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A magyar könyvtárak leg-
jelentősebb programsorozata,
az Országos Könyvtári Napok
idén 2021. október 4. és 10.
között került megrendezésre, és
az „EGYÜTT. MŰKÖDIK! –
Találkozások a könyvtárak va-
lós és virtuális tereiben” szlo-
gent kapta. Az Őszi Könyvtári
Napok 2006 óta kínálnak vál-
tozatos és tartalmas, minden
korosztályt megszólító prog-
ramokat a könyvtárba látogatók
számára, és ehhez a kezdemé-
nyezéshez a zalalövői könyvtár
a kezdetektől fogva évről évre
csatlakozik.

A Könyves héten ingyenes
beiratkozási lehetőséget bizto-

Az Országos Könyvtári Napok programjai Zalalövőn
sítottak a jelenlegi és a leendő
olvasók számára. A könyvtár
múltidéző szerepét hangsúlyoz-
va, nyitórendezvényként októ-
ber 6-án megemlékező előadás-
ra invitálták a lakosságot: Kiss
Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója „Hazámért
ezt is szívesen” címmel a zalai
vonatkozású eseményeket ki-
emelve tárta elénk a múlt tör-
ténéseit. Október 8-án este
Bischofné Hesinger Katalin
legújabb, Kövek és virágok
című kötetének zenés bemu-
tatójára került sor. A kiadó,
Czupi Gyula méltató szavai
után a közönség a szerző elő-

adásában hallhatta az új ver-
seket, szóban és dalban.

A Könyves Vasárnapon
egész napos nyitvatartással,
rendhagyó programokkal vár-
ták a látogatókat. A délelőtt fo-
lyamán a kisgyermekes csalá-

doké volt a főszerep: Hozborné
Pintér Krisztina Csicsergő fog-
lalkozása után dr. Molnárné
Skriba Judit könyvtáros tartott
Papírszínház előadást. Délután
kreatív foglalkozások kereté-
ben őszi kopogtatót és pompom
állatkákat készíthettek a kéz-
műveskedni vágyók. A zalalö-
vői könyves hetet a RépaRe-
tekMogyoró Együttes „Őszölő”
című interaktív zenés gyermek-
műsora zárta. Kísérőprogram-
ként a nap folyamán lehetőség
volt csocsózni, ping-pongozni,
X-Box játékok kipróbálására,
és kötetlen játékra a gyermek-
könyvtárban kialakított játszó-
sarokban.

K.M – S.J

Interaktív zenés játék gyerekeknek.

Idősgondozás
76 éves idős úr mellé,

heti 2-3 napra gondozót
keresünk.

Feltétel: saját gépjármű.
Hely: .Zalalövő

Érdeklődni telefonon:
+436764030901
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Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,

amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig

Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig

Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,

Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:

„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.

Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.
Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com

Zalalövő Város Önkor-
mányzata meghívására 152 fő
hatvanöt év feletti nyugdíjas
lakos fogadta el az invitálást az
Idősek Napja alkalmából ok-
tóber 16-án.

A rendezvényen Gyarmati
Antal, Zalalövő Város polgár-
mestere, valamint Vigh László
országgyűlési képviselő, mi-

Idősek köszöntése
niszteri biztos köszöntötte a
vendégeket.

Gyarmati Antal polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte,
hogy nemrég azt kérte az idő-
sebb korosztálytól, hogy ma-
radjanak otthon, kérjenek segít-
séget a bevásárlásban, egyéb
ellátásban, de most talán el-
mondhatja, hogy jöjjenek el,

ünnepeljenek együtt. Méltatta a
több évtizednyi áldozatos mun-
kát, bölcsességet, hiszen fiata-
lon fel kell építeni egy életet
sok akadályon túl, családot
egyben tartani, helyt állni a
munkahelyeken, küzdeni a min-
dennapi kenyérért. „A vasárna-
pi asztalnál összeülő család a
legteljesebb öröm. Abban is
biztos vagyok, hogy a nemze-
dékek egymás felé fordulását,
egymáshoz való közeledését az
együttesen átélt élmények se-
gítik, még ha az olyan szomorú
és váratlan élmény is volt, mint
a világjárvány.”

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos ün-
nepi beszédében kihangsúlyoz-
ta, hogy büszke az idősekre,

mert sokat lehet tőlük tanulni.
Olyan tudással rendelkeznek,
melyet fontos, hogy egy társa-
dalom hasznosítson. Kiemelte a
generációk találkozásának fon-
tosságát: „Ez hosszabbítja meg
az életünket. Sok mindent épít-
hetünk, házakat, utakat, egyet-
len egy dolog marad utánunk, a
gyermekeink és az unokáink.
Azokban élünk tovább. Az
életünk legnagyobb értelme ők.”

A köszöntőt követően Tar-
nai Kiss László, Tarnai Marcell
és nótamű-Gengeliczki Tibor
sora szórakoztatta a közönsé-
get, valamint Zalalövő Város
Önkormányzata disznótoros va-
csorával vendégelte meg az
időseket.

BHK

Több, mint 150 szépkorú vett részt a köszöntésen.

Zalalövőn Murci-új helyszín adott otthont október 2-án a
fesztiválnak, mivel a Szabadidő park hatalmas területe nagyobb
közönség befogadására is alkalmas. A tágas téren már délben gyü-
lekeztek a civil szervezetek, baráti társaságok tagjai, hogy időben
bográcsba kerüljenek a finomságok hozzávalói. Szám szerint
tizenhat csapat kínálta a változatos ételeket. Az idei fesztiválon
több település: Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Zalaháshágy,
Vaspör-Velence önkormányzatának közössége is részt vett a főzők
között. Az ízletes ételekért , a „Salla” MűvelődésiLukács Andrea
Központ igazgatója ajándékcsomagot adott át.

A rendezvény hivatalos megnyitóján , ZalalövőGyarmati Antal
polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy ez a nap a kapcso-
latok jegyében telik, végre találkozhatnak az emberek, örömére
szolgál, hogy több környező és testvértelepülés is elfogadta a
meghívást.

Dr. Pálfi Dénes ny. kertészmérnök kiemelte, hogy tizenhét év
nagy idő egy fesztivál életében, mert míg több helyszínen meg-
szűnnek a hasonló rendezvények, addig Zalalövőn már erős
hagyománnyal bír.

A képviselői közülBalatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének
Vetőné Zeke Erzsébet szintén méltatta a hosszú időt megélt
fesztivál sikerét, hagyományápolását, a helyi gazdák munkáját.

A köszöntőket atya, Zalalövő új plébánosánakPáli Zoltán
termésáldása követte, mely első alkalommal történt a fesztivál
életében.

A Murcifesztivál vendégei voltak az olasz testvértelepülés,
Farra d'Isonzo Stefano Turchettopolgármestere, és képviselői,
valamint vezetésével az osztrákFriedrich Reissner Oberaich
település delegációja.

Zalai Murcifesztivál

Kézművesek kínálták portékáikat az őszi napsütésben, jóté-
konysági céllal sütemény-vásárt tartott a zalalövői Borostyán
Óvoda és Mini Bölcsőde Szülői Munkaközössége, ahol az édes-
séget a szülők készítették.

Míg főttek az ételek, a színpadon egymást váltották a hagyo-
mányőrző programok, többek között a Kerka Néptáncegyüttes,
KosArt Zalai Táncegyüttes Stobos, Kanizsai tambura zene-és a ,
kar, Gubinecz Ákos Sallanépdalénekes, helyi közreműködőként a
és néptánc csoportok, , valamint az újraEzüstlile Radics Petra
működő tapsoltatta meg a közönséget. Sandrorocky csoport
Farrából ismert olasz slágereket hozott a TRAX együttes Cliff
Richard nyomán régi rock and roll zenével szórakoztatta a
közönséget.

A tartalmas napot és bulija zárta.Éder Gabee Herczeg Zsófi
BHK

Gyarmati Antal köszöntője.
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2021 október 12-én Zala-
lövő Város Önkormányzata saj-
tótájékoztató keretében ismer-
tette a 148 millió Ft értékű Top-
2.1.3-16 Települési Környezet-
védelmi Infrastruktúra-fejlesz-
tések program „Belterületi csa-
padékvízelvezetés Zalalövőn”
projekt megvalósításának ter-
vezetét, melynek megvalósítási
időszaka 2021. augusztus 15. –
2023. március 31.

Az eseményen Gyarmati
Antal, Zalalövő polgármestere,
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos és Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke vázolta fel
a pályázat részleteit.

Zalalövő domborzati viszo-
nyai miatt nagy az esélye vil-
lámárvizek kialakulásának, ezért

Belterületi csapadékelvezetés Zalalövőn

kiemelt területnek számít a
csapadékvíz elvezetésének ren-
dezése – közölte a tájékoztatón
Gyarmati Antal polgármester,
aki kiemelte, hogy Zalalövőn öt
beavatkozási ponttal kell szá-
molni 2585 méter hosszúság-
ban a település hossztengelyét
érintően Patakától egészen a
mindszenti szakaszig. Több he-
lyen indokolt mederburkoló,
betonvápa, nagyobb kereszt-
metszetű műtárgyi elemek, fo-
lyókák, csapadékcsatornák be-
építése, árkok tisztítása.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
kitért a klímaváltozás okozta
vészhelyzetekre, melyek arra
utalnak, hogy védekezést kell
kiépíteni a településeken, csök-
kenteni kell a károk előfor-

dulási lehetőségét, hiszen leg-
fontosabb az emberélet, vala-
mint a tárgyi értékek megóvá-
sa. A fejlesztési program során
256 pályázó élt a lehetőséggel.

Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke tájé-
koztatója szerint a megnöve-
kedett igények miatt 6,3 mil-
liárd Ft keretösszeg áll rendel-

kezésre ebben a fejlesztési pe-
riódusban. Minden pályázó ma-
ga választja ki, hogy milyen
műszaki megoldást alkalmaz a
problémák kiküszöbölésére. A
következő ciklusban erre a
célra nem lesz támogatási lehe-
tőség, más projekteknél kell
lehetőséget keresni.

BHK

Gyarmati Antal, Vigh László és Pácsonyi Imre adott tájékozta-
tást.

Október 22-én adták át az
önkormányzati hivatal teljesen
felújított épületét Zalaszent-
györgyön. A hivatal hat tele-
pülés 2400 lakóját szolgálja. Az
épület energetikai korszerűsí-
tése során felújították a villa-
mossági rendszert és a fűtést,
napelemeket telepítettek, kicse-
rélték a nyílászárókat és hőszi-
getelték az épületet. Ez volt a
munka kevésbé látványos ré-
sze, de mindezekre 80 millió
forintot költöttek – tudtuk meg
Kovács Dezső polgármestertől.

A hivatalt 1992-ben Zala-
szentgyörgy és hoztaKávás
létre. Később ,Zalaháshágy Ba-
bosdöbréte, Zalaboldogfa, Za-
lacséb csatlakozott a szövetség-
hez, amely a legutóbbi önkor-
mányzati választás után alakult
ki – idézte fel Takácsné dr.
Simán Zsuzsa jegyző. Mind-
azokat meghívtuk a mai ünnep-

Megújult az önkormányzati hivatal Zalaszentgyörgyön
ségünkre, akik valaha a hiva-
talban dolgoztak, hogy ezzel is
megköszönjük a munkájukat.

A falvak megmaradása Ma-
gyarország fejlődésének záloga
– mondta avató beszédében
Kovács Dezső polgármester. –
Nem volt mindig ilyen egyér-
telmű a falvak fejlődésének
fontossága – idézte fel a 2002
és 2010 közötti állapotokat. Hat
évig egyetlen pályázatot sem
írtak ki, az óvoda parkolójának
megépítésére hitelt kellett fel-
vennünk. Ezt a jelenlegi kor-
mány fizette ki.

A Magyar Falu Program ke-
retében az elmúlt négy évben
csaknem 135 millió forint tá-
mogatást nyert el az önkor-
mányzat.

A tanácsrendszerről az ön-
kormányzatiságra történő átté-
rés hatalmas fejlődést hozott a
falvak életében – erről Vigh Lász-

ló országgyűlési képviselő be-
szélt. – Arra mielőbb megoldást
kell találnunk, hogy jelenleg
nincs eladó ház, telek a falvak-
ban. A három éve elindított, tíz

évre tervezett Magyar Falu Prog-
ram azt a célt tűzte ki, hogy
minden utat, járdát és közintéz-
ményt felújítsunk a falvakban.

Samu László

Cseke Ottó, a kivitelező cég vezetője, Takácsné dr. Simán
Zsuzsa, Kovács Dezső és Vigh László vágta át a szalagot.

Zalalövő Város Önkormányzata a Belügyminisztérium
pályázatán 2.400.300 Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa
vásárlásához, melyhez az önkormányzat 177.800 Ft önerőt biz-
tosít. A támogatás és az önerő ténylegesen 140 erdei m tűzifa3

beszerzésére elegendő.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális tűzifa

iránti kérelmek elbírálása a jogosultsági szempontok és a
rendelkezésre álló mennyiség figyelembevételével történik.

A kérelmek 2021. november 3-tól (szerda) 2021. november
30-ig (kedd) nyújthatók be a Zalalövői Közös Önkormányzati
Hivatal (Zalalövő, Szabadság tér 1.)

9. számú vagy 17. számú irodájában.
Az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatvány fenti

időponttól vehető át a hivatal , valamint letölthető aportáján
www.zalalovo.hu honlapról.

További információk:
http://www.zalalovo.hu/aktualis/szocialis-tuzifa-tamogatas---2021

Zalalövő, 2021. november 2.
Gyarmati Antal

polgármester

HIRDETMÉNY
Szociális tűzifa támogatás
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Nagy örömünkre szolgált,
hogy az átépített Bagodi Fekete
István Általános Iskola nyárvé-
gi nyilvános bemutatása iránt
milyen nagy volt az érdeklődés,
a két bejáráson összesen több,
mint százan tisztelték meg jelen-
létükkel az intézményt.

A munkálatokat bemutató fo-
tókiállítás jelenleg is megtekint-
hető az egészségház orvosi vá-
rójában, ajánljuk figyelmükbe
– persze csak óvatosan.

Bagod Község
Önkormányzata

A felújítás fotókon

Az önkormányzat október
16. napjára őszi mulatságra in-
vitálta lakóit, illetve min-Bagod
den érdeklődőt pontosan arra a
napra, amikor 43 éve pápává vá-
lasztották Karol Józef Wojtylát
II. János Pál néven. No, ez ter-
mészetesen csupán a véletlen mű-
ve volt, ellentétben a megjelen-
tek nagy számával.

Sokan eljöttek bagodiak és
nem bagodiak egyaránt az át-
épített iskola új udvarára, volt lég-
vár, picúros-ovis műsor, fúvós tér-
zene, ugrókötél bemutató. Nem
beszélve a dödölléről, a vadpör-
költről, a tökmagolajos hordós ká-
posztáról és a palacsintáról a
Zalai Dödölle Manufaktúra „elő-
adásában”.

Vigh László országgyűlési
képviselő köszöntőjében fel is

Bagodi őszi mulatság

Közel háromszázan voltak…

hívta a figyelmet a sok több ge-
nerációs családra, akik nagyma-
mistól, nagypapistól érkeztek.

A tűzzsonglőr előadás a cso-
port megbetegedése miatt ugyan
most elmaradt, de aki a szemet
gyönyörködtető látványban ré-
szesülni szeretne, már most írja

be naptárjába december 11. nap-
ját, ugyanis akkor tartjuk meg a
most törölt bemutatót.

Nagyon köszönjük a majd-
nem 300 főnyi népes érdeklődő
seregnek a részvételt.

Bagod Község
Önkormányzata

A koronaví-
rus nyár eleji
visszaszorulá-
sát kihasználva
újraindítottuk a
3 év alatti pi-
cúrok úgyneve-
zett ringató fog-
lalkozását Pet-
ruskáné Kassai
Csilla védőnőnk
szervezésében,
Hochrein Judit,
a Hétrét Együt-

Ringató foglalkozások

tes tagjának prezentálásában.
A legkisebbeknek szóló zenés,

játékos, hangszeres program nép-
szerűségét jelzi, hogy október kö-
zepén már a 6. alkalomra került
sor, amelyeken történő részvételt
a bagodi állandó lakhellyel ren-
delkezők számára önkormányza-
tunk ingyenesen biztosította.

Szeretettel várunk minden
érdeklődő kicsit és nagyot a jö-
vőben is.

A veszélyhelyzetre tekintet-
tel kérjük, hogy a törpikéket csak
egy szülő kísérje.

A részvétel feltétele:
– védettségi igazolvány (koro-

navírus fertőzésen átesettség iga-
zolása) ellenanyag-vizsgálati iga-
zolás,

– maszk viselése nem kö-
telező.

Bagod Község
Önkormányzata

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Katalin ritkán főz. Napköz-
ben rendel valami menüt, es-
te meg ott van a hűtő. Hétvé-
gén rohanni kell a szülőkhöz.
A párjával úgy döntöttek, itt
az ideje, hogy a konyhabú-
torukat kicseréljék, mert már
a szomszédban is megtették.
Felhívtak egy asztalost. Kijött,
felmért, félóra alatt megbeszél-
ték milyen lesz az új kony-
ha. Szerettek volna pár dol-
gon változtatni, de gyorsan
arra jutottak vagy nem fér el,
vagy nem lehet megoldani…
Az asztalos lerajzolta, majd
gyorsan mondott egy árat.
Egy hónap múlva kész is
volt az új bútor.

Katalin és Andrea már ré-
góta barátnők. Andrea szeret
főzni, annak ellenére, hogy
rendkívül elfoglalt. Este min-
dig főz a férjének, aki egy
nehéz nap után boldogan ül
az asztalhoz. Pillanatok alatt
elfeledve a nap közbeni bosz-
szúságokat. Férje úgy dön-
tött házassági évfordulójukra
meglepi Andreát egy jó kony-
hával. Felhívott egy szakem-
bert, aki a 2 órás helyszíni
felmérés és egyeztetés alatt
elmondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó kony-
hája legyen. Két hét múlva el-
készültek a látványtervek. Döb-
benetes volt a változás. And-
rea férje hírhedten alapos volt,
de még ő se talált hibát. Két
hónap múlva elkészült az új
konyhabútor. Katalinnak lelke-
sen mutatja az új konyhát
Andrea. Katalin udvariasan
hallgatja, majd kezd egyre job-
ban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb, mint
az övé.

Keserűen meg is jegyezte:
– Kár, hogy nem őt hív-

tuk fel…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Kár érte…
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Tudósítókat keresünk!

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

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

A 2019-ben a 2024-ig tartó
ciklusra elfogadott polgármes-
teri programnak, valamint a vá-
ros környezetvédelmi, klímavé-
delmi programjának, és az ah-
hoz kapcsolódó, 18 pontból ál-
ló cselekvési tervnek is fontos
része a zöld, környezetkímélő
hulladékgazdálkodási fejleszté-
sek megvalósítása, továbbá a
megújuló energiaforrások hasz-
nálata, az energiatakarékosság,
az újrahasznosítás, a zöld köz-
lekedés és a még több zöld
terület. Ennek jegyében zajlik
most Zalaegerszegen egy több
mint 2 milliárd forint értékű
hulladékgazdálkodási beruhá-
zás, amire nagy szükség van,
hiszen a városban éves szinten
25 ezer tonna hulladék képző-
dik – mondta lapunknak Ba-
laicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere.

A részletekről sajtótájékoz-
tatón számolt be nemrég Ba-
laicz Zoltán, or-Vigh László
szággyűlési képviselő, Bali Jó-
zsef, a Zalaispa Zrt. vezér-
igazgatója, , aHorváth Márton
Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. igazgatója és Bauer Ar-
nold, a Zala Müllex Kft.
igazgatója.

A beruházás – amely a me-
gyeszékhely környékének tele-
püléseit is érinti – során első
ütemben több mint 2 milliárd
forintos projekt valósul meg
Zalaegerszegen, melynek ele-
mei a következők:

A térség környezetvédelmét is szolgálja
2 milliárdos hulladékgazdálkodási fejlesztés Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán: – Minden helyszínnel és ütemmel számolva kö-
zel 6,5 milliárd forint értékű klímavédelmi hulladékgazdálkodást
érintő fejlesztés valósul meg.

A megyeszékhelyen évente 25 ezer tonna hulladék keletkezik.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

– Előkészítő munkák, terve-
zés, engedélyeztetés: 104 mil-
lió forint.

– Szelektív válogatócsarnok
technológiai fejlesztése (két op-
tikai válogató, egy ballisztikus
szeparátor, egy rosta és szál-
lítószalagok): 909 millió forint.
Az új komplex automata válo-
gatórendszer óránként 2,5 ton-
na hulladék feldolgozására ké-
pes. A berendezések szétvá-
lasztják a papírt és a műanya-
got, a műanyagot színre is,
amely által értékesíthető má-
sodnyersanyagot kapnak. A
méret, alak, anyag és szín
szerint osztályozott hulladékot
kézi válogatással a folyamat
végén még egyszer ellenőrzik.

– 720 négyzetméteres új
RDF/SRF tárolócsarnok építé-
se: 284 millió forint.

– Hulladéklerakó környe-
zetkímélő bővítése 2 hektáros
területen: 675 millió forint.

A korábbi zalaegerszegi
hulladéklerakó 2020-ban betelt,
ezért az elmúlt évben Kör-
mendre kellett a hulladékot te-
herautókkal szállítani, ami 3
ezer fordulót és 100 millió fo-
rintos többletköltséget jelentett.
A mostani zalaegerszegi bőví-
téssel ez a kiadás újra megta-
karítható lesz. A közúti szállí-
tásból eredő finompor-szennye-
zés megszűnése a környezet
védelme szempontjából is fontos.

– Fentiekhez szükséges köz-
műfejlesztés: 73 millió forint.

A második ütemben új gép-
kocsik, hulladékszállító jármű-
vek beszerzésére kerül sor,
továbbá indulnak a környe-
zetvédelmi szemléletformáló
kommunikációs és közösségi
programok is. A projekt érinti
Zalaegerszegen túl Keszthelyt,

Lentit és Zalabért is, így
minden helyszínnel és ütemmel
számolva közel 6,5 milliárd fo-
rint értékű klímavédelmi hul-
ladékgazdálkodást érintő fej-
lesztés valósul meg – foglalta
össze a beruházás lényegét
Balaicz Zoltán.

Zalalövő és Környéke
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Október 23-án,
szombaton délután
öt órakor mintegy
kéttucatnyian gyü-
lekeztek Zalahás-
hágyon a Szenthá-
romság templom
kertjében. Az ön-
kormányzat ide hir-
dette meg az 1956-
os forradalom és
szabadságharc hő-
seiről való megem-
lékezést.

Az ünnepség a
Himnusz eléneklésé-
vel kezdődött, majd
a helyi Asszonykó-
rus énekelt. Ezután
Horváth Gyula pol-
gármester megem-
lékezése követ-
kezett.

'56 hőseire emlékeztünk Zalaháshágyon is

Beszéde első részében olyan
dolgokról tett említést, amiket
az írásokból, elbeszélésekből
ismerhetünk. Így történelmi

áttekintést adott egészen 1953-
tól, Sztálin halálától kezdődően
az október 23-i tüntetésekről, a
tüntetők híres 11 pontjáról, a

forradalom kitöréséről, az or-
szág függetlenségéért folytatott
szabadságharcról. Beszédében
kitért arra, hogy a szabadság-
harc bukásában nagy szerepet
játszott a hatalmi harc, a szov-
jetek csapatok behívása, be-
vonulása Budapestre, a külföld
segítségének elmaradása. Az
aránytalanul nagy túlerő ellen
folytatott hősi szabadságharc
végül elbukott. Az emlékezés
és tisztelgés megilleti a Corvin
közi hősöket, a börtönbün-
tetésre ítélteket, a kivégzet-
teket, a jeltelen sírba teme-
tetteket, a szabadságért életüket
áldozókat.

A második részben sze-
mélyes élményeit tárta a meg-
emlékezők elé. Visszaemléke-
zett a felvonulásokra és tün-
tetésekre, a lelkesedés utáni
elkeseredésre, az ágyú és harc-

Tisztelgés az emlékműnél.

Aradon és Pesten kivégzett
hősökre emlékeztek október 9-
én a Zalacsébi Trianon Em-
lékparkban. Az ünnepséget
Erdei Csaba, Zalacséb polgár-
mesterének köszöntője nyitotta
meg, aki kiemelte, hogy kellő
tisztelettel és alázattal kell fejet
hajtanunk a '48-as hősök előtt,
akik a legdrágább kincsüket, az
életüket adták elveikért és a
szabadságért.

Ezt követően Vigh László
országgyűlési képviselő mon-
dott ünnepi beszédet, amelyben
hangsúlyozta, hogy ki kell

Zalacsébi megemlékezés

állnunk az igazunkért. Ha ezt
megtesszük, akkor megvédhet-
jük értékeinket.

Ifj. Mikó-Baráth György, az
eseményt szervező Erdeifaluért
Alapítvány szóvivője „Egy kép-
zeletbeli részlet egy képzelet-
beli naplóból” című saját írását
olvasta fel, amelyben október
6-át nemcsak gyásznapként,
hanem a nemzetért hozott ál-
dozat napjaként jellemzi.

A megemlékezést a Vas-
boldogi Lányok ének-citera
műsora színesítette.

Cséber József

Mikó-Baráth György, az Erdeifaluért Alapítvány elnöke (balról),
Vigh László és Erdei Csaba a megemlékezésen.

Zalaszentgyörgy Község Ön-
kormányzata és a település la-
kossága a Testvértelepülési
Szobor Parkban emlékezett az
aradi vértanúkra október 6-án
és október 23-án az 1956-os for-
radalom és szabadságharc év-
fordulóján koszorúzással tisz-
telegtek a hősöknek.

Az eseményeken köszöntőt
mondott polgár-Kovács Dezső
mester, és történelmi összefog-
lalót tartott ,dr. Császár Zoltán

Tisztelgés és koszorúzás
majd ezt követően a képviselő-
testület tagjai elhelyezték a ke-
gyelet koszorúit Csány László
szobránál és a Büszkeségpont
emlékműnél, amelyet az 1956-os
hőseinek és áldozatainak em-
lékére állíttatott az önkor-
mányzat. A megemlékezésen
megjelent helyi lakosok mé-
cseseket gyújtottak a hősök
emlékére, és végül a Szózat
eléneklésével zárult a meg-
emlékezés.

kocsi tüzelések hangjaira, a
külföldre távozás lehetőségé-
nek megvitatására. Beszélt a 10
éves évforduló titkos meg-
ünnepléséről, a kirúgott diák-
ról, az egyetemi szóbeli fel-
vételi vizsgán való nulla-nulla
pontokról.

A végén megemlítette, hogy
értékelnünk kell a szabadságot,
a függetlenséget. Értékelnünk
kell a kormány támogatását,
ami ebben az évben 24 millió
forintot jelent a Magyar Falu
Program keretében megnyert
pályázatok után.

A megemlékezés végén is-
mét az Asszonykórus énekét
hallhattuk, majd a polgármester
és alpolgár-Mihályi Erzsébet
mester megkoszorúzták a temp-
lomkertben lévő hősi emlék-
művet.

Horváth Gyula
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Ezúton szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy tájékoztassam
a falu lakosságát a Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 Falu-
házak felújítása kódszámú, sikeres pályázat munkálatai november
első hetében elkezdődnek. A beruházást a Magyar Falu Program
keretei között nyertük 100% támogatási intenzitással.

A faluházon, a polgármesteri iroda és az orvosi rendelő kivé-
telével, valamennyi nyílászáró cseréjére sor kerül korszerű műanyag
ajtókra, ablakokra. A kivitelezési munkálatok alatt az egyes helyi-
ségek nem lesznek használhatók. Kérjük a lakosság türelmét és
megértését! A projekt várható befejezése ez év december vége.

Továbbá a Zalaboldogfa-Hatháza közötti út északi padkájának
a felújítását szeretnénk novemberben elvégezni. Szeretném meg-
kérni az arra közlekedőket, hogy a munkavégzésre való tekintettel
kellő óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek mindenki
biztonsága érdekében!

Ámon Ferenc
polgármester

A faluház felújítása Zalaboldogfán

Az első októberi szombaton
önfeledt vidámsággal telt meg
a település, hiszen ekkor került
megrendezésre a szüreti falu-
nap. Sokan, sokféle módon ké-
szültek erre a nagy napra. A
kreatív családok a házuk elé
vicces, kedves szüreti hangula-
tot idéző dekorációkat alkottak,
mosolyt csalva az arra haladók
arcára. Mások járműveiket dí-
szítették, készítették fel arra,
hogy azon szüreti eszközöket,
vagy éppen a felvonulókat szállít-
hassák. Voltak, akik a konyhá-
ban sürögtek, forogtak, hogy majd
finom pogácsával, egyéb süte-
ménnyel kínálhassák meg a
vonulókat. Többen jelmezt keres-
tek, próbáltak, hogy a szerve-
zők felhívásának megfelelően a
régi korokat idéző ruhákban je-
lenhessenek meg a felvonulá-
son. Volt több olyan helybéli is,
aki mindezeken felül, még a
szerepét is olvasgatta, mivel az
idei szüreti felvonulás rendha-
gyó – utcaszínház jellegű elő-
adást bemutató – esemény volt.
A színdarab úgy íródott, hogy a
felvonulás megállói egyben az
színházi előadás egy-egy felvo-
nása legyen.

Az első felvonás helyszíne
így a kultúrház lett, ahol a bíró
és bíróné, mint a falu vezetői kö-
szöntötték az egybegyűlteket, a
pap pedig tréfásan megáldotta a
szüreti koszorút és a jelenlé-
vőket.

A második megálló a kocs-
ma volt, ahová a népviseletbe

Szüreti vigadalom Hagyárosböröndön
öltözött lányok vitték fel a szü-
reti koszorút. Őket követte lo-
vas hintón a bíró és bíróné,
majd a szép menyasszony sze-
kéren, míg a többi kocsin a
násznép foglalt helyet. A kocs-
ma előtt a kisbíró kidobolta az
elmúlt év legfontosabb híreit,
hogyha valaki még nem érte-
sült volna minden pletykáról, le
ne maradjon róla! Majd pedig,
hogy a menyasszony se ma-
radjon vőlegény nélkül, meg-
kezdődött a tréfás vőlegény ki-
kérő. A megfelelő – és a vo-
nakodása miatt megkötözött –
vőlegényt harmadszorra sike-
rült is kikérni, így már nem volt
akadálya a szüreti felvonulá-
sokon már hagyományosnak
számító esketésnek.

A felvonulás harmadik
helyszíne a harangláb lett, mely-
hez dombokon, völgyeken át
vezetett az út. Itt végre az if-
jú pár a hordókból felállított
oltár elé állt, ahol a menyasz-
szony kimondta a boldogító
igent, a vőlegény tiltakozásá-
ra pedig nem figyelt senki. A
násznép jókat derült újdon-
sült férj „Papucsférjek”, és a fia-
talasszony „Sárkány leszek”
fogadalmán.

Az utolsó helyszínre ko-
moly megpróbáltatások árán ért
el a szüreti násznép. A Kossuth
utcán a helyiek blokádot emel-
tek és követelték, hogy álljon
meg a menet, és a kisbíró itt is
dobolja ki a híreket. Nem volt
mit tenni, a bíró és bíróné en-

gedélyt adott a megállásra. A
követelések teljesültek, s végül
a menet is tovább indulhatott,
miután a Csicsakertiek bőven
kínálták a vonulókat minden-
féle finomsággal.

Az utca végén minden jár-
mű leparkolt, de a lábak nem
pihentek, mert két – a Göcsej
Szegek Napsugárés a – néptánc-
együttes tagjai is jelen voltak
az eseményen, és akár csak a
haranglábnál, itt is átvették a te-
ret, és újra megtáncoltatták a je-
lenlévőket.

A kultúrházban a szerény la-
kodalmi vacsoraként egy-egy
tál paprikás krumpli várta a visz-
szaérkező vendégeket.

Köszönjük mindenkinek, aki
közreműködött abban, hogy ez
a program ilyen remekül si-
kerüljön, köszönjük azoknak is,
akik a rendezvényünkre kiláto-
gattak – így ország-Vigh László
gyűlési képviselőnek is – és ez-
zel megtisztelték ezt az eseményt,
s jó hírünket viszik tovább.

Varga Katalin
polgármester

Szívet formáztak...

Idén a hagyárosböröndi
könyvtár is részt vett az Or-
szágos Könyvtári Napokon.

A program október 8-án, pén-
teken került megrendezésre. A
kézműves foglalkozásra nagy ér-
deklődést mutattak a helyi lako-
sok, így szinte alig maradt sza-
bad hely az asztalnál. A man-
dalákat pontozás technikával ké-
szítették a szorgos gyerek és fel-
nőtt kezek. Az előre lealapozott
fekete vásznak nagyon hamar
pompás színekkel teltek meg.

Akinek nem volt meg a
saját elképzelése, a kinyomtatott
minták közül válogatva találta
meg a számára legkedvesebb
színvilágot és mintát.

Néhány kisebb gyermek bol-
dogan választotta a mandala szí-
nezőt, míg szüleik a nehezebb
technikával alkottak. Mikor a pi-
cik megunták a színes ceru-
ákat, vidáman avatták fel a
könyvtár ifjúsági és gyerek szo-
báját, ahol előkerültek a társas-
játékok, a plüssök és a gyermek
könyvek.

Mandala-festés Hagyárosböröndön

A több órán keresztül ké-
szült alkotásokat természetesen
mindenki haza vihette, elbüsz-
kélkedhetett vele. A könyvtári
programok ezzel nem álltak meg,
a jövőre nézve sok-sok kreatív
ötlettel várják a település lakos-
ságát.

Imre Vanda
könyvtáros



920 .21  november Zalalövő és Környéke

2021. október 30-án délután
újra élettel telt meg a hagyáros-
böröndi kultúrház. A szervezők
egy igazán jókedvű és minden
korosztály számára izgalmas dél-
utánra invitálták az érdeklődőket,
melynek fő programja a természe-
tesen a tökfaragás volt.

Sokan már konkrét faragási
elképzelésekkel és a tökéletes
alakú tökkel érkeztek, de annak
sem kellett aggódnia, aki nem
talált magának megfelelő alap-
anyagot, mert a szervezők biztosí-
tottak mindenkinek felszerelést.

A faragásnál ismét többféle
stílus is megjelent: az igazi félel-
metes arcok, a kedves tök fejek,
és a művészi kidolgozottsággal
faragott képek. Jó volt látni, hogy
sokszor a szülők nagyobb átélés-
sel adták át magukat az alkotás
örömének, mint a gyerekek.

A tök a középpontban
Sokféle csodálatos és kre-

atív alkotás született, melyek-
kel a színpadon kialakított fo-
tósarokban lehetett pózolni egy-
-egy fotó erejéig, hogy marad-
andó emlék szülessen erről a
napról.

Aki esetleg a nagy alkotás
közben megéhezett, megkóstol-
hatta a résztvevők által hozott
félelmetes Halloween-i sütemé-
nyeket, így pl.: a pókháló-cukor-
mázas, csokis, és a zombi muf-
fint, vagy a rémisztő kekszfe-
jeket. Remélhetően egy új ha-
gyomány indul ezzel útjára, és
jövőre még több hangulatos min-
tájú sütit lehet majd ízlelgetni.

Páran kedvet kaptak ahhoz,
hogy a Halloween-i jelmezekbe
bújjanak, meghozva a kedvet a
többieknek is jövő évre vonat-
kozóan.

A szervezők a tökfaragáson
kívül további kézműves lehető-
séggel is készültek, így akinek
kedve volt, készíthetett gom-
bolyagból kis szellemet, vagy
kartonpapírból Halloween tököt.

A délután és este folyamán
tehát változatos, – a Halloweeni
ünnepkörhöz és a magyar hagyo-

mányokhoz illő – programok kö-
zül választhattak az érdeklődők.
Örülünk, hogy az idén sikerült
újra közösségi programként meg-
szervezni ezt a rendezvényt, és
nem csak az online esemény-
ként, mint a 2020-as évben.

Varga Katalin
polgármester

A faragásnál többféle stílus megjelent.

A idén másodszor szervezettZalaháshágy Nyugdíjas Baráti Kör
kirándulást. Ez alkalommal Székesfehérvár és Dinnyés volt az úticél.

Reggel hétkor indultunk, negyed tizenegykor már a fehérvári bel-
városban voltunk. Rövid technikai szünet után gyalog mentünk az Or-
szágalma szoborhoz. Útközben megsimogattuk, átkaroltuk Kató néni
szobrát. Innen, az Országalma mellől indul a „Dottó”, a belvárosi kis-
vonat, melyet előre kibéreltünk. A mintegy háromnegyedórás „vo-
natozás” során bejártuk a történelmi belvárost GPS-es idegenveze-
tés mellett. Rövid szünet, majd indulás a Mária-völgyben található Bory-
várhoz. Itt csodálatos élményben volt részünk.

Dinnyés következett, a várpark és skanzen. A turisztikai létesít-
mény a Magyarországon egykor állt várak anyaghű makettjeinek
sokaságát foglalja magában. Ezek a várak egy Nagy-Magyaror-
szág formájú sétány mentén tekinthetők meg. A sétány mellett
emlékoszlopok emlékeztetnek a magyar királyokra. A várpark be-
került a Guinness rekordok könyvébe is: a világ legnagyobb vár-
makett bemutató kiállítása. A skanzenben a honfoglalás kori idő-
ket idéző házak és gazdasági épületek találhatók. Központi helyén
a fatemplom áll. Ide is érdemes volt eljönni.

Horváth Gyula

Kiránduló zalaháshágyi nyugdíjasok

Csoportkép Székesfehérváron.

Zalaháshágyon 2021. október
16-án került megrendezésre a
Murcifesztivál. Az ötletgazda és
főszervező volt,Molnár Jánosné
aki a falu összes háztáji szeke-
rét mozgósította.

A kiinduló pont Békaváron
volt, itt gyülekeztek a feldíszí-
tett járművek és a beöltözött hás-
hágyiak. A kisbíró szerepét Andor
Imre töltötte be, segédje, a „kisdo-
bos” pedig volt. ASimon Vendel
háshágyi asszonykórus végigéne-
kelte a menetet, harmonikás kí-
séretével. A táncos lábú fiatal
asszonyok és lányok négy állo-

Murcifesztivál Zalaháshágyon

máson is körtáncot roptak. Min-
den megállóhelyen gazdag kí-
nálat fogadta az érkezőket. Volt
finomabbnál finomabb pogácsa,
sütemény, emellé pedig pálinka
és bor.

A velencei elágazónál for-
dult meg a menet, a végállomás
a kultúrháznál volt. A mulatság
itt folytatódott, zsíros kenyérrel
kínálták a betérőket. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki bármely módon
hozzájárult a sikeres rendez-
vény lebonyolításához.

(Szabó Anett)

Táncra is perdültek…
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Gyalogos túra várta a talál-
kozó résztvevőit októberben Za-
lalövőn, ahol három csapat is dí-
jazásban részesült.AZalalövő Táj-
ház Egyesület a több éves múlt-
ra visszatekintő „Ismerd meg Za-
lalövőt” elnevezésű programjával
évről évre lehetőséget biztosít a
helyi természetjárást kedvelők-
nek arra, hogy egy kellemes hét-
vége keretében találkozhassanak.

Az idei túra igazi civil és kö-
zösségi összefogás volt, hiszen
a lebonyolításban több civil szer-
vezet, így a Kerecsen Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egyesület
és Borostyán Horgászegyesület
is közreműködött. A helyi Pör-
gölini pékség pedig a kemen-
cében sült kenyeret biztosította.
A csapatok résztvevői baráti tár-

Zalalövői túrázók találkozója

saságokból, családokból álltak
össze, a csoportMenő manó
három csapattal is részt vett.

A kiindulópont ezúttal a Za-
lalövői Tájház volt. A közel 6
km-es, 5 állomásból álló túra a
Borostyán-tó körül az íjászpar-
kon át vezetett, majd visszatért
a tájházhoz. Útközben játékos,
sportos és kvíz kérdéseket ol-
dottak meg a csapatok. A túra
címéhez hűen a szervezők igye-
keztek minél több információ-
val ellátni a résztvevőket a he-
lyi értékekről, de őshonos bö-
lényekről is tanulhattak az egyik
állomáson az Őrségi Nemzeti
Park munkatársának jóvoltából.

Körülbelül 100-150 fő szo-
kott itt összejönni, nagyon nép-
szerű a helyiek körében a telje-

sítménytúra programja, és sok fia-
tal is érkezik. Az egyesület tag-
jai finom halászlével, kemencé-
ben sült kenyérrel vendégelték
meg a túráról „hazatérő” csapato-
kat. Harmadik lett a Menő Manó
3. csapata, második a ne-Sünik
vű csapat és az idei túrát az Er-
dei pajzsikák nyerték. Az első há-
rom helyezett ajándékcsomagot
és oklevelet vehetett át.

Az időjárás idén is kedvezett
a túrázóknak, hiszen a kellemes
őszi napsütésben, könnyű sétával
teljesíthető volt a kijelölt útvonal.
A találkozó lehetőséget biztosít
minden korosztálynak az aktív ki-
kapcsolódásra. A természetjárás
egyszerre nyújt testi és lelki feltöl-
tődést, emellett nem feledkezhe-
tünk meg arról sem, hogy közös-
séget kovácsol, megtanít tájéko-
zódni, és lehetőséget biztosít olyan
útvonalak bejárására, melyek szám-
talan természeti értéket rejtenek.

PK

Több civil szervezet vett részt a szervezésben. A Zalamenti és Őrségi Re-
formátus Alapszolgáltatási Intéz-
mény Zalalövőn, a Kossuth út
4. szám alatt 2021. októberében
újra indította a személyes jelen-
léttel járó klubfoglalkozásait az
idősek nappali ellátása keretében.
A személyes jelenléttel járó nyitás
apropóját az október, mint az idő-
sek hónapja adta.

Összességében elmondható,
hogy a klubtagok nagy része
örömmel és lelkesen vett részt
programjainkon. Szervezett prog-
ramjaink között hangszeres kí-
sérettel egybekötött zenés dél-
után, a helyi plébános által tar-
tott bibliaóra szerepel.

Lehetőséget kívánunk nyúj-
tani fodrász, előadók, könyvtári
foglalkozások igénybevételére.
Terveink között szerepel kirándu-

Újra vannak klubfoglalkozások
lások szervezése klubtagjaink szá-
mára.

Szeretettel várunk minden za-
lalövői, csödei keménfaiés tizen-
nyolcadik életévét betöltött lakost,
akik koruk, egészségi állapotuk
miatt támogatásra szorulnak. A
klubban lehetőség van többek kö-
zött napközbeni tartózkodásra, tár-
sas kapcsolatok kialakítására, a
szabadidő tartalmas eltöltésére.

Szakképzett és felkészült
gondozók segítik igénybevevő-
ink mindennapjait. A klub igény-
bevételének feltételeiről érdeklőd-
ni személyesen az intézmény
székhelyén, telefonon a 30/719-
72-76-os számon Orbán Ildikó-
nál, vagy a 30/719-72-07-es szá-
mon lehet.Poór Erzsébetnél

Peténé Szanati Rita
intézményvezető

A a Ma-Zalalövői Borostyán Óvodában és Mini Bölcsődében
gyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében lehetőség nyílt arra,
hogy október 4-8-ig újra egy gazdag programokkal teli „Egészséghe-
tet” szervezzünk gyermekeink számára.

A hét plakátkészítéssel indult. Szinte minden nap zöldség, gyümölcs-
salátát, kompótot, savanyúságot készítettek, örömmel vettek részt az
előkészületekben.

Kedden délelőtt a Tájházhoz látogattunk, a Tájház Egyesület meg-
hívására, ahol a gyermekek a kenyérsütés fortélyaival ismerkedtek meg,
valamint igazi élményt nyújtott számukra a Ziráno bábszínház Bab-
szem Jankó című meséje.

Szerdán gyógynövényes tündérkertes foglalkozásokon a levendula, a
citromfű és a menta gyógynövényekkel ismerkedhettek meg a gye-
rekek.

Látogatást tettünk a mentőállomáson, itt a gyermekek megtekin-
tették a mentő autó belső felszerelését, és megismerkedtek a men-
tősök emberekért végzett fontos munkájával.

Csütörtökön a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ szo-
ciális segítői a Dühös polip relaxációs mesét mutatták be a gyer-
mekeknek, melynek során hasznos technikákat sajátítottak el az in-
dulataik kezelésére.

„Egészséghét” a kicsiknek

Délután a szülők és a város lakói az Oltalom Alapítvány mun-
katársainak tolmácsolásában „A mérték érték” című előadást hallgat-
hatták meg az óvoda dolgozóival együtt.

Pénteken nagyon jó hangulatú bábelőadást láthattak a gyere-
kek Kalap Jakab közreműködésével, melynek címe: Ültess fát. A cím-
hez kapcsolódóan a mese után fa ültetésére került sor az óvoda ud-
varán. A programsorozat zenés gyermektornával zárult.

Kovács Imréné
intézményvezető

Kalap Jakab fát ültet a Katica csoporttal.
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A Zalalövői Általános Isko-
la hagyományos őszi sportren-
dezvénye a mezei futóverseny,
amelyet 2021-től Novák József
testnevelő kollégánkról, a ren-
dezvény kezdeményezőjéről ne-
veztünk el.

A verseny izgalmát fokoz-
za, hogy az előző évekhez ha-
sonlóan meghívtuk a környező
iskolák legjobbjait is a meg-
mérettetésre, melyet a zalalövői
szabadidő parkban rendeztünk
meg. Az idei évben a zalalövői
gyerekeken kívül salomvári és
teskándi diákok álltak rajthoz.

A nagy népszerűségnek ör-
vendő versenyen az alábbi
eredmények születtek (csak a
vendég tanulóknál emeltük ki a
település nevét):

1-2.o. lány: 1. Pálfy Nóra
(Teskánd), 2. Poyák Fanni, 3.
Kiss Boglárka (Salomvár). 1-
2.o. fiú: 1. Horváth Ármin

Novák József mezei futóverseny

(Teskánd) 2. Kovács Lóránt, 3.
Major Simon (Salomvár).

3-4.o. lány: 1. Baiocchi Ele-
na Tertesa, 2. Hozbor Linda, 3.
Benkő Sára (Teskánd). 3-4.o.
fiú: 1. Bekes Zsombor, 2. Szili
Zsombor (Teskánd), 3. Vaspöri
Vilmos (Salomvár).

5-6.o. lány: 1. Szabó Anna,
2. Lendvai Boglárka (Salom-
vár), 3. Szabó Fanni. 5-6.o. fiú:
1. Darvas Milán, 2. Laki Ben-
ce, 3. Szabó Kornél.

7-8.o. lány: 1. Dörnesz Kin-
cső, 2. Horváth Kinga (Tes-
kánd), 3. Bucsics-Tóth Ama-
rilla. 7-8.o. fiú: 1. Kovács Nim-
ród, 2. Fekete Máté, 3. Ivanik
Dominik.

Felkészítő tanárok: Teperics
Valéria, Szabó Balázs, Keszté-
né Bodó Ildikó, Tornyosné Ja-
kabfi Andrea, Szabó Józsefné,
Gyenese István, Farkas Béla.
Az eseményt támogatták: No-

vák-család, iskolai büfé Varga
Jenő, Salla DSE.

*
A zalalövői iskola legered-

ményesebb tanulói vettek részt
Nagykanizsán a megyei döntőn,
melyet szép őszi időben a nagy-
kanizsai repülőtéren rendeztek
meg október 19-én. Iskolánk 22
tanulója szerepelt a versenyen
és szép eredményeket értek el.

Két tanuló, Bekes Zsombor
4.o. és Kovács Nimród 8.a o.
továbbjutott az országos döntő-
be, amit tavasszal rendeznek
Gödöllőn. A pandémia és a
nyári szünet után sikerült fel-
készítenünk a diákokat a ver-
senyre, de egyben köszönjük az
egyesületi edzők segítségét is,
hiszen jónéhány diákunk spor-
tol a környékbeli sportegyesü-
leteknél. Köszönjük még azok-
nak a szülőknek a szurkolást és
a segítséget, akik elkísértek
bennünket a versenyre! Részt-
vevő diákok: II. kcs lány:
Baiocchi Elana Teresa 9.,

Benkő Jázmin 21., Gál Regina
31., Hozbor Linda 42., Török
Boglárka 30. hely.

II.kcs fiú: Bekes Zsombor
3. (továbbjutott az országos
döntőre), Tar Patrik 19., Fekete
Nimród 25., Bognár István 26.,
Németh Nimród 37. Csapat: 3.
helyezett.

III.kcs lány: Szabó Anna
10., Szabó Fanni 17., Dörnesz
Kincső 15., Merth Dorina 32.,
Szabó Gréta 39., Horváth Ni-
kolett 40. Csapat: 3. hely.

III.kcs fiú: Laki Bence 23.,
Szabó Kornél 24., Darvas Mi-
lán 27., Horváth Péter 32.,
Novák Olivér 40.

IV. kcs lány: Darvas Ami-
ra 27.

IV. kcs. fiú: Kovács Nimród
2. (továbbjutott az országos
döntőre).

Gratulálunk a versenyzők-
nek, és köszönjük a felkészítő
kollégák munkáját.

Farkas Béla
testnevelő tanár

Ezúttal a környező iskolák diákjai is rajthoz álltak.
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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

További képek honlapunkon megtekinthetõek.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Síremlék akció!Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

„E nap a bátorság az öntu-
dat és a győzelem napja volt.”
– mondta el köszöntője után
Gyarmati Antal, Zalalövő Vá-
ros polgármestere, majd John F.
Kennedyt idézte: „Magyaror-
szág nem érzelmi vagy politi-
kai alapon követeli a független-
ségét és a szabadságát. Ez a

Hatvanöt év távlatából
követelés mélyen gyökerezik:
történelmében, kultúrájában,
törvényeiben.” Gondolatai közt
kiemelte, hogy legfontosabb
feladat az, hogy éljünk a sza-
badsággal. Meg kell tartani ér-
tékeinket, identitásunkat. „Kü-
lönösen fontos napjainkban,
amikor az Európai Unióban

élünk. 1848 és '56 óta tudjuk,
hogy a magyar nemzet csak
önmagára számíthat.”

A visszatekintés alkalmával
Vigh László, országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos mon-
dott ünnepi beszédet, mely so-
rán édesapja történetét mesélte
el, akit behívott, fizikai erő-
szakkal vallatott az akkori ha-
tóság. Azzal vádolták, hogy tá-
mogatta a forradalmat. 1985-ig,
haláláig nem mert fiának me-
sélni a történtekről. Megdöb-
bentő számára, hogy az utcán
megkérdezett emberek nagy
részének nincs vagy csak kevés
tudomása van 1956-ról. Ki-

emelte többek között: „Ahhoz
hogy a történelmünket, a jövőt
megértsük, fontos tudnunk a
múltunkat.”

A megemlékezés ünnepi
műsorral folytatódott, mely so-
rán a zenekar ver-Tarisznyások
sekkel, zenével, archív felvéte-
lekkel idézte fel a korszak ese-
ményeit, majd ezt követően
intézmények, magánszemélyek
helyezték el a kegyelet ko-
szorúit az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc már-
tírjainak tiszteletére emelt
kopjafánál a Nemzeti Össze-
tartozás Parkjában.

BHK

A kegyelet koszorúit a Nemzeti Összetartozás Parkjában he-
lyezték el.

Földön, vízen, levegőben címmel nyílt fotókiállítás október
29-én Zalalövőn a „Salla” Művelődési Központban. Zala Péter
(jobbról) EFIAP fotóművész leginkább az északi régióban ké-
szített alkotásait Laki Zoltán, szintén EFIAP fotóművész mutat-
ta be a közönségnek (a kiállításra következő számunkban
visszatérünk).


