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Karácsonyi köszöntő

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünnepe, mely mindannyiunk számára az örök reménység üzenetét hozza magával.
Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állított mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt jelentő járvánnyal, annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. Látjuk magunk mögött a közelmúlt számos megpróbáltatását és a jövő bizonytalanságát.
De hamarosan új év kezdődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthetünk az elmúlt időszak nehézségeinek.
A szeretet ünnepe a családról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és
a tágabb közösségeink fontosságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában vagy a csillogó ünnepi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban.

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk otthonába, vigyük magunkkal ennek
pozitív üzenetét a hétköznapokba is, és legyen hitünk az
élet ajándékainak megtapasztalásához. Jelen esetben a legnagyobb ajándék szeretteink
védelme, a járvány elleni védekezés, az oltások felvétele.
Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve reményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.”
Dr. Sifter Rózsa
Zala megye
kormánymegbízottja

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Advent idején Zalalövőn
Advent időszaka köszöntött
a keresztény világra. Több településen is fénydíszbe öltöztek a
fák, elkészültek az adventi koszorúk, a Tájháznál a Zalalövő
Tájház Egyesület, a templomnál a Kerecsen Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület, míg a
központi parkban és környékén
az önkormányzat által felállított
karácsonyfában,
koszorúban
gyönyörködhetnek a járókelők.
Csendes időszak következik,
megpihenni, elmélkedni való.
A művelődési központ szervezésében december 1-jén indult az adventi ablak kalendárium játék. December 1-24ig minden nap egy háznál kinyílik egy feldíszitett ablak,
melyet az „ablakvadászoknak”
kell megtalálni és lefotózni.
Kellemes séta egyénileg, de
családosan is a tiszta levegőn.
A Szent László templom
mellett felállított betlehemnél
adventi gyertyagyújtásra gyűl-

hetnek hétvégente a városlakók,
melyet a Kerecsen Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület szervez minden évben, ahogy az
idén is. A műsorokat civil szerveztek, intézmények készítik.
Így az első alkalommal a
Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület adott műsort, ahol Tuboly Viki, Radics
Petra énekelt, Tornyos Sándor,
és a budafai gyerekek karácsonyi verseket mondtak. Az
első gyertyát Zalalövő polgármestere, Gyarmati Antal gyújtotta meg.
Második alkalommal a Zalalövői Borostyán Óvoda és
Mini Bölcsőde Süni csoportjának műsorának, a harmadikon az általános iskola művészeti iskolájának tanulói által
bemutatott lucázásnak örülhetnek a részvevők.
Negyedik vasárnapon a zalalövői Takács Család Zenekar
ad műsort.

December 6-án a Budafáért
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület jóvoltából a budafai
településrészen élő gyermekeket ajándékozta meg a Mikulás.
December 18-án este hat
órakor a művelődési központ
Advent varázsa műsorral készül az ünnepekre az intézmény
melletti parban. A műsorban a
Lélekmadár együttes Csillagcsengő műsora és helyi fellépők szerepelnek. A látogatókat a civil szervezetek, intéz-

mények forralt borral, teával
várják.
December 23-án civil szerveztek összefogásával karácsonyi jótékonysági ételcsomag
osztás lesz a településen a
rászorulók részére az „Adni jó”
felhívás keretében. December
24-én a Szent László templomban betlehemes játékot nézhetnek meg az ünnepre készülődők.
Áldott karácsonyt, békességet kívánnak a szervezők.

A néptáncpedagógusra emlékeztek Zalaszentgyörgyön

Ezek közül a zalalövői Salla
Táncegyüttesnek és a Szélrózsa
Tánckörnek alapítója volt Kiss
István György. További fellépők voltak: Kerka Táncegyüttes, Binkó Néptáncegyüttes,
Cserta Táncegyüttes, (az idősebb fiú, Kiss Norbert tanítványai), a Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes (Kiss-Molnár
István a vezető), a Boróka
Néptáncegyüttes, Simon Kiss
Judit és zenekara, a Schreiner
Jenő vezette Harangláb zenekar
és ifj. Horváth Károly népzenész.
A gálaműsort a korabeli
cikkek, fotók kiállítása tette
teljessé.

híre a rendezvénynek, a közösségi média is besegített. Természetesen a járvány miatt
óvatosan kellett tervezni a
résztvevők létszámát, regisztrálni lehetett a százötven ülőhelyre. Akár 2-3 teltházas előadást is tudtunk volna tartani,
de óvatosak voltunk, a járványügyi előírásokat betartottuk.
A megyei Prima díjas és
Pro Urbe Zalaegerszeg díjas
néptáncpedagógus emlékestjén
hét néptáncegyüttes lépett fel.

Kiss István György, a zalai néptáncmozgalom kiemelkedő egyénisége volt.

Halálának napra pontosan
harmadik évfordulóján, november 13-án Kiss István Györgyre,
egykori néptáncosra, néptáncpedagógusra, a Zala megyei
néptáncmozgalom kiemelkedő
alakjára emlékeztek Zalaszentgyörgyön.
Az emlékest fő szervezője
fia, Kiss-Molnár István volt,
aki testvérével, Kiss Norberttel
együtt viszi tovább az édesapjuktól kapott örökséget, a

magyar kultúra egyik hatalmas
értékét, a néptáncot.
– Édesapám Zalaszentgyörgyön kezdte el oktatói pályafutását 1965-ben, már az első
csoportja is méltón képviselte a
hagyományokat, ápolta népi
kultúránkat – mondja KissMolnár István. – Nem egy hagyományos megemlékezést szerettünk volna, protokolláris sallangokkal, mert ezt ő sosem
szerette. Szájról-szájra terjedt a

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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Karácsonyi köszöntő Anyugdíjasok köszöntése Káváson

Már csak néhány nap és újra eljön az év egyik legkülönlegesebb időszaka, a karácsony. Ilyenkor szinte megáll a világ,
kilépünk a megszokott mindennapokból, a rutinjainkat felváltják ünnepi szokásaink. Azzal talán mindannyian egyet értünk, hogy
ezek a szokások nem éppen a legpihentetőbbek. Sok előkészület előzi meg őket. Mégis évről évre megtesszük őket, mert szeretnénk, ha jól sikerülne családunk ünneplése.
De mégis mi a titka a jó ünneplésnek? A körülöttünk lévő
világ, a média, az üzletek azt sugallják, e titok nem áll másból,
minthogy minél több ajándékot vegyünk szeretteinknek. Épp
ezért olyan kihagyhatatlan ajánlatokkal bombáznak bennünket,
mint az LCD tévék, a legfrissebb dizájnú mobiltelefonok, a
legújabb játékkonzolok hada. Megpróbálják elérni, hogy úgy
érezzük, attól lesz igazi karácsonyunk, ha sok pénzt költünk.
De vajon tényleg ennyi kell csupán egy jó karácsonyhoz?
Mit ér a sok ajándék, ha e néhány napban idegesek, a
családtagjainkkal türelmetlenek és ingerlékenyek vagyunk? Mit
ér a sok ajándék, ha csupán nyűgnek érezzük egymás társaságát, és azt várjuk, hogy vége legyen az ünnepnek? Mit ér a
sok ajándék szeretet nélkül?
Nem véletlen, hogy a karácsonyt a szeretet ünnepének is nevezik.
Sokszor találkozunk ezzel a meghatározással, de napjainkra közhelyes és elcsépelt mondattá vált. Pedig épp a lényegre hívja fel a
figyelmet, arra, hogy az ünneplésünk középpontjában a szeretetnek kell állnia.
Ez nem azt jelenti, hogy karácsony csupán az a néhány nap, amikor kötelezően szeretnünk kell egymást, vagy csupán ekkor mutathatjuk ki szeretetünket. Karácsony nem a szeretet emléknapja, hanem
egy lehetőség arra, hogy kimutassuk szeretetünket családunk és barátaink felé, éreztessük velük, hogy milyen fontosak számunkra.
A szeretet pedig nem egy elvont filozófiai fogalom, életünk
során nap mint nap megtapasztalhatjuk, ha figyelünk rá. Mint
minden nagyszerű dolog, megmagyarázhatatlan és egyszerű
módon jelenik meg és működik a világban.
Mikor ajándékot veszünk vagy készítünk, arra is gondoljunk,
hogy ezzel is kifejezzük az ajándékozott felé, hogy milyen fontos számunkra! Vegyünk részt az ünneplésben, ne csak fizikailag legyünk jelen, hanem lélekben is! Éljük át minden pillanatát!
Ha erre törekedünk, akkor karácsonyunkat észrevétlenül körbefonja és átjárja a szeretet, és még sok-sok felejthetetlen közös
ünneplésben lesz részünk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájuknak áldott, békés
karácsonyt és boldog új esztendőt!
„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre
csak kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel
az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit
érzel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban
megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,
egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A
legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az
Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet.” (Wass Albert)
Gyarmati Antal
Zalalövő polgármestere

Káváson már hagyománnyá
vált, hogy köszöntő estet rendezzenek azoknak, akik munkával eltöltött hosszú időszak
után megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. A kávási önkormányzat az idei évben november 12re szervezte a település nyugdíjasainak ünneplését.
A rendezvényen Eke László
polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az esemény nyitányaként Bódis Bettina énekes előadását hallhatták a vendégek, majd

ezt követően a szervezők vacsorával és süteménnyel is megvendégelték az ünnepelteket. Az
est meglepetés előadója a misefai Gyöngyakác Zenebaráti Dalkör volt. Műsoruk nagy sikert
aratott a hallgatóság körében,
olyannyira, hogy a fellépést követően közösen folytatták a
dalkör tagjaival a nótázást,
éneklést.
Kiváló hangulatú, jókedvvel
teli estet zárhattak a szépkorúak
és a szervezők egyaránt.

Kiváló hangulatú este volt…

Szemétszedés Zalacsében
Zalacséb Község Önkormányzata idén is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért! akcióhoz. Október
18-án csaknem negyven fős lelkes csapat járta be a környéket
és szedte össze az eldobált
szemetet Zalalövő, Zalaszentgyörgy, valamint a Zalaháshágy
felé vezető utak mentén.
Annak ellenére, hogy a településen idén tavasszal már
egy alkalommal összegyűjtöt-

ték a szeretet, fél év elteltével
ismét jelentős mennyiség gyűlt
össze. Mindenesetre az biztató
és környezettudatosságra vall,
hogy egy kis faluban ilyen sokakat megmozdít, hogy megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetüket.
A túra végállomása most is a
kultúrház volt, ahol a szervezők
vendégül látták a szorgos önkénteseket.
Cséber József

Fotó: Cséber József
A gyűjtés eredménye, a több köbméter hulladék.
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Játszótéri dekoráció játékosan
Bagod Község Önkormányzata nemrégiben felújíttatta a
bölcsődei, az óvodai és a játszótéri kültéri játékait 760.000
Ft értékben. Ezúton szeretnénk
az újság hasábjain keresztül is
megköszönni több lakónk ehhez kapcsolódó segítségét.
A Zöldmező és Szent Erzsébet utcák kereszteződésében
lévő játszótér toronyjátéka az
új elemeken kívül dekorációt
kapott. Önkormányzatunk és a
Bagodi Fekete István Általános
Iskola „Az én Bagodom” címmel rajzpályázatot hirdetett, mostantól a tornyot majdnem 1-1
négyzetméteres méretűre nagyított, 4 nyertes alkotásdíszíti:
– Osbáth Hanna (3. osztály) Makovecz Imre világhírű

építész tervei alapján átépített
faluházunkat rajzolta le, mely a
XX. század közepéig a földbirtokos Farkas-család kúriája volt.
– Ercsényi-Kovács Rege (4.
osztály) a hajdani földbirtokos
Csertán-család mauzóleumáról
készített képet. Az épület érdekessége, hogy a föld alatti részébe nem az épületen át, hanem
annak oldalánál lévő, föld alatti,
több mázsás kőlapok elmozdításával lehet lejutni.
– Krizsán Cipra Kamilla (6.
osztály) a karácsonyi betlehemet ábrázolta a Szent István
parkban. A park 2001-ben létesült államalapítónk, templomunk
védőszentje, Szent István király
tiszteletére, akinek nevét településünkön utca is őrzi.

Az első adventi gyertyagyújtás

– Ercsényi-Kovács Apor (6.
osztály) munkája a nyugati település végen található haranglábról készült. Az építmény községünk legszebb, elektromos haranggal ellátott haranglábja, pontos kora ismeretlen.

Végezetül értesítjük a legkisebbeket, jelezzék a szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy
beszerzés alatt van egy új játék is.
Bagod Község
Önkormányzata

Növekvő számú
házasságkötés Bagodban

Az első gyertyát Vigh László gyújtotta meg.

Hagyárosböröndön az idén
is elkészült a település közösségi adventi koszorúja. A fény
mutatja, hogy megkezdődött az
advent, s azzal együtt a karácsonyi ünnepkör időszaka is.
A közösségi gyertyagyújtásra november 27-én délután 4
órakor – a szentmise keretein belül – került sor. Farkas László
plébános megáldotta a szép
számban összegyűlt helyi hívek
és meghívott vendégek által körbeállt, szépen feldíszített koszorút.
A koszorún a szalagok az advent liturgikus színének megfelelően, lila színűek; a lila szín a
bűnbánatot, a szent fegyelmet

és összeszedettséget, a várakozást jelképezi. Az advent jelentése „eljövetel”, mely alatt az
Úr eljövetelét kell érteni. Az adventi időszakban így a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni
vágyódást és a megtérést.
Az első gyertyát Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos gyújtotta meg. Ezt követően Császár Zoltán, a KDNP
Zala Megyei Szervezetének elnöke méltatta az adventi időszak fontosságát, hangsúlyozva, hogy az advent a lelki felkészülés időszaka.
Varga Katalin
polgármester

Örvendetes, hogy községünkben emelkedik az esküvők száma,
egyre több pár járul az oltár elé.
Ehhez kötődően honlapunkon és újságcikken keresztül tájékoztattuk az érdeklődőket, dísztermünkön kívül több épületünk,
parkunk és egyéb kültéri helyszínünk van, mely szertartásra
vagy fotózásra is kiváló helyszínül szolgálhat.
A csatolt fénykép a településünkről elszármazott Takács

Attila és – most már – felesége,
Takács-Koren Csilla augusztusi
esküvőjén készült a nemrégiben felújított faluházunk mellett
kialakított sétányon. Köszönjük
a rendelkezésre bocsátott fotót,
de legfőképp azt, hogy minket
választottak.
Ezúton is sok boldogságot
kívánunk minden idén házasságot kötött párnak.
Bagod Község
Önkormányzata
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Zalaegerszeg szintet lépett
A kormány célkitűzése az,
hogy Magyarország ne csak a
gyártás területén, de a kutatásfejlesztésben is high-tech legyen, ezért is növeli folyamatosan a k+f tevékenységet támogató ráfordításokat – jelentette ki Palkovics László december 3-án, pénteken Zalaegerszegen.
Az innovációs és technológiai miniszter az osztrák AVL
járműipari fejlesztő cég ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepén azt
mondta: a 2010-es egy százalékkal szemben tavaly GDParányosan már 1,6 százalék
volt Magyarországon a k+f
tevékenységre költött forrás,
ami tovább növekszik.
Jelezte, hogy a világ egyik
legjobbjaként számon tartott
független járműipari fejlesztő
AVL már 500 mérnököt foglalkoztat Magyarországon, és a
zalaegerszegi tesztpálya közös
működtetésében is részt vesz.
A miniszter kifejtette, hogy
Magyarországon részben át-

alakult az alapkutatás rendszere az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat létrejöttével, aminek
finanszírozását több mint kétszeresére növelték, és jelentős
forrást biztosítottak az infrastruktúra fejlesztésére. Létrehozták a Bay Zoltán kutatóintézet
hálózatát, ami egy sikertörténet kezdete lehet.
Az egyetemi háttér megteremtése érdekében 21 felsőoktatási intézmény az államtól
független fenntartói formába
került, a költségvetési forrásaikat több mint két és félszeresére növelték. A valaha volt
legnagyobb fejlesztési összeget, 2700 milliárd forintot bocsátanak rendelkezésükre a
következő 10 évben a további
fejlődésre – részletezte Palkovics László.
Felidézte, hogy 2016-ban
döntött a kormány a zalai
járműipari tesztpálya megépítéséről, amit sokan kétkedve
fogadtak, de mára bebizonyosodott a létjogosultsága, a hatása pedig, hogy újabb beruházásokat vonz. Az AVL fej-

Balaicz Zoltán (b), Robert Fischer (b2), Dirk Janetzko (b3), Palkovics László (j2) és Vigh László (j) az osztrák AVL járműipari
fejlesztő cég a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepségén 2021.
december 3-án.

Fotók: MTI/Varga György

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

Autómentés: 0-24 h
8994 Kávás, Kossuth u. 54. Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Telefon: 06 92 460-212
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00
Mobil: 06 30 9 792-161
Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Az osztrák AVL járműipari fejlesztő cég a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépülete.

lesztésén kívül már épül a
Széchenyi István Egyetem
kampusza, a jövő év végére
elkészül a Rheinmetall beruházásában a világ legmodernebbnek számító harckocsigyára,
amihez tesztkörnyezet is kapcsolódik.
Dirk Janetzko, az AVL
Hungary Kft. ügyvezetője
egyebek mellett arról beszélt,
hogy a cég több száz fős
szakembergárdája az érdi központ és két budapesti telephely
mellett Zalaegerszegen és
Kecskeméten is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben
dolgozik. Elsősorban k+f tervezéssel, szimulációval, teszteléssel, szoftverfejlesztéssel,
kalibrációval és gyártástervezéssel foglalkoznak.
Robert Fischer, az AVL
List GmbH technológiai vezetője arról számolt be, hogy
az épülő zalaegerszegi irodában az eddigiekhez hasonlóan
elsősorban járműteszteléssel
foglalkoznak majd, vagyis hajtásláncokat és komplett járműveket, önvezető technológiákat, illetve járműdinamikai
rendszereket vizsgálnak, például a fékeket és a kormányrendszereket.

A mintegy 7 millió eurós
beruházás a tervek szerint
2022 februárjában készül el, és
májustól vehető majd birtokba.
Az AVL jelenlegi zalaegerszegi telephelyén 30 ember dolgozik, a most készülő második
irodába 150 új munkatárs felvételét tervezi a cég.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) azt emelte ki, hogy a
tesztpálya révén a zalai megyeszékhelyen már egyfajta
gazdasági ökoszisztéma kezd
kialakulni, amihez a termelés,
a kutatás-fejlesztés és az egyetemi háttér is adott. Zalaegerszeg mindezzel már olyan
szintre lépett, ami nemcsak
Magyarországon, de európai,
és akár világviszonylatban is
elismerésre méltó.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője,
a tesztpálya miniszteri biztosa
elmondta: a tesztpálya építése
99 százalékos készültségen áll,
az év végére befejeződik, és
várhatóan márciusban avatják
fel. Az építkezés azonban soha
nem zárul le, hiszen a gyártók
elvárásainak megfelelően folyamatosan továbbfejlesztik –
tette hozzá.

2021. december
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Átadták a Zalalövői Rendőrőrs felújított épületét
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság és Zalalövő Város
Önkormányzata között megállapodás jött létre 2018. június 5én a rendőrségi épület felújításának érdekében.
Vigh László, országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos, dr.
Vereckei Csaba Iván r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
dr. Molnár József r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos, Gyarmati
Antal, Zalalövő Város polgármestere, Páli Zoltán plébános
és Németh Tibor r. alezredes,
őrsparancsnok jelenlétében adták

át november 16-án a rendőrőrs
felújított épületét.
Molnár József r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a felújítás ismertetése során kihangsúlyozta, hogy a munkálatok elvégzése
után végre otthonos, barátságos
környezet várja a dolgozókat.
Gyarmati Antal polgármester
ismertette az önkormányzat által vállalt feladatokat: az épület
külső homlokzati hőszigetelését,
nyílászárók cseréjét, kéménylebontást, csapadékvíz elvezetésének kialakítását, belső falak
szigetelését, az őrsparancsnoki

Márton-napi libakorzó

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított rendőrségi épületet.

iroda padozatának helyreállítását. A felújítás kivitelezője
a Cseke Kft. volt, melyre az
önkormányzat saját erőből
15 128 000 Ft-ot költött.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos, köszöntőjében kifejtette, hogy
2016 óta több fejlesztés is sikeresen megvalósult a településen. Az őrs felújításával mél-

tóbb környezetben teljesíthet
szolgálatot a 9 fős állomány.
Kitért arra is, hogy a fejlesztések, mint jelen esetben is, szervezetek összefogásával még hatékonyabb eredményt hoznak létre.
Páli Zoltán, Zalalövő plébánosa megáldotta az épületet,
majd a jelenlévők megtekintették a helyiségeket.
BHK

Szépkorúak köszöntése Zalalövőn
Szent Mártonra emlékeztek…

„Kicsi lámpásom fénye ma
este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok.” – hangzott el többször is november
12-én az ismert dal Zalalövő
központjában lévő parkban a
Márton-napi libakorzó rendezvényen.
Már sötétedett, mikor az
Egészségháztól elindultak a felvonulók, többnyire óvodás gyerkőcök és szüleik, nagyszüleik.
Kis mécsesek világították meg
az utat, tisztelegve Szent Márton emlékének, aki a közeli Szombathelyen, a korabeli Római Birodalom, Savaria városában látta
meg a napvilágot.
A római elöljáró fiaként, katonaként szolgáló Márton története szerint a francia Amiens városában egy hideg téli estén köpenyét megosztotta egy koldussal. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.

Szent Márton jóságáról, irgalmasságáról már életében legendák
keringtek, de püspökké választásának történetéről is, miszerint
olyannyira nem szerette volna
elvállalni a tisztséget, hogy a
libák óljába bújt a küldöttek elől.
Kedves kis műsorral emlékezett meg az eseményről a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde Katica csoportja. A
gyerekeket Tóth Bernadett és
Németh Barbara készítette fel.
Ezt követően a Zalamenti és
Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény nyugdíjas klubja
Poór Erzsébet vezetésével libás
nótákat adott elő.
A rendezvényen forralt borral
kínálta a közönséget a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület,
míg a „Salla” Művelődési Központ aprósüteménnyel, teával
várta a libakorzó résztvevőit.
BHK

Gyarmati Antal polgármester
és Kovács Ildikó, a város jegyzője köszöntötték Horváth Lászlónét, aki november 15-én ünnepelte 90. születésnapját. A virágcsokor és ajándékcsomag mellett Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelét is átvehette a jeles nap alkalmából.
Kati néni bár főzőtanfolyamot végzett, mindvégig a háztartásban tevékenykedett, hiszen bőven akadt feladat az állatok körül

és a földön. Ahogy elmondta, sosem unatkozott, mindig volt
tennivaló a ház tájékán. Örömmel említi négy unokáját, nyolc
dédunokáját, sőt, már egy ükunoka is érkezett a családba. Kati
néni családja mellett gondoskodásban, szeretetben tölti mindennapjait. Lányai, Kovács Andrásné és Horváth Károlyné mindent
megtesznek a veszélyes, vírusos
időszakban is, hogy megóvják
édesanyjuk egészségét.
BHK

A köszöntők körében az ünnepelt.
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Önkormányzati hírek Zalalövőről
Az előző tájékoztató óta eltelt időszakról kívánok információt nyújtani, az önkormányzat által végzett legfontosabb tevékenységekről.
A Zalaispa Nonprofit Zrt.től megrendeltük ez évre is a
házhoz menő lomtalanítást, ami
november 22-én le is zajlott.
Önkormányzatunk 1 484 000
forintot fizetett a szolgáltatásért. Fontosnak tartjuk környezetünk megóvását, ezért a jövőben is biztosítani kívánjuk
ezt a lehetőséget a lakosságnak,
kérem éljenek vele. Ha már a
hulladékszállításnál
tartunk,
szeretném nyomatékosan kérni,
hogy a temetőknél elhelyezett
konténerekbe csak temetői hulladékot helyezzenek, mivel ellenkező esetben mintegy négyszeres díjat számol fel a hulladékkezelő, melyet nem tudunk vállalni, így gondoskodnunk kell a konténerek máshol
történő elhelyezéséről, mely
kevésbé ideális a temető látogatói részére.
Háziorvosi feladatok ellátására vonatkozóan szándéknyilatkozatot adtunk dr. Szabó
Éva háziorvos egészségügyi
szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatására, az 1.
számú háziorvosi körzetben.
Várhatóan 2022. januártól nem
helyettesítőként, hanem praxisjogosultként látja el a feladatot.
A fogászati rendelésnél már
előrébb tartunk, dr. Borsos
Márta fogszakorvossal feladatellátási szerződést kötöttünk,
így 2021. december 1-jétől
praxisjogosultként látja el a
feladatot, ennek következtében

heti 3 alkalommal a helyi rendelőben, két alkalommal a zalaegerszegi rendelőjében fogadja
a zalalövői pácienseket.
Módosításra került a szociális célú tűzifatámogatásról szóló rendelet, sőt azóta a kérelmek benyújtása is megtörtént
a szociálisan rászorulók részéről, melynek keretében a Belügyminisztérium 2.400.300 Ft
összegű
támogatásával
és
177.800 Ft + szállítás költsége
3
önerő vállalásával 140 m tűzifa
kiosztására lesz lehetőségünk.
A hóeltakarítás és a síkosság mentesítés megszervezése
egyre nehezebb feladat, mivel
nincs vállalkozó, aki teljes körűen vállalná a feladatot. Így a
tavalyi évhez hasonlóan a hótolásra a Győrfi Trans Kft.-vel, a
síkosság mentesítésre pedig a
Dimb-Domb Kft.-vel kötöttünk
szerződést. Természetesen az
önkormányzat is karbantartó
személyzettel és saját eszközeivel kiveszi a részét a feladatokból.
A zalapatakai buszváró cseréjére került sor, melyet már
régóta vártak az arra autóbusszal közlekedők. Az aljzat
elkészítését karbantartóink végezték, a Valcol Kft. helyezte el
a várót és további 4 utcai hulladékgyűjtő edényzetet vásároltunk. A beruházás 1 469 000
forintba került.
Korszerűsítettük az óvoda
fűtését. Szükségessé vált az
óvodai kazánok cseréje, melyre
1,8 millió forintos beruházás
keretében került sor.
Október végén elkészült a
budafai temető és imaház kö-

Segítsünk Takács Bálintkán!

A súlyos betegségben szenvedő Takács Bálintka
(részletes cikk a 10. oldalon) gyógykezeléséhez átutalással is hozzájárulhatnak olvasóink. A számlaszám: OTP Bank 11773494-00892858-00000000 Koltai
Szidónia Eszter.

Az új kazánok működését ellenőrzi Dobod Gábor karbantartó
az óvodában.

zötti járdaszakasz, melynek felújítását szintén saját erőből
végeztük. Tervezzük a Rákóczi
utca aszfaltozását, azonban
előtte a Zalavíz Zrt. által előírt
rekonstrukciós munkálatokat el
kellett végezni, melynek költsége nettó 2 300 000 forint
volt. Jenleg az aszfaltozási munkálatokra várunk, melyet megrendeltünk, a kivitelező kapacitásának, de leginkább az időjárásnak a függvényében bízunk mielőbbi elkészültében.
Az előző két beruházásra
összesen 19,6 millió forint fogunk fordítani.
Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatokat fokozatosan készül átszervezni a
tulajdonában álló Borosánvölgy Nonprofit Kft.-be. A
piros színű Toyota haszonjárművünk teljesen leamortizálódott, gazdaságtalanná vált a további fenntartása, így vásároltunk a kft. részére egy használt
Iveco hétszemélyes, platós, három oldalra billentő gépjárművet, melynek költsége 7 810 000
forint volt, melyet településüzemeltetési feladatokra hasznosítunk
Magyar Falu Program keretében elkészült a Városvég és
az Ifjúsági utcák közötti járdaszakasz térkövezése, mely-

nek költsége bruttó 5,5 millió forint volt, melyhez 2,9
millió forint pályázati támogatást nyertünk az anyagköltségre.
Önkormányzatunk a Borosán-völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével
sikeresen szerepelt két a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület működési területére meghirdetett pályázaton:
Megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására
irányuló tematikus fejlesztés című felhívás alapján 9 987 380
Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A fejlesztés a
Borostyán-tónál fog megvalósulni, mely tartalmazza napelemes kandeláberek, világítótestek, okospad elhelyezését, továbbá teqball asztal és eszközök beszerzését.
Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást
fejlesztő projektek támogatása
című felhívás alapján pedig
9.998.764 Ft támogatást nyertünk színpad, közösségi sátrak
és berendezései vásárlására, valamint eszközvásárlásra és rendezvényszervezésre. A projektek megvalósítását még az idén
megkezdjük.
Gyarmati Antal
polgármester

2021. december
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Összefogás Takács Bálintkáért
Hagyárosböröndön november 27.-én több módon is összefogtak a helyiek és nem helyiek, hogy hozzájáruljanak az
izomdaganattal küzdő, még csak
6 éves Takács Bálintka gyógykezelésének támogatásához.
A kisfiú betegségének híre
futótűzként terjedt a településen, a rokonok, a munkatársak
és ismerősök körében. Mindenkiben feléledt a segíteni vágyás
gondolata, és nagyon sok féle
ötlet született arra vonatkozóan, hogyan lehetne anyagilag
is támogatni a családot. Így
civil kezdeményezésként hamarosan adománygyűjtő ládák
kerültek kihelyezésre a helyi és
környező boltokba, illetve a
facebookon különböző támogató felajánlások kezdtek keringeni.
De úgy tűnt, hogy mindez
nem elég, illetve, hogy olyan
erős a tenni akarás, melyet már
legalább helyi szinten célszerű
összefogni. Így született meg a
gondolat, hogy a helyi egyházközség és az önkormányzat
szervezésében készülődő „első
közösségi adventi gyertyagyújtást és az azt követő beszélgetést” mint közösségi eseményt, bővítsük ki, illetve formáljuk egy jótékonysági rendezvénnyé.
Így történt, hogy a november 27-i adventi gyertyagyújtást
követő szentmisét Farkas László plébános Takács Bálintka
gyógyulásért ajánlotta fel. Itt a
hívek a kisfiú gyógykezelésének támogatására 131 ezer
forintot dobtak a perselybe.
(Soha ennyi pénz nem gyűlt
össze adományozási céllal.)
A délután nem csak a templom körül volt mozgalmas, hi-

szen a kultúrházhoz 14 órától
érkeztek a sütemény felajánlások a segítő szándékú helyiektől, illetve távolabbi településekről is. A sütemények ezt
követően kisebb-nagyobb átlátszó műanyag ételdobozba kerültek, és az udvarra kihelyezett
asztalon várták a süteményvásárra érkezőket.
Sokan érkeztek a környező
településekről és Zalaegerszegről is, mivel a Hagyárosböröndi
Rendezvények facebook oldalra kitett eseménynek nagyon
gyorsan terjedt a híre. Volt
olyan munkahely (Patent Kft.)
ahol a dolgozók 120 ezer forintot gyűjtöttek össze, és hozták el, hogy bedobják a süteményvásáron kihelyezett adománygyűjtő dobozba. Vigh
László országgyűlési képviselő
és miniszteri biztos is nemes,
100 ezer forint felajánlást tett,
így az is bekerült az adományok közé.
A kisgyermekes családosokra gondolva, 15 órától többféle, a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó kézműves foglalkozás, illetve csillámtetkó várta
a piciket. Sokan érkeztek, hiszen talán az ilyen korú gyermeket nevelők érzik át legjobban Takács Bálintka szüleinek helyzetét.
A süteményvásáron kívül
forralt bor, tea, szendvics, és
almakompót is várta a jótékonykodni érkezőket. Ezeket
mind a helyi önkéntesek készítették, és kínálták, bízva abban,
hogy ezzel is hozzájárulnak a
nap sikeréhez.
És hogy a hangulat kellőképpen emelkedett legyen, 17
órától a helyi Mihály Luca,
majd a bagodi Szakály Vanda

A helyi Mihály Luca énekel.

Mirabella karácsonyi dalokkal szórakoztatta a jelenlévőket.
A süteményvásár várakozáson felül sikerült, minden sütemény elkelt, sőt, még „tartalék”
süteményekért is szaladni kellett, hogy az ide látogatóknak ne
üres kézzel kelljen távozniuk.
Mikor már minden elfogyott, a szervezők összeszámolták a jótékonysági süteményvásáron adományként bedobott támogatásokat, mely a
nagyobb támogatásokkal együtt
586 ezer forint lett.
A nap zárásaként Bálintka
édesapjának átadásra került a
templomi gyűjtés és a jótékonysági süteményvásáron adományként összegyűlt pénz.

Végül: itt is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ötletével; munkájával; személyes
közreműködésével; eszköz, felszerelés biztosításával; műsorával; sütemény felajánlásával;
egyéb felajánlásával, illetve
anyagi támogatásával hozzájárult a jótékonysági kezdeményezés sikeréhez. Köszönjük!
Mivel a gyógyulás hosszú
lesz, ezért kérjük, hogy aki
tudja, támogassa Bálintka gyógyulását a boltokban kihelyezett adománygyűjtő dobozokban is. Akinek egyszerűbb,
utalhat az alábbi számlaszámra
is: Koltai Szidónia Eszter
11773494-00892858-00000000.
Varga Katalin
polgármester

Zalalövői modellezők sikere

Hadászi Sándor, Merth Miklós és Vass Csanád az eredményhirdetésen.

A Zalalövő Modellező Klub
versenyzői a következő helyezéseket érték el a Tapolcán
megrendezésre került országos
bajnokságon.
Kategória: F1K, CO2 (széndioxid) motoros repülőmodell:
1. Merth Miklós, 2. Hadászi

Sándor, 3. Vass Csanád, 4. Németh Bertold, 5.
Kovács
Mátyás, … 7. Tüske Gábor.
Gratulálunk az elért eredményekhez, további jó felkészülést és versenyzést 2022
ben.
Klubvezetés
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Merics Istvánné Hagyárosbörönd Díszpolgára
Hagyárosböröndön 2021. november 27-én, ünnepélyes keretek között, a templomban került
átadásra Merics Istvánné – a falu
egykori tanítója – részére a Hagyárosbörönd Díszpolgára címet
tanúsító oklevél.
A tanító néni pedagógiai, és
helyi művelődés szervezői, irányító munkásságának elismerésére vonatkozó javaslatok már
korábban is megfogalmazódtak, de ennek jogi keretei, azaz,
a díszpolgári cím adományozásának lehetősége 2020. februárjában nyílt meg, mikor az
önkormányzat képviselő-testülete rendeletet hozott a Hagyárosbörönd Község Díszpolgára cím,
valamint a Hagyárosböröndért
Díszoklevél adományozásának
rendjéről.
Tavaly nyáron hivatalosan
is beérkezett a javaslat, melyben – a Hagyárosböröndért
Egyesület vezetője, – Molnár Imre
kezdeményezte Merics Istvánné
részére a díszpolgári cím adományozását.
A vírushelyzet azonban közbeszólt, így a cím adományozá-

sának az ügye halasztódott. Végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy most, 2021-ben, megragadja az első adventi gyertyagyújtás ünnepi alkalmát arra, hogy a díszpolgári címet
átadja.
Az eseményre meghívást kapott Merics Istvánné, akit idős
kora miatt, lánya, Merics Magdolna képviselt. Meghívásunkat elfogadta továbbá Vigh László
valamint Császár Zoltán is.
Merics Istvánné lánya, Magdolna meghatottan vette át az
édesanyja munkásságát elismerő Hagyárosbörönd Díszpolgára Címet, melyet a Hagyárosböröndön közel 40 éven keresztül végzett, meghatározó
tanítói és nevelői tevékenységéért adományoztak neki, továbbá azért, mert köztiszteletben
álló személyként segítő jelleggel közreműködött a közigazgatási feladatok ellátásában, az itt
élő emberek hivatalos ügyeinek
intézésében és magánjellegű problémáinak megoldásában, és nem
utolsó sorban, mert áldozatos
munkájával nagyban hozzájárult

Agyógynövények és az egészség

A címátadás után…

ahhoz, hogy tanítványai sikerrel
helyt álljanak az életben.
Az ünnepségen ezt követően rövid összefoglaló hangzott
el a 95 éves Merics Istvánné
életpályájáról, amit levél formájában küldött el az önkormányzat részére. Ebből megtudhatjuk, hogy a tanári pályát 1947.
decemberében, Böröndön kezdte,
és az I-IV. összevont osztályt tanította. Aktív népművelői tevékenységet folytatott: lánycsoportot
vezetett, énekkart szervezett, színielőadásokat tanított be, néptáncot oktatott. Műsorukat nem csak
helyben, hanem a környező településeken is bemutatták.
1970-ig, a Böröndi Iskola körzetesítéséig tanított a településen. 42 év aktív tanítói munkáját 1989-ben fejezte be, de lélek-

ben most is a pedagógia elkötelezettje. Az általa küldött, és
pedagógus elhivatottságát mutató
Gárdonyi idézet: „A tanító szeretete olyan láng/mely minél többet ád másoknak,/annál jobban
emészti önmagát”
Az ünnepségen elhangzott az
egykori tanítványok egy-egy kedves, a tanítóhoz kapcsolódó emléke is.
Ezt követően Vigh László is
méltatta Merics Istvánné pedagógia munkáját, és további erőt, és jó
egészséget kívánt a díjazottnak.
A díszpolgári cím átadáshoz
kapcsolódóan több régi fotó is
előkerült, melyet kis albumba
fűzve emlékként küldtek a régi
tanítványok a tanító néninek.
Varga Katalin
polgármester

Hegyi utat javítottak
A zalaboldogfai Marton-hegyi zártkerti útnak az állagmegóvása érdekében civil kezdeményezésnek köszönhetően november 18-án kettő teherautó zúzalékot, melyet Légrádi Ferenc
és Hollósi Gyula ajánlottak fel,
terítettek el az útszakaszon. A
munka elvégzéséhez Zalaboldogfa Község Önkormányzata
is hozzájárult.

Zalalövő és Környéke
Közéleti

November 11-én a zalaboldogfai kultúrházban tartott előadást Fülöp Zoltán az EzerJóFű Porta vezetője a gyógynövények jótékony hatásáról. Az
EzerJóFű Porta a gyógynövényekből készült kivonatokat,
tinktúrákat, szappanokat, olajokat az első lépéstől az utolsóig

„énkezűleg”, féltő gondoskodással készíti.
Az előadás legfőbb témája arról szólt, hogy a gyógynövényekkel megőrizhetjük az egészségünket az őszi, téli hidegben is. Segítségükkel megelőzhetjük a betegségeket, hatékonyan működnek
közre a betegségek gyógyításában.

havilap
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Világító burkolatú kerékpárút Zalában
útvonal, ami a világító burkolatjelekkel sokkal biztonságosabbá vált.
Mórocz József, a MK Zala
megyei igazgatója a technikai
részletekről elmondta: a 20 kilométeres bicikliútnak 12 kilométeres szakaszát, a bagodi
vasútállomástól Zalalövőig látták el az elmúlt hetekben a világító felezővonallal. A mintegy 5,7 millió forintba kerülő
kísérleti felfestés ugyan drágább mintha hagyományos fesFotó: MTI/Varga György
tékkel készült volna, de a fluoreszkáláshoz hasonlóan sötéVigh László, Schanda Tamás, Mórocz József és Kovács Dezső, tedés utáni fényvisszaadással
Zalaszentgyörgy polgármestere (b-j) a zalaszentgyörgyi sajtómegvilágítja a kerékpárút teljes
tájékoztatón.
szélességét. (Forrás: MTI)
Világító burkolatjelekkel ellátott kerékpárutat adott át Zalában az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
parlamenti és stratégiai államtitkára november 26-án; Schanda Tamás az eseményen elmondta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) 2018 áprilisában létrehozott egy kísérleti
építési bizottságot, amelynek
pályázatán azóta 28 innovatív
termék vagy technológia bizonyíthatta gyakorlati alkalmazhatóságát a mindennapi közlekedésben.
A közlekedés ügye sok
szempontból kiemelt jelentőségű, hiszen a zöldítésével
javítható a környezet állapota,
13 biztosító egy helyen,
az infrastruktúra bővítésével,
korszerűsítésével pedig a gazteljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!
daság is élénkíthető. Az egyre
jobb minőségű utak és járműülakásbiztosítások ükötelező gépjármű felelősségbiztosítások
vek pedig egyaránt szolgálják
átdolgozása a legkedvezőbb díjra üteljes körű casco üutasbiztosítás
az emberek kényelmét és bizüélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és
tonságát is – fejtette ki Schanda
Tamás.
felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés
Kifejtette, hogy a ZalaegerMunkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
szeg és Zalalövő közötti kerékpárúton elkészült világító burkoü
biztosításközvetítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
latjeleknek köszönhetően nemRészletek: www.cashbank.hu / karrier
csak biztonságosabbá vált a
közlekedés, de olcsóbb is a
H-Kontakt Group Kft / Horváth József
fenntartása, mert nincs szükség
Irodáink:
közvilágításra, és ez a burkolat
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
„meghibásodni sem tud”.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Vigh László, a térség fideZalacséb, Kossuth u. 18.
szes országgyűlési képviselője,
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
miniszteri biztos az átadás
Web: www.cashbank.hu
kapcsán azt mondta: a Zalaegerszeget Zalalövővel összekötő, 20 kilométeres kerékpárút
nagyon népszerű, mert sík terepen halad, de több települést is
érint a két zalai város között. A
helyiek és a turisták körében is
kedvelt, ezért elég forgalmas

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ki ajánlotta neked ezt?…
László mérnökként dolgozik az utóbbi 1,5 évben
már otthonról. Ezért felhívott, hogy a nappaliban egy
irodát kellene kialakítani.
Felmérés közben az asztal mellett megláttam több
használt laptopot.
– Látom, Te is elhasználtál már párat az elmúlt
évek alatt.
– Igen. Ez volt az első
laptopom, egy neves amerikai márka. Nem volt olcsó,
egy használtautó árának a
felét költöttem rá. Akkor
úgy gondoltam, érdemes
ennyit költeni rá. Utólag kiderült, nem. Félévenként
hordtam szervizbe, típushibákkal.
Ez volt a következő,
jobb, mint az előző. Ezért
többe is került. Három év
múlva kétszer javítás, majd
kuka.
Ez a harmadik. Azért ezt
választottam, mert a boltban
esküdöztek, hogy ez aztán
bírni fogja. Hát nem bírta….
Ekkor már kezdtem
bosszús lenni. Bementem a
boltba a barátomhoz, és elmondtam neki, szeretnék
végre egy olyan laptopot,
ami kibírja 4 évig, nem úgy,
mint ez.
– Ezen ne csodálkozz, ez
ennyit tud. Majd elmosolyodott és megkérdezte:
– Ki ajánlotta neked ezt a
márkát?
– Te voltál….
Összenevettünk, ez egy
bolond világ.
– Hát az irodabútor jobb
választás lesz, mert háromszor tovább fog tartani, mint
egy laptop és még akkor is
működni fog…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

