyi lakosok, gyerekek,
de a környező településekről is
voltak vendégek a programon.

Mindenki buzgón állt neki a
tökök tisztításának, miután öt-
leteket merítettek a lehetőségek
tárházából. Ennek eredménye-
képp nagyon sokféle töklámpás
készült, volt, aki a hagyomá-
nyos formánál maradt, de volt
olyan vállalkozó szellemű gye-
rek is, aki új mintával próbál-
kozott, még ha próbára is tette
a kreativitását.

A jó hangulatú délután ered-
ményeként sok ház udvarán
esténként világítottak a lámpá-
sok a gyermekek örömére.

Az önkormányzat minden-
kinek köszöni a részvételt, re-
mélve, hogy más alkalmakkor
is megtöltik élettel a kis tele-
pülés faluházát.

-Cs-

Jó hangulatú délután volt.

2019. október 13.-án a tele-
pülés egy olyan képviselő-tes-
tületnek adott bizalmat, mely-
nek tagjai közül még senki sem
volt képviselő, vagy polgár-
mester. A testület ennek ellené-
re nem tekinthető tapasztalat-
lannak, mert tagjai figyelem-
mel kísérték a korábbi testület,
illetve testületek munkáját, sőt,
van aki munkáján keresztül is
közvetlen ismeretekkel rendel-
kezik az önkormányzatok tevé-
kenységéről.

A testület tagjai: Varga Ka-
talin Simon Já-polgármester,
nos Bauer Bar-alpolgármester,
bara Dömölki Kata-képviselő,
lin Horváth Ákosképviselő,
képviselő.

Az új vezetés helyzete nem
egyszerű, hiszen Hagyárosbö-
röndön bőven akad tennivaló.
Legnagyobb probléma, hogy a

Új képviselő-testület Hagyárosböröndön
meglévő épületek felújításra
szorulnak: a kultúrház teteje
nagyon rossz állapotban van, a
hivatal épületének falai több
helyen megnyíltak, a sportépü-
let falai teljesen át vannak vi-
zesedve. Gond van a Fő utca
melletti járdával is, melyet tel-
jes szakaszában fel kellene újí-
tani. A két településrészt össze-
kötő út is javításra szorul. Idő-
ről időre visszatérő probléma,
hogy Hagyárosbörönd nem
rendelkezik egy olyan, a falu
központjában lévő szabadtéri
közösségi térrel, amely lehe-
tővé tenné egy nagyobb ren-
dezvény lebonyolítását.

Az önkormányzat a követ-
kező hónapokban készíti el a
ciklusidőszakra vonatkozó gaz-
dasági programját, határozza
meg a célprioritásokat, melyek
közül az anyagi kihatással járó

tervek megvalósítása érdeké-
ben aktív pályázati tevékeny-
ségre törekszik.

A testület szándéka, hogy
tevékenységét minél nagyobb
nyilvánosság mellett folytassa.
Az új vezetés célja, hogy feltár-
ja a faluban már régóta meg-
lévő problémák lehetséges meg-
oldási módjait, majd megtegye a
lépéseket a legkedvezőbb meg-
oldás végrehajtása érdekében.

Az önkormányzat törekszik
arra, hogy a közösségi életet to-
vább élénkítse. Ennek kereté-
ben már sor került lakossági
fórumra, közösségi tökfaragás-
ra. A testület az advent idősza-
kában közös adventi koszorú-
készítést is szervez. Az önkor-
mányzat és az egyház közösen
invitálja a lakosságot az adven-
ti gyertyagyújtásra és az azt
követő beszélgetésekre, illetve

a templomban megtartott ha-
gyományos karácsonyi ünnep-
ségre.

A képviselő-testület bízik
abban, hogy a lakosság támo-
gatásával a következő 5 évben
látványos eredményeket tud
majd elérni a település fejlesz-
tése és a közösségi élet terén is.

Varga Katalin
polgármester
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás
melletti földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két2 2

telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Eladó telkek Egerszegen

Zalaegerszeg városvezetése
a klímavédelem és az ökováros
program keretében azt a célt
hirdette meg, hogy 2019-2024
között, 5 év alatt 5 ezer új fát
ültetnek a megyeszékhelyen.

– Novemberben összesen
6100 facsemetét ültettünk el
Zalaegerszegen: 5500 darabot a
Parkerdőben, 500 darabot Alsó-
erdőn, 100 darabot pedig az
egyes városrészekben kiemelt
területeken. Mivel a közösség-
teremtés és a tudatformálás is
fontos a környezetvédelem
szempontjából, ezért az ültetés-
ben részt vettek a zalaegerszegi
óvodások és iskolások is, nem
véletlen, hogy éppen annyi fát
rendelt az alapítvány, ahány
érintett zalaegerszegi gyermek
van a helyi intézményekben –
emelte ki pol-Balaicz Zoltán
gármester.

Számos intézmény és vál-
lalkozás jelezte már, hogy csat-
lakozni szeretne a városi prog-
ramhoz (rendőrség, kórház,
egyetemek, Flex, stb.), így a
következő években a faülteté-
sek folytatódnak a megyeszék-
helyen. Mivel az eredeti cél,
vagyis az 5 ezer fa elültetése 5
év alatt, 2024-ig ilyen hamar
teljesült, nem túlzás kijelenteni,
hogy 2024-re akár a 10 ezres
számot is elérhetik.

Balaicz Zoltán lapunknak
részletezte, hogy milyen lépé-
seket határoztak meg a környe-
zetvédelem jegyében. Ezek a
következők:

– Vállaltuk, hogy a klíma-
változás hatásainak kivédése
érdekében önkormányzatunk
2020-ra klímastratégiát dolgoz
ki, melyben tíz évre határozzuk
meg az intézményrendszer ener-
giatakarékos felújítása, vala-

Zalaegerszeg és a klímavédelem
mint új beruházások leghaté-
konyabb és legbiztonságosabb
energiafelhasználása terén el-
érendő célszámokat.

– Csatlakoztunk Nemzetkö-
zi Klímavédelmi Under2 Koalí-
cióhoz. A szövetség tagjai vál-
lalták, hogy 2050-re 80 száza-
lékkal csökkentik az üvegház-
hatást okozó szén-dioxid-kibo-
csátásukat az 1990-es évek ér-
tékeihez képest.

– Jelentős forrásokat fordí-
tunk az egészséges ivóvíz ellá-
tásra és a biztonságos szenny-
víz kezelésre.

– Megvalósul a búslakpusz-
tai hulladéklerakó környezetkí-
mélő megoldással történő bő-
vítése.

– Az északi ipari parkban
napelem park épült.

– 10 milliárd forint pályá-
zati támogatást nyertünk el az
Elena program jegyében a ká-
ros anyag kibocsájtás csök-
kentése céljára 2024-ig.

– Az Elena program kereté-
ben Búslakpusztán újabb há-
rom hektáros napelem parkot
építünk a rekultivált hulladék-
lerakó területén.

– Ugyancsak az Elena prog-
ram keretében 20 önkormány-
zati intézményre napelemeket
helyezünk el, 15 önkormány-
zati intézményen pedig ener-
getikai korszerűsítést hajtunk
végre a káros anyag kibocsájtás
csökkentése érdekében.

– A városban már 17 elektro-
mos töltőt építettünk ki, és továb-
biak is elhelyezésre kerülnek.

– Az önkormányzat és az
önkormányzati cégek elektro-
mos meghajtású gépjárműveket
szereztek be.

– Hosszabb távú célunk,
hogy az állam által irányított

helyi tömegközlekedésben csak
alacsony kibocsátású EURO-
6-os, illetve elektromos, vagy
földgáz/CNG meghajtású bu-
szok közlekedjenek. Ez illesz-
kedik az új állami buszstra-
tégiához is.

– Néhány év alatt 25 km új
kerékpárutat építünk ki hat sza-
kaszon (az első, 6,5 km-es
szakaszt már át is adtuk), hogy
minél többen tudjanak a min-
dennapokban, akár munkahe-
lyekre is kerékpárral közlekedni.

– Folytatjuk a gyermekek
környezettudatos tudatformálá-
sát, a zöld óvoda, ökoiskola,
zöld campus programokat, il-
letve a környezetvédelmi kö-
zösségi akciókat.

– 2020-ban kísérleti jelleg-
gel a Munkácsy Mihály Szak-
gimnáziumban és Szakközépis-
kolában bevezetjük a „PET pa-
lack mentes iskola” programot,

és ha működik, ha beválik, ak-
kor kiterjesztjük a többi zala-
egerszegi iskolára is.

– Ugyancsak 2020-ban ki-
költöztetjük a belvárosból, a
Dísz tér környékéről a Restart
országos sportfesztivált, melyet
Restart Planet néven megújí-
tunk, környezetvédelmi ele-
mekkel bővítünk, és ez lesz az
első műanyag (pohár, tányér,
evőeszköz) mentes zalaeger-
szegi fesztivál.

– A következő években ki-
emelt városi program lesz a
zöldfelületek növelése, és eh-
hez kapcsolódóan hirdettük
meg, hogy 5 év alatt 5 ezer fát
ültetünk. Az eredeti cél a 6100
facsemete elültetésével telje-
sült, de a program folytatódik,
melynek egyébként része a
meglévő fasorok és faállomány
szakmailag átgondolt, üteme-
zett megújítása is.

Már 17 elektromos töltő van a városban.

Zalalövő és Környéke
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A Tornyos TánClub Zala-
szentgyörgyön 2010-ben kezdte
el működését 8-10 éves gyere-
kekkel. Jelenleg 20 tagja van a
csoportnak, 3 és 20 év közötti
gyerekek és fiatalok, többnyire
helyi lakosokból, illetve a
szomszédos településekről (Ká-
vás, Zalacséb, Salomvár, Za-
lalövő).

A táncosok heti rendszeres-
séggel próbálnak minden pén-
teken két csoportban, kisgyer-
mekek és tinédzserek - fiatal
felnőttek a kultúrház nagyter-
mében.

A legnagyobb kincse és ere-
je a csapatnak, hogy egy baráti
közösség. Mi sem mutatja job-
ban ezt az erőt, minthogy a
különböző regionális megmé-
rettetéseken (Zalaegerszeg, Sü-
meg, Lenti), mindig fel tudta

Kontraszt táncest
venni a versenyt a városi, több
száz fős tánciskolákkal. Arany-
ezüst- bronz- minősítésekkel és
I., II., III. helyezésekkel is
büszkélkedhetnek. 2017-ben a
sümegi táncversenyen a csapat
megkapta Sümeg város külön-
díját és az egyik produkció a
verseny koreográfusi díját is
elnyerte. 2019-ben a Sümegi
XI. Dunántúli Táncversenyen
Horváth Abigél „Függőség” cí-
mű koreográfiája arany minő-
sítésben részesült.

2019. november 16-án ne-
gyedik alkalommal került meg-
rendezésre a Tornyos TánClub
által szervezett táncest. Az ese-
mény fővonala a klub növen-
dékei által előadott „Kontraszt”
táncjáték, melynek koreográfiá-
ját Horváth Abigél, Tornyos Er-
vin Zsirka Erikaés készítették.

Negyedik alkalommal rendezték meg a táncestet.

Ahogy arról két korábbi
számban hírt adtunk már, a
bagodi községháza az elmúlt
bő egy évben teljes belső, il-
letve külső helyreállításon esett
át, beleértve többek között a
tető és az elektromos rendszer
komplett felújítását.

A munkálatok érintették a
dísztermet is, majd húsz év
után új bútorokat, kiegészítő-
ket, fa díszburkolatot, járófelü-
letet, világítástechnikát, modern
– a folyamatosan érlelődő te-
lepülési arculatba illeszkedő –
dizájnt kapott a helyiség.

A tervezés során ügyeltünk
arra, hogy egységes színvilág,
letisztult formák és a lehető
legkevesebb felesleges tárgy le-
gyen a teremben, hogy az azt

Megújult a községháza díszterme

használók figyelmét semmi ne
vonja el az ott zajló ünnepélyes
eseményektől. A helyiség fő-
falát a lassan Bagod szimbólu-
mának számító, 170 x 532 cm-es,
rajzolt látképet ábrázoló tapéta
díszíti, amit zala-Tóth Norbert
egerszegi képzőművész terve-
zett, akinek 2019-ben többek
között Rómában volt kiállítása.

Továbbá a településünkön
megnövekedett számú házas-
ságkötésekhez kötődően tájé-
koztatjuk a kedves párokat,
hogy a dísztermünkön kívül
több exkluzív beltéri, továbbá
külső helyszínt tudunk bizto-
sítani esküvőkre, illetve fotó-
zásra is.

Bagod Község
Önkormányzata

Darvas Károlyné és Darvas Károly 50. házassági évfordulójuk
alkalmából megújítják házassági fogadalmukat Sipos Ferenc
polgármester előtt.

A Bagodi Napsugár Óvodá-
ban szakmai napok képzésekre
nyílt lehetőség az EFOP-1.5.2-
16-2017-00008 számú pályáza-
ti forrásból, melyet Bagod Köz-
ség Önkormányzata konzorciu-
mi partnerként nyert el.

Négy alkalommal neves elő-
adókat köszönthettünk intézmé-
nyünkben. A rendezvényeink
szakmai tájékozottságunk fej-
lesztése mellett lehetőséget biz-
tosítottak a szomszédos óvo-
dák, valamint néhány zalaeger-
szegi óvoda óvodapedagógu-
saival történő közös gondol-
kodásra, tudásmegosztásra, ta-
lálkozásra.

Első két rendezvényünk ki-
fejezetten az óvodai nevelés
módszertanának, szervezési és
szervezeti formáinak kérdésé-
vel foglalkozott.

Második alkalommal sokak
számára teljesen új nevelési
területet, az erdőpedagógiát is-
mertette meg velünk dr. Hartl
Éva, a Soproni Egyetem Bene-
dek Elek Pedagógia Karának

Szakmai napok sorozata zárult a Bagodi Napsugár Óvodában
Neveléstudományi Tanszék igaz-
gatója. Ezen a napon látogatott
el hozzánk szí-Mihály Péter
nész, aki drámapedagógiai
szemléletformálás lehetőségei-
ről nyújtott ismereteket.

2019. november 19-én ke-
rült sor a szakmai rendezvé-
nyek utolsó előadására, amely
valóban méltó befejezése volt a
rendezvényeinknek. Dr habil.
Varga László Phd. egyetemi
docens, a Benedek Elek Peda-
gógia Kar dékánja „Mi van a
gyermeked agyában?” címmel
már nem csak óvodapeda-
gógusoknak, hanem minden
gyermekekkel foglalkozó szak-
embernek adott egy teljesen új
pedagógiai tudomány terület-
ről, a neuropedagógia egy sze-
letéről érdekes, hasznos isme-
reteket.

Úgy gondolom, hogy tele-
pülésünk önkormányzata a le-
hetőség megteremtésével szol-
gálta szakmai fejlődésünket,
melyet módunkban állt nem
öncélúan, hanem a környeze-

tünkben dolgozó kollégákkal is
megosztani.

Ezúton is élnék a lehető-
séggel, hogy megköszönjem
Kovácsné Horváth Ildikó szak-
tanácsadónak – aki már több
alkalommal segítségünkre volt

– hasznos tanácsait a vegyes
életkorú osztatlan csoportban
folyó hatékony munkavégzést
illetően.

Kungli Józsefné
óvodavezető

óvodapedagógus

Kungli Józsefné köszönti az egybegyűlteket.
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A frissenhagyárosböröndi
megválasztott új községi kép-
viselő-testület (Varga Katalin,
Simon János, Horváth Ákos,
Horváthné Dömölki Katalin,
Bauer Barbara) október 23-ára
falubejárást szervezett, mely-
nek célja információszerzés
volt a község jelenlegi helyze-
téről. Október 27-én délután
korosztályok szerint nyilvános
fórumokra hívták a helyi lakos-
ságot a kultúrházba, melyen
szép számmal jelentek meg az
érdeklődők és sok hasznos fel-
vetést fogalmaztak meg.

Másnap, október 28-án, hét-
főn a képviselő-testület nyilvá-
nos ülést tartott, melyen felül-

Lakossági fórumok Hagyárosböröndön
vizsgálták és áttekintették a he-
lyi szervezeti és működési sza-
bályzatot, a szociális tüzelőanyag
támogatási rendeletet, valamint
a falugondnok munkaköri le-
írását. A kiírt falugondnoki pá-
lyázatra beérkezett jelentkezés
alapján neveztékImre Józsefet
ki új falugondnoknak.

Október 29-én, kedden meg-
történt a Kossuth utcai új jár-
daszakasz felavatása, valamint
tökfaragó összejövetelt tartot-
tak a gyerekeknek a kultúrház-
ban, ezekről lapunk legutóbbi
számában már részletesen ol-
vashattak.

Ács László
helyi tudósító

November 16-án Szombat-
helyen tartotta lelki napját a
Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász a Jézus Szíve temp-
lomban, ahol az erdélyi Böjte
Csaba atya mondott szentbe-
szédet.

Karitász-önkénteseket köszöntöttek
A nap során külön köszön-

tötték a kiemelkedő munkát
végzett Karitász-önkénteseket,
köztük a bagodi plébánia cso-
portjában tevékenykedő hagyá-
rosböröndi tagokat is. (Forrás:
Martinus.hu)

A képen a második sorban balról a második Simonné Farkas
Annamária, a harmadik Kemesné Molnár Anikó, a negyedik,
Székely János megyéspüspök előtt, pont középen Horváth
Tiborné.

A 2019.10.13-án lezajlott
önkormányzati választásokon a
Zalacsében élő 407 szavazókö-
ri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgár közül 166 adta le
szavazatát a polgármester sze-
mélyére és a képviselő-testület
tagjaira. A megjelentek aránya
százalékosan 40,79%. A szava-
zatok összesítését követően nagy
meglepetésre nem kellett szá-
mítani, hiszen a polgármesteri
tisztért egyedül indult Erdei
Csaba, illetve a képviselőjelöl-
tek is négyen voltak a négy
képviselői posztra, név szerint

Választások után

Cséber József Pecsics Zoltán,,
Takács Ferenc Gál Rolandés .

Két utóbbi képviselőt újonc-
ként köszönthetjük a zalacsébi
képviselők között. Elmondá-
suk szerint mindketten aktívan
próbálnak hozzájárulni ötleteik-
kel, tevékenységükkel a falu jó
pár éve töretlen fejlődéséhez. A
testület többi tagja is üdvözölte
a fiatal, ambíciózus képviselő-
ket a vezetésben.

2019. október 20.-án este
tette le esküjét az új képviselő-
testület és rögtön munkához is
látott.

A zalacsébi képviselő-testület tagjai, (első sor balról jobbra:
Gál Roland, Erdei Csaba polgármester, Pecsics Zoltán, hátsó
sor balról jobbra: Cséber József, Takács Ferenc).

Öt év szünet után nagy
sikerű szüreti felvonuláson ve-
hettünk részt 2019. október
19-én Zalacsében. A szép szá-
mú beöltözött felvonuló a Kos-
suth utca északi végénél gyü-
lekezett kora délután ezen a gyö-
nyörű, napos szombaton. Tizen-
négy órakor nótaszóval elindult
a menet a kertkapukba kíván-
csian kivonuló helyiek előtt.
Láthattunk szép őszi szőlőleve-
lekkel díszített szekereket, trak-
torokat, valamint mókás jelme-
zekbe öltözött vidám sereget.

Az első megálló a templom
előtti kereszteződésben volt,
ahol a kisbíró ( ) tré-Gál József
fás rigmusokkal adott hírt a
településen az elmúlt években
történt eseményekről. Ezt kö-
vetően a Senior Örömtánc

Szüreti felvonulás Zalacsében

együttes szórakoztatta az egy-
begyűlteket a helyi óvoda előtt.
A felvonulás a Széchenyi Fe-
renc utcán át az Akácfa és Ady
utcákon haladt tovább és rá-
kanyarodott a Rákóczi útra,
ahol a Csébvári Csárdáig vitte
őket a megannyi jármű. Ott
ismét a kisbíró kért szót és
folytatta a korábban elkezdett
történet mesélését. A Kossuth
utcán, a művelődési ház előtt
volt az utolsó megálló.

Innét a művelődési házba
érkezett a tömeg, ahol megkez-
dődött a szüreti bál, melyet
Magyar Rózsa nagy sikerű mű-
sora alapozott meg. Az estébe
nyúló mulatozáshoz a későb-
biekben szol-Pungor Gábor
gáltatta a talpalávalót.

Gál Roland

A Kossuth utcában kígyózik a felvonulók sokasága.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Szeretteinket meglepni
egyre nehezebb – gondolta
Elemér. Amikor a karácso-
nyi hangulatot árasztó szu-
permarketet meglátta, görcs-
be rándult a gyomra. Még
mindig nincs semmi ötlete,
hogy mit vegyen nekik. Pe-
dig már tavaly is megfo-
gadta, hogy időben kitalálja.
Elemér legnagyobb problé-
mája, hogy szeretteinek min-
dene megvan. Ami még
hiányzott, azt az elmúlt ka-
rácsonyok alatt már megvette.

Szóba jöhetnek a szük-
ségmegoldások: valami, ami-
ből már van, vagy valami,
aminek semmi értelme. Az
utóbbi szóba se jöhet, ma-
kacsolta meg magát. Majd
készítek nekik valamit!

Elemér egyetlen dolog-
hoz ért a munkáján kívül,
szeret főzni. Néha megszáll-
ja az ihlet, és egy profi chef
módjára főz. De hogy lesz
ebből ajándék?

Gondolataiba mélyedve
dörmögött magában a kony-
hában: A halászlét becso-–
magolni nem lenne túl stíl-
szerű, de a töltött káposz-
tával sem lennék előbbre.
Ekkor megakadt a szeme
egy doboz bonbonon és el-
mosolyodott. Nem volt egy-
szerű bonbont készíteni, de a
végére belejött. Igaz, a cso-
magolás egy kicsit férfiasra
sikeredett, de nem baj. Így
legalább elhiszik, hogy én
csináltam.

A kézzel készült bonbo-
nok láttán, mindenki száján
kiszaladt:

– Húúú ez meg mi?
– Bonbon, kóstold meg!
– Húúú, ez nagyon finom

lett…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Húúú, ez meg mi?

Idén már negyedszer ke-
resték fel a Körmendi Kultú-
rális Központot, a Batthyány
kastélyban működő színházat a
zalaháshágyiak fiatalok és
idősek.

A Nyugdíjas Baráti Kör

szervezésében februárban (Ka-
viár és lencse) és márciusban
(A miniszter félrelép) 29, il-
letve 40 fő vett részt az elő-
adásokon.

Az első őszi előadást, ami
nem volt más, mint téboly két
részletben, október 25-én a
Bánfalvy Stúdió mutatta be.
Háshágyról 29-en voltunk kí-
váncsiak Michael Cooney: Ni-
csak, ki lakik itt? című fer-
geteges komédiájára. A társa-
dalombiztosítási csalásokból
önmagát fenntartó Eric Swan
(Beleznay Endre) és felesége
Linda Swan (Vanya Timea),
valamint albérlőjük Normann
Basset (Gesztesi Károly) mel-
lett Miss Cooper szerepében

Színházlátogató háshágyiak

Bánfalvy Ágnes is emlékezetes
alakítást nyújtott.

November 21-én a Pesti
Művész Színház kővetkezett:
Marc Camoletti Boldog szüle-
tésnapot, avagy hatan pizsamá-
ban című két felvonásos víg-
játéka volt látható. A darabot

Márton András rendezte. Sze-
replői Egyházi Géza (férj),
Nyertes Zsuzsa (feleség), Csen-
geri Attila (a férj barátja), Len-
gyel Eleonóra (szobalány), Fo-
garassy Bernadett (a férj sze-
retője) és Bodrogi Attila (a
szobalány férje) voltak. Az elő-
adás – többek között – 25 za-
laháshágyi felhőtlen elismeré-
sét, tetszését nyerte el.

Ha figyelembe vesszük,
hogy sok családnak van bérlete
a Hevesi Sándor Színházba,
akkor nyugodtan kijelenthet-
jük: a zalaháshágyiak szeretnek
színházba járni, igénylik a kul-
turális feltöltődést. Reméljük
ez a jövőben is így lesz.

Horváth Gyula

Idén már négyszer voltak színházban a zalaháshágyiak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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1980-ban, Nagypénteken
hunyt el , a legen-Tamás Imre
dásan szerény életvitelű zala-
háshágyi Ozmán-plébános, akit
bük, Vaspör és Zalaháshágy mé-
lyen a szívébe zárt. Sopronban,
a Szent Mihály temetőben te-
mették el.

Hívei még mindig nem fe-
ledték el őt, akinek nagy sze-
repe volt abban, hogy a roman-
tikus fekvésű azPusztacsatár
egyházmegye határán túl is is-
mertté vált. Emlékét Pusztacsa-
tárban is emléktábla hirdeti. Ha-

Tamás Imre plébános sírjánál

lottak napja közeledtével, és más-
kor is felkeresik sírját, arra vi-
rágot visznek, emlékére mé-
csest gyújtanak, imádkoznak érte.

A falugondnoki busz idén
november 4-én vitte el a sírját
felkeresőket, akik koszorút, mé-
cseseket vittek, emlékeztek a
„pusztacsatári kegyhely hűsé-
ges apostolá”-ra.

Horváth Gyula

Nem feledkeznek el egykori plébánosukról.

Zalaháshágy Község Ön-
kormányzata már több, mint
huszadszor csatlakozott a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjprog-
ramhoz. A helyi, települési ön-
kormányzat minden évben tá-
mogatta a szociális helyze-
tük alapján rászoruló pályázó-
kat, míg a megyei önkormány-
zattól csak a 2000-es évek
elején kaptak ösztöndíj kiegé-
szítést, támogatást a diákok
a Bursa keretében. Azóta más
lehetőség áll rendelkezésük-
re: Zala Megye Visszavár
program.

Ez évben a hat felsőfokú
oktatásban résztvevő diák kö-
zül négyen adták be pályáza-
tukat határidőre, mindnyájan
az „A” típusút választhatták.
A képviselő-testület november
19-i ülésén elbírálta a pá-
lyázatokat és anyagi támoga-
tásáról biztosította a felsőfo-
kú tanulmányokat folytató
diákokat. Az ösztöndíjprog-
ram keretében 10 hónapon
keresztül ötezer Ft-tal támo-
gatják a továbbtanuló hall-
gatókat.

Bursa Hungarica
Zalaháshágyon is

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

GÉPALK KFT.GÉPALK KFT.

Mezőgazdasági gépalkatrész
gyártás és kereskedelem

Salomvár, Rózsa út 25. • Tel.: (92) 355-568

2019. december
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Tehetségfejlesztő órákon vet-
tek részt és sok-sok gyakorló
feladatot oldottak meg azok a
tanulók, akik nevezhettek a
Bolyai Matematika Csapatver-
senyre. A megyei forduló meg-
rendezésére Zalaegerszegen ke-
rült sor. 22 csapat közül 4. he-
lyezést értek el a 7. osztályo-
sok, így meghívást kaptak az
ünnepélyes eredményhirdetésre.

A csapat tagjai: Boncz Zsó-
fia, Kulcsár Mátyás József,
Merth Babett Varga Kingaés
Anna. Deák Ist-Felkészítőjük:
ván Györgyné.

7-8. osztályos diákok szá-
mára hirdetett rajzpályázatot
a Zalaegerszegi Szakképzési

Zalalövői iskolások sikerei

A versmondó verseny résztvevői, balra Tompa Barnabás, aki
1. helyezést ért el.

Centrum Munkácsy Mihály
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája. Az egyedi és ötle-
tes alkotásokat neves szakem-
berek értékelték és a helyezet-
teket ajándékkal is jutalmazták.
Az iskola nyílt napján meg-
rendezett eredményhirdetésen
Busa Blanka 7. b osztályos ta-
nuló első helyezéséért, Németh
Anna pedig 4. helyezéséért
vehetett át elismerő oklevelet.

Huszonharmadik alkalom-
mal várták hagyományos mű-
vészeti programukra, a „Tarka

lepke, kis mese…” című Zala
Megyei Vers és Mesemondó
Versenyre a megye általános
iskolás tanulóit. A versek és a
prózai alkotások kiválasztásá-
nál Benedek Elek életművét
javasolták, a „nagy mesemon-
dó” születésének 150. évfordu-
lója alkalmából.

Iskolánkat négy tanuló kép-
viselte: Tompa Barnabás, Ra-
dics Petra Ágnes, Lendvai Jó-
zsef Grózinger Gabriella.és
Barnabás kategóriájában első
helyezést ért el, így továbbju-
tott az Országos Vers- és Pró-
zamondó Találkozó és Verseny
budapesti gálájára. Felkészülé-
sét Jakosáné Horváth Gyöngyi
segítette.

A sportrendezvényeken no-
vemberben a futballisták jeles-
kedtek. A körzeti labdarúgó
diákolimpia zalaegerszegi se-
lejtezőjén a II. korcsoportos
fiúk első helyezést szereztek. A
résztvevő diákok: Csonka Pé-
ter, Molnár Milán, Boncz Lász-
ló, Varga Marcell, Laki Bence,
Horváth Péter, Szabó Kornél,
Farkas Bence Németh Ádám.és

A III. és IV. korcsoportos lá-
nyok szintén első helyet sze-
reztek. A résztvevők: Havasi
Valentina, Havasi Zsaklin, Bíró
Cintia, Simon Petra, Pataki Lo-
la, Horváth Nóra, Boncz Zsó-
fia, Szűcs Vanda Némethés
Zsüliett.

A III. korcsoportos terem-
labdarúgó diákolimpia körzeti
selejtezőjének első helyezett
csapata: Lendvai Bálint, Mol-
nár Milán, Gyarmati Szabolcs,
Kovács Nimród, Fekete Máté,
Szakály Zétény, Völgyi Richárd
és Orbán Dániel.

A IV. korcsoportos terem-
labdarúgó diákolimpia körzeti
selejtezőjén, Zalaegerszegen
második lett: Barbarics Martin,
Bita Levente, Gőző Alex, Hor-
váth Balázs, Kulcsár Mátyás
József, Péter Bertalan, Tóth
Bence Tóth Patrik.és Felkészí-
tőjük: Farkas Béla.

Gratulálunk a versenyzők-
nek és köszönjük felkészí-
tőiknek, hogy segítették a
gyerekek részvételét a verse-
nyeken.

-zl-

2019 november 23-án ke-
rült sor a hagyományos, a szü-
lői munkaközösség által szer-
vezett jótékonysági bálra.

A munkaközösség nevében
Laki Eszter köszöntötte a jelen-
lévőket és megköszönte a Ka-
talin-bálra nyújtott támoga-
tásokat.

A meglepetés műsorokat a
Budafai Puskalábúak country
tánca nyitotta, majd egy rend-
hagyó osztályfőnöki óra követ-
kezett, az 5. osztályos tanulók,
szüleik és pedagógusaik elő-
adásában. Felkészítőiknek (Győr-
fi Barbara Farkastanárnő,
Béla Takács Andrásés osztály-

Katalin-bál Zalalövőn

főnökök) köszönjük a felké-
szítést. Végül a budafaiak apá-
ca tánca, kán-kánnal ötvözve
zárta a produkciókat. A va-
csorát követően jó hangulatú
bál vette kezdetét, Gergely
István zenész közreműködé-
sével.

Ezúton is megköszönjük
mindazok támogatását, akik
munkájukkal, pénzbeli és tárgyi
felajánlásaikkal, részvételükkel
segítették jótékonysági bálunk
sikerességét. Ezzel hozzájárul-
va, hogy minél több bútor meg-
újulhasson iskolánkban.

Köszönettel: Szülői
Munkaközösség vezetőség

Szülők, gyerekek, pedagógusok közös műsora.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

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

Az Országos Polgárőr Szö-
vetség október 19-én tartotta
éves, az 1956-os forradalom
emlékére rendezett díszünnep-
ségét az Országos Rendőr-fő-
kapitányság auditóriumában. A
díszünnepség kiemelt program-
jaként került sor a polgárőr-
ségben dolgozók és polgárőrsé-
get támogató személyek mun-
kájának elismeréseként kitün-
tetések, jutalmak átadására.

Az idei ünnepségen Zalalö-
vő és Csöde Polgárőr Egyesü-
lete két elismerő díjat tudhatott
magáénak. Az „Év polgárőr
Egyesülete” kitüntetést Szabó
Gyula, az egyesület elnöke vet-
te át és az „Év Polgárőr Pe-
dagógusa” kitüntetést Gyarmati
Antalnak, Zalalövő és Csöde
Polgárőr Egyesület tagjának
adományozta a szövetség.

Az év polgárőr egyesülete
A zalalövői egyesület jelen-

leg 26 fővel működik, de dicsé-
retes, hogy még idén kilenc fő-
vel bővülni fog – mondta el
Szabó Gyula, aki harmadik éve
az egyesület elnöke. Szabó
Gyula ezúton is köszöni azt a
hozzáállást és kivételes szor-
galmat, amit az egyesületi ta-
gok a szolgálatok során a kö-
zösségi munkába fektetnek. A
tagok egyéni odaadó munkája
mellett hozzáadott értékként
meg kell említeni az egyesület
jó kapcsolatát és folyamatos
együttműködését a zalalövői és
a zalaegerszegi rendőrséggel és
a környező települések polgár-
őreivel. Ezeknek a kapcsola-
toknak az ápolására és a pol-
gárőrség népszerűsítésére szá-
mos lehetőség adódik a rend-
szeresen megrendezett családi

és polgárőr napokon. Ez évben
Balatonföldváron szervezték
meg az országos polgárőr és
családi napot, megyei viszony-
latban Zalaszentivánon és Zala-
háshágyon. Szintén az együtt-
működést erősíti a polgárőr
egyesületek között a három ha-
vonta megtartott közgyűlés,
amelyen az aktuális feladatokat
és bűnözési szokásokat és azok
kivédését tudják átbeszélni.
Ezekről a szokásokról a lakos-
ság figyelmét rendszeresen fel-
hívják szórólapok segítségével.

Az egyesület láthatóan fo-
lyamatosan fejlődik; a Zala-
egerszegi Rendőr-kapitányság-
tól szeptemberben egy polgárőr
autóhoz jutott, amelynek az

üzemanyagköltségéhez a vá-
ros önkormányzata hozzájárul.
Azonkívül rendszeresen pá-
lyáznak a működéshez szük-
séges költségek kiegészítésére,
ugyanilyen módon a polgárőri
ruházat beszerzésére.

Trojkó Tímea

Szabó Gyula az elismerésekkel.

2019. november 23-án dél-
előtt újraZalaszentgyörgyön
megmutatkozott a közösség
ereje. Az önkéntesek egy társa-
dalmi munka keretein belül
igyekeztek megoldani a nehéz
terepen történő kaszálás prob-
lémáját.

Az Ady utcai haranglábnál
a helyi kertészet által felaján-
lott növényekkel ültették be a
meredek domboldalt. Az ön-
kéntes munkán a fiatal és idő-
sebb generáció is képviseltette
magát.

A közös munka jó hangu-
latú beszélgetéssel zárult forró
tea, zsíros kenyér és sütemény
kíséretében.

A közösség ereje

Megoldást kerestek és találtak.

A szorgos csapat.
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• • •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

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!

Zalalövőn október 26-án a
Felnőtt mesék Tabuk nélkül
sorozat vendége Gotthárd Mike
volt, akit leginkább az Ocho
Macho gitárosaként ismert
ország-világ szerte.

A zalalövői zenész gyer-
mekkora cseppet sem volt átla-
gos. Az, hogy nagymamája
ének-zene tanár volt megfelelő
indítás volt ahhoz, ami a sike-
res szakmai úthoz vezetett. Mint
elmondta, míg mások nyaralni
jártak, ő az oktatóihoz: kezdet-
ben Polgár Tamáshoz, Zsoldos
Báró Zoltánhoz, tizenkét éve-
sen , hogy el-Mohai Tamáshoz
sajátíthassa azokat a blues,
rock, majd jazz alapokat, mely-
re építve az ország egyik ismert
gitárosa lett. A zene szeretete
apai örökség is (az édesapa
basszusgitáros), gyakran jártak
együtt kezdetben különböző
formációban koncertezni. Mike
elmondása szerint hatalmas se-
gítséget kapott gyermekkorá-
ban, szülei maximálisan partne-
rei voltak, és amit idáig elért,
az sokban nekik köszönhető.

A középiskolai éveket a
Hang- Szín- Tér Művészeti
Szakközépiskolában töltötte,
majd egyenes út vezetett a
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemre, ahol Babos Gyula
és lettek aHorányi Sándor
mesterei.

Mike amellett, hogy közép-
iskolájának gitártanára lett, ak-

Gotthárd Mike tabuk nélkül

tív oktatója a Lamantin Impro-
vizációs jazz tábornak.

Az Ocho Macho mellett
több formációkban is játszik,
többek között: Euro- African
Playground, GKG Trio, Moo-
ters, Jaco Pastorious, és a Tri-
bute Band-ben.

Megjelent első szólóalbuma
is, ahol olyan neves muzsiku-
sok működnek közre, mint
Gary Willis, Scott Kinsey, Bor-
lai Gergő, Anton Davidyants
vagy Federico Malaman.

Mike tudatosan, hihetetle-
nül magas szakmai alázattal
halad a sikerekig, folyamatosan
képzi magát, nyitott szemmel
jár a világban, mindemellett
megmaradt az a barátságos,
kedves, szolid zalalövői fiú,
akinek ismerik.

(BHK)

Gotthárd Mihály Mike

A azalalövői modellezők
27. Novum Kupán vettek részt
Tapolcán.

Eredmények. F1K. (szén-
dioxid motoros kategóriában).
Ifjúsági korcsoportban: 1. Ko-
vács Mátyás, 2. Tüske Gábor,
3. Vass Csanád. Felnőtt korcso-

Zalalövői modellezők sikerei

Balról Vass Csanád, jobbról Tüske Gábor, az országos bajnok-
ság érmesei.

port: 1. Hadászi Sándor, 2.
Merth Miklós, 3. Lenk László.

Ugyanitt került sor az orszá-
gos bajnokságra. F1K. (széndioxid
motoros kategóriában). Ifjúsági
korosztály: 2. Vass Csanád, 3.
Tüske Gábor. Felnőtt korosz-
tályban: 2. Hadászi Sándor.

TÓTH DORINA KITTI

DORCSI – FODRÁSZAT
Zalaháshágy, Petõfi út 22.

Bejelentkezés telefonon:

06 - 70 - 511 0046,

vagy Facebookon.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak

békés karácsonyi ünnepeket

és !boldog új évet kívánunk


