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Tizennyolc évvel ezelőtt in-
dult útjára a hagyományos fa-
lusi szüreti felvonuláson túl-
mutató ,Zalai Murcifesztivál
mely Zalalövő egyik meghatá-
rozó eseményévé vált.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, Zalalövő Vá-
ros Önkormányzata, valamit a
Zalalövői Borbarát Kör által
szervezett kora őszi program
idén visszakerült eredeti helyé-
re, a város központjába.

Már délben elkezdődött a
rendezvény a sportpályán, ahol
a III. Salla Kupa labdarúgó-
torna mérkőzéseire került sor. A
végső sorrend: 1. FK Nafta

Murcifesztivál Zalalövőn
Lendva (szlovák), 2. UFI Farra
d'Isonzo (olasz), 3. Bruck/Mur
(osztrák), 4. ZTK Zalalövő.
Legjobb kapus: Kruczler Máté
(ZTK Zalalövő), legjobb játé-
kos: Samuel Mameli (Farra),
gólkirály: Nikola Lebar (NK
Lendva) 6 gól.

Tizenkét csapat jelentkezett
a főzőversenyre, melynek ered-
ményeként többféle gulyás ke-
rült a zsűri asztalára, ahol Vizy
Tiborné, Kőmíves József Ol-és
lárné Zubor Beatrix kóstolta az
ételeket. Díjazottak: 1. Vaspör
Önkormányzata, 2. Budafáért
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület, 3. AFEME.

A szüreti program visszaté-
rő vendégei a Balatoni Borba-
rát Hölgyek Egyesületének
tagjai, akik közül Dévényiné
Balogh Gyöngyi elnök asszony
nyitotta meg a rendezvényt
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-
gármesterének köszöntője után,
majd termésáldást mondott Páli
Zoltán plébános.

A színpadon közben a Gö-
cseji Szegek Néptáncegyüttes, a
Pálóczi Horváth Ádám Alap-
fokú Művészeti Iskola zalalövői
néptáncos növendékei, az Ezüs-
tlile Néptánccsoport, a Salla
Néptáncegyüttes, valamint az
egészen fiatal korosztályból
Major Sámuel és Major Simon
mutatta be néptánc műsorát.

A Vas megyei Narda köz-
ségből érkezett együttesZgano
hangulatos tambura muzsikával
töltötte meg a teret, melyet az
olasz testvértelepülés, Farra
d'Isonzo énekese, Alessandro
Spessot Fantasy, a zenekar
frontembere emelt még maga-
sabbra.

A színpadi program folyta-
tásaként a ,Molnár György Trió
köztük Lyra-Molnár György
díjas harmonikaművész lépett a
nézők elé. A rendezvényt a
Kocsmazaj zenekar zárta.

Az ételkóstoló adomány
jegyekből származó bevétel az
irsapusztai tűzeset károsultjait
támogatja.

BHK

Gyarmati Antal mondott köszöntőt.
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Zalalövő központjából ki-
érve erdei úton lehet megkö-
zelíteni a hajdani búcsújáró he-
lyet, a . Csen-Borosán-völgyet
des, a béke szigete a völgy, így
séta és kirándulóhelynek is
nagyszerű választás. A gyönyö-
rű bükkös területen több védett,
ritka növény található, mint a
ciklámen, tőzike.

Hajdan búcsújáró helyként
tartották számon a zöld lomb-
sátor alatt megbújó szakrális
teret a környékbeliek. Sarlós
Boldogasszony napján, július
2-án szabadtéri misére várták a
hívőket, de ősszel is rendeztek
búcsút, ezt főként a cigányság
tekintette saját ünnepének.

Története szerint a második
világháborút követően hálából
építették ki a környezetét a ha-
zatérő katonák. A forrás és kör-
nyéke emlékhellyé vált. 1992-
ben felújították a kegyhelyet,
majd a közelmúltban, 2011-ben
a nagyfernekági származású
Szabó Géza családja kezdemé-
nyezésére, a település hívő la-

Mise a Borosán-völgyben

kosságának közreműködésével
ismét megtisztították a stáció-
kat, valamint biztonságos lép-
csősort építettek a szabadtéri
oltárhoz.

Az elmúlt évben több alka-
lommal kezdeményezett társa-
dalmi munkát , aPáli Zoltán
zalalövői Szent László király
plébánia plébánosa, mely során
a hívők támogatásával rendbe
tették a kegyhelyet.

Ezt követően több alkalom-
mal tartottak misét a völgyben,
legutóbb szeptember 11-én vár-
ta híveit Páli Zoltán atya, aki a
szentmisét Kis Boldogasszony
köszöntésére, valamint a plébá-
nia egykori szülöttjének, Mi-
szori Zoltán atya lelki üdvéért
ajánlotta fel, halálának 10. év-
fordulója alkalmából, kérve a
Szűzanya közbenjárását, segít-
ségét és Miszori Zoltán atya
pártfogását a plébánia szá-
mára, az új tanévhez, az előt-
tünk álló feladatokhoz, kihívá-
sokhoz.

BHK

Zalalövő Város Önkormányzatának elmúlt időszakban történt
döntéseiről, az önkormányzat munkájáról kívánom tájékoztatni
Zalalövő Város lakosságát.

A testület fontosabb döntései:
Önkormányzatunk az idei évben az alábbi civil szervezeteknek

nyújtott céljellegű támogatást programjaik megvalósítására:

Önkormányzati hírek Zalalövőről

Mivel az igények meghaladták a rendelkezésre álló keretet,
ezért idén a kéréseket egységesen 90%-ban tudtuk támogatni.

A testület döntött a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti ellátások intézményi térítési díjának emeléséről. A 2019 óta
egy kormányrendelet miatt befagyasztott térítési díjak 30%-os
emelésről döntött a testület, mely még nem számolt az energiaárak
nagymértékű emelkedésével. Azokat egy következő emeléssel
2023. áprilistól tudja beépíteni a térítési díjba. A felnőtt és szo-
ciális étkezés térítési díja 25%-al nőtt.

Döntés született és időközben meg is valósult a és aBem
Bartók utcák mart aszfaltos, emulziós zárással történő pormen-
tesítése, valamint a Bartók utca csapadékvíz elvezető árok fel-
újítása, melynek költsége mintegy 11,5 millió forint volt.

A testület megrendelte az egészségügyi központ feletti üres
szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjét, melynek költsége
2.359.000 Ft.

A testület döntött arról, hogy ez évben is megrendeli a házhoz
menő lomtalanítást a lakosság részére, melynek időpontja 2022.
október 17, költsége az eddigi évek tapasztalatai alapján várha-
tóan meghaladja a másfél millió forintot.

A legnehezebb döntés az ívóvízközmű állami tulajdonba adá-
sának kérdése volt. Sajnos a nagyon rossz állapotban lévő ívóvíz
közmű rendszerünk felújításra szorul, melyre nyertünk is nettó
500 millió forint támogatást, de ebből 30 %, mintegy 150 millió
forint saját erő lenne. A pályázat készítésekor a gazdasági kör-
nyezet sokkal kedvezőbb volt – alacsony alapkamat, infláció, ala-
csonyabb energiaárak –, így jelenleg a hitelfelvétel nem lehetsé-
ges, azzal veszélyeztetnénk likviditásunkat. Így a projekt megva-
lósítása sajnos nem lehetséges. Marad tehát egyelőre változatlan
állapotban az ívóvízközmű, viszont az önkormányzatnak ebben az
állapotában nagy veszteséget termel, így úgy döntöttünk, hogy
átadjuk az államnak. A szennyvízközmű és a Zalavíz Zrt.-ben lévő
részvényünket megtartjuk.

Az elkövetkező hetek kihívása lesz, hogyan tudunk az ener-
giával takarékoskodni, mert a jövőbeli árak közel tízszeresei mind
a villamosenergia, mind a gázenergia vonatkozásában az ed-
digieknek.

Gyarmati Antal
polgármester
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Bagod község minden szük-
séges igényt kielégítő épület-
infrastruktúrával rendelkezik. A
jelenleginél többre nincs szük-
ség, feladatunk az előre tekintő,
idejekorán történő karbantartás,
illetve a szükség szerinti meg-
újítás.

Az önkormányzat takarékos
gazdálkodásának köszönhetően
idén 4 épületen is tudtunk ál-
lagmegóvást, felújítást végezni
saját forrásból: óvoda, sport-
épület, községháza, faluház.

Bár csupán falu vagyunk,
nem város, ennek ellenére
méretünkhöz képest óriási
2.450 (!) m -nyi épületet, épü-2

letrészt kell működtetnünk – a

Csak előre…

bölcsőde-óvoda egymaga 570 m .2

Ez annyi, mintha majdnem 25
„Kádár-kockaházat tennénk
egymás mellé! Ezen hatalmas
szám nem tartalmazza a Zala-
egerszegi Tankerületi Központ
által fenntartott ~1150 m alap-2

területű, 2021 óta emelettel el-
látott iskolát és egy vállalkozás
keretében működtetett ~320 m -2

es konyhaépületet sem.
Kihívásokban bizony bő-

velkedünk, de azon dolgozunk
nap mint nap, hogy mindig a
legjobbat hozzuk ki az adott
lehetőségekből, bármilyen ne-
hézségek is tornyosulnak elénk!

Bagod Község
Önkormányzata

Kerek évfordulóhoz érke-
zett , ugyanis óvodai ne-Bagod
velés 1942-től van településün-
kön, akkor még nyári napkö-
ziként működve Thassy Kristóf
földesúr és szervezé-felesége
sében. Az 1980-as évek elejétől
a korábbi iskolaépületben ke-

Már 80 éve…
rült elhelyezésre, mely nap-
jainkban is otthont ad a leg-
kisebbeknek, kiegészülve a
2009-ben indult bölcsődével.

Tudta, hogy ezen épületben
korábban mozi is volt?

Bagod Község
Önkormányzata

Az épület 1956-ban és napjainkban.

A Bagodi Történelmi Játé-
kok alkalmával idén júniusban
avattuk fel Bagod legújabb ne-
vezetességét, egy ókori római
szabadtéri bemutató- és pihe-
nőhelyet.

Ahogy írtuk, e létesítmény
az olaszországi Pompeii váro-
sában feltárt egyik híres épít-
mény (egy úgynevezett tricli-
nium) 21. századi életre keltése
– az ókori várost csaknem 1950
évvel ezelőtt teljesen elpusztí-
totta a kitörő Vezúv vulkáni
hamuja és lávája. Ennek déli
végében található Zala megye
egyik legszebb, egy családot áb-
rázoló, hozzávetőlegesen 1800
éves ókori római kőemlékének
másolata.

Először nekünk sem jutott
eszünkbe, de tökéletes hely-
színként szolgálhat akár egy
esküvőnek is, szeretettel ajánl-
juk a házasodni szándékozók
figyelmébe, hiszen már nyakun-
kon a következő esküvői „sze-
zon” tervezésének ideje. Hajrá!

A triclinium mellett továb-
bi kültéri nevezetességeink áll-

Akár még annak is
nak az érdeklődők rendelke-
zésre a községháza díszter-
mén kívül:

– a Szombathelyi Egyház-
megye egyetlen Szent Pál tisz-
teletére szentelt, 1260 körül
épített, jelenleg felújítás alatt
lévő kerektemplom (úgyneve-
zett rotunda),

– Makovecz Imre világhírű,
Kossuth-díjas építész tervei
alapján felújított faluház (ere-
detileg nemesi családi ház,
kúria) és környéke,

– a volt felsőbagodi falurész
harangtornya körül létesített
park,

– egy patak által szegélye-
zett Szent István park,

– a hajdani földbirtokos Cser-
tán-család mauzóleum kertje,

– vagy bármely más hely-
szín, amire még mi sem gon-
doltunk.

Örömünkre szolgál, hogy
még október végén is esküvő-
nek adhat helyet faluházunk
különleges sétánya.

Bagod Község
Önkormányzata

A fotón egy keszthelyi csoport látható a tricliniumnál.
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A Hagyárosböröndért Egye-
sület 2022. szeptember 24-én
biciklitúrára invitálta az érdek-
lődőket. A fő szervező Horváth
Tiborné, Hajni volt, aki felka-
rolta az egyesületi kezdemé-
nyezést. A túra 13 órakor in-
dult a kultúrház udvarától.

Az útvonalat a biztonságos
közlekedés szempontjait szem
előtt tartva alakították ki, így az
útvonal túlnyomó részt kis for-
galmú utakon, illetve a bicik-
liúton haladt egészen a Gébárti-
tóig. A távot kényelmesen, jó
háromnegyed óra alatt telje-
sítették a résztvevők.

A tónál a szeles idő miatt
elmaradt a tervezett szalonna-

Biciklis túrán a hagyárosböröndiek

sütés, de volt helyette egy kis
pihenés, illetve séta a már kissé
őszies hangulatot árasztó tó
partján. A kirándulásból nem
maradhatott ki Gébárti-tó leg-
újabb nevezetességének, a Kár-
pát-medencei Tradicionális Fa
Sírjelek Emlékparknak a megte-
kintése sem, már csak azért sem,
mivel a parkban több fejfa egy
hagyárosböröndi hobbi fafara-
gó keze munkájaként készült.

A túra a hazafelé tartó úton
kissé nehezebb volt, mivel több
partos részen kellett feltekerni,
így végül mindenki kellemesen
elfáradt.

A túra jól sikerült, mindenki
nagyon jól érezte magát!

A falugondnoki szolgálat a
szociális törvény szerinti szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális tevékenységek közé tar-
tozik. A feladatot végzők a vo-
natkozó rendelet alapján tovább-
képzés elvégzésére kötelesek.

A továbbképzési időszak négy
év, melynek során a tovább-
képzési kötelezettség a minősí-
tett továbbképzésen való rész-
vétellel, és a program szerinti
feltételek teljesítésével valósul

Falugondnoki továbbképzés
meg. A továbbképzési rendszer-
ben több szervezet hirdet meg
képzéseket, melyek lehetnek:
szakmai tanfolyamok, szakmai
személyiségfejlesztő foglalko-
zások, szakmai tanácskozások,
külföldi vagy hazai tanulmány-
utak, szakmai műhelyek, szak-
mai e-learning-ek, szakmai
terepgyakorlati továbbképzé-
sek stb.

Az egyes képzések a jel-
legüknek megfelelően megha-

tározott továbbképzési értékkel
bírnak, melyet továbbképzésbe
beszámítható pontokként hatá-
roznak meg. Egy továbbkép-
zési időszak – azaz négy év –
alatt a falugondnokoknak a
szakterületükre érvényes to-
vábbképzések közül annyi to-
vábbképzést kell elvégezniük,
hogy összeszámítva meglegyen
a 60 továbbképzési pont.

A dol-Hagyárosböröndön
gozó Srágliné Vass Bernadett

falugondnok a fenti kötelezett-
ség alapján szeptemberben vett
részt továbbképzésen. A képzés
24 óra tanórát foglalt magában,
melyben voltak elméleti és
gyakorlati órák is. A fő téma a
különböző stressz és konfliktus
helyzet felismerésére és a ja-
vasolt kezelési technikákra ter-
jedt ki. A képzés során meg-
szerzett ismeretek a falugond-
nok számára jól felhasználha-
tók a mindennapi tevékenység
során.

Varga Katalin
polgármester

Hagyárosböröndön a könyv-
tári eszközállomány új, a gyer-
mek-és ifjúsági könyvek elhe-
lyezését szolgáló könyvtári pol-
cokkal bővült.

A könyvtári bútorzatot a
Deák Ferenc Megyei és Városi

Új polcok a gyermekkönyveknek

Könyvtár biztosította. Ideigle-
nesen az önkormányzat tanács-
termében került elhelyezésre.

A könyvtár időről időre meg-
újuló olvasnivalóval várja a gyer-
meket és felnőtteket egyaránt.

Imre Vanda

Az önkormányzat 2022
nyarán – a lakosság körében
végzett előzetes igényfelmérés
alapján – benyújtotta jelentke-
zését a Nemzeti Művelődési
Intézet (NMI) a „Tudásunkkal
kézen fogva a közösségekért
2022” elnevezésű felhívására.

A felhívás lényege, hogy a
pályázó önkormányzatok az ál-
taluk kiválasztott szakkör, illet-
ve szakkörök vonatkozásában
szakmai elméleti, illetve eszköz
és anyag támogatást kapnak az
államtól az NMI-n keresztül.

Hagyárosböröndön 2022 ta-
vaszán már sikeresen zárult egy
ilyen, az NMI által támogatott
vesszőfonás szakkör, melynek
eredményeként gazdag kiállítá-
si anyag gyűlt össze, és került
bemutatásra több, mint két hé-
ten keresztül a hivatal tanács-
termében. E szakkör sikerén
felbuzdulva kíván az önkor-
mányzat ismét lehetőséget adni
arra, hogy a kézműves tevé-

Új szakkörök indulnak Hagyárosböröndön
kenység iránt érdeklődők részt
vehessenek újabb szakköri fog-
lalkozásokon.

Az idén ősszel a nemezelő,
illetve a bútorfestő szakkörök
indulhatnak el akkor, ha leg-
alább 5-5 fő jelzi az adott
szakkörre vonatkozó részvételi
szándékát. A szakkörök most is
minimum 5 fővel indulhatnak,
és a szakköri tagoknak vállal-
niuk kell, hogy részt vesznek
legalább 20 szakköri foglalko-
záson, melyet ismét egy kiál-
lítással kell majd zárni.

A nemezelő szakkör kereté-
ben az elméleti ismeret elsajá-
títása után az alábbi tárgyak
fognak készülni: nemezzsinór,
játékok (csön-csöngyűrű, ne-
mez labda), állat figurák (ma-
dár, négylábú állatka, nemez
kígyó), ékszerek és ékszer
kiegészítők (karkötők, gyön-
gyös gyűrű, nemez virág), ne-
mez kép, nemez takaró, nemez
tálka, kis táska.

A bútorfestő szakkörön a
hagyományos, népi díszítő bú-
torfestés alapjaival, az ecsetke-
zelési technikával, a betűírással
ismerkednek meg a résztvevők.
Ezt követően készülnek a külön-
böző festett templomkazetta min-
ták, illetve a festett dobozok,
kulcstartók, ajtónévtáblák, stb.

A szakkörökre jelentkezni
lehet a falugondnoknál, és a
helyi facebook csoportban köz-
zétett felhívás szerint.

Varga Katalin
polgármester Nemezelést is válaszhatnak.
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Rendkívüli időket élünk,
rendkívüli következményekkel,
amik rendkívüli intézkedéseket
követelnek. Vajon mit tesz az
energiaválság, a háborús inflá-
ció idején városZalaegerszeg
vezetése? A döntések nem csak
a megyeszékhely közel 60 ezer
lakóját érintik, hanem a kör-
nyező településen élőket is,
hiszen valamilyen formában
szinte mindenki használja a
város egészségügyi, művelő-
dési, közlekedési (stb.) infrast-
ruktúráját.

A legfontosabb intézkedé-
seket foglalta össze lapunk ol-
vasóinak pol-Balaicz Zoltán
gármester:

Amikor 8 évvel ezelőtt,
2014-ben elkezdtük a közös
munkát, akkor kiemelt céllá
tettük a környezetvédelmet, a
klímaváltozás elleni küzdelmet.
Klímastratégiát dolgoztunk ki,
melynek fontos része a zöld,
környezetkímélő hulladékgaz-
dálkodási és vízgazdálkodási
fejlesztések megvalósítása, a
megújuló energiaforrások hasz-
nálata, az energiatakarékosság,
az újrahasznosítás, a zöld köz-
lekedés és a még több zöld
terület.

Ennek jegyében folyamato-
san azon dolgoztunk, hogy az
energiatakarékosság jegyében
saját, önkormányzati források-
ból, állami támogatásokból és
európai uniós pályázatokból
minél több zalaegerszegi épület
energetikai felújítását, átalakí-

Közös gondolkodás, őszinte tájékoztatás, összefogás
„Lélekben nem adni fel semmit, nem engedni; ez a titok”

tását és modernizálását valósít-
suk meg, pontosan azért, hogy
az előttünk álló évtizedekben
jóval kevesebb energiát, gázt és
áramot kelljen ezekben az
ingatlanokban felhasználnunk
(nyílászárók cseréje, napele-
mek elhelyezése, energiataka-
rékos világítás, új kazánok,
külső hőszigetelés, stb.).

Most, hogy egy súlyos nem-
zetközi energiaválság alakult
ki, érdemes visszanézni, hogy
mit értünk el eddig és jó látni
az eredményeket, egyben bele-
gondolni abba, hogy mekkora
problémával néznénk szembe,
ha nem végeztük volna el eze-
ket a fejlesztéseket.

2014-2022 között összesen
18,5 milliárd forint önkormány-
zati, állami, valamint európai
uniós forrást tudtunk az energe-
tikai modernizációra fordítani.

2014-2022 között összesen
76 önkormányzati, illetve egyéb
középület energetikai moderni-
zálása valósult meg (csecsemő
és gyermekotthon, bölcsőde,
óvoda, általános és középis-
kola, kollégium, idősek klubja,
orvosi rendelő, védőnői szolgá-
lat, központi ügyelet, irodaház,
rendőrkapitányság, kormányhi-
vatali épületek, múzeum, Ko-
rona Szalon, múzeum, orvosi
és nővérszálló, városháza, lőtér,
munkacsarnok, rendelőintézet,
orvosi ügyelet).

Emellett a Zalavíz Zrt.
szennyvíztelepén végrehajtott
fejlesztésnek, a biogáz és új

hőszivattyús rendszer kiépíté-
sének köszönhetően jelentősen
csökkentettük a gázfelhasz-
nálást.

Az előbbi energetikai fej-
lesztésekkel éves szinten 63.817
Gigajoule-t takarítottunk meg,
amely földgáz mennyiségben
1.785.224 köbmétert jelent.
Ezzel eddig évente 300 millió
forintot spóroltunk (8 évet fi-
gyelembe véve ez több mint 2
milliárd forint), ennyit nem
kellett kifizetnünk az érintett
épületek fűtésére és világítá-
sára. A fejlesztések nyomán 50
százalékos energia megtakarí-
tást értünk el, az épületek ener-
getikai besorolása pedig CC
illetve DD besorolásúvá vált a
korábbi GG illetve HH osztály-
ból. Ha a fenti beruházásokat
nem valósítottuk volna meg,
akkor 2023-ban a jelenleg
kalkulált 6,6 milliárd forintos
energiaköltség emelkedés meg-
közelítette volna a 7 milliárd
forintot.

A következő években 13
épületet korszerűsítünk energe-
tikailag. Ezekre már a támoga-
tást/pályázatot is elnyertük (ál-
lami támogatás, Modern Váro-
sok Program, KEHOP, Top
Plusz).

A bajt nem mi okoztuk, de
nekünk kell megoldani. A há-
ború, az orosz agresszió és az
ártatlan emberek halála egyér-
telműen elítélendő, de sajnos
nem segíti a béke helyreállását
a fegyverszállítás sem, az elhi-
bázott európai szankciók sora
pedig oda vezetett, hogy na-
gyon komoly energiaválság
alakult ki Európában.

Az intézményeinkre nem
vonatkozik a rezsicsökkentés,
így a világpiaci árat kell fizetni
a gázért és az áramért. Ez
iszonyatos többletköltséget je-
lent. Az önkormányzati intéz-
mények és cégek összes ener-
giaköltségének növekedése 2023-
ban több mint 6,6 milliárd
forint!

Bízom benne, hogy a koro-
navírus világjárvány két évéhez
hasonlóan, az ott mutatott kö-
zös gondolkodás, őszinte kom-
munikáció, valamint összefo-
gás most is eredményes lesz, és
átsegíti a megyeszékhelyt ezen
a krízisen is!

„Utolsó pillanatig erősebb-
nek lenni, mint a helyzet,
amelyet külső erők teremtenek
meg körülöttünk. „Lélekben
nem adni fel semmit, nem en-
gedni; ez a titok.” (Márai Sándor)

Se sms-ben, se messengeren!
Kérjük, hogy szerkesztőségünknek se sms-ben, se messengeren

ne küldjenek

fotókat, írásokat, közleményeket!

Ezeket e-mailon fogadjuk a következő címeken:

zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com

Köszönettel:
a Zalatáj szerkesztősége

Zalalöv és Környékeő
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Bagod Község Önkormány-
zata hosszú évek óta dolgozik
azon, hogy nagyfokú gépesí-
téssel minél több emberi mun-
kaerőt válthasson ki.

Nemrégiben vásárolt egy
felsőkategóriás, a környéken
sehol sem látható, összkerék-
meghajtású P 524 típusú fűnyí-
ró ridert, amihez most egy

A csapat legújabb tagja

112(!) db kést tartalmazó szár-
zúzót tudott beszerezni.

Az eszközzel így lehetőség
nyílt – többek között – kicsi te-
rületek nagy sebességgel tör-
ténő gaztalanítására; mind-
emellett alacsony fű esztétikus
vágására is alkalmas.

Bagod Község
Önkormányzata

Négy évet felölelő időszak után zárul a „Helyi identitás és
kohézió erősítése Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb településeken” című, TOP-5.3.1-16-
ZA1-2017-00003 azonosító számú pályázat. E programmal
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata, Zalacséb Község Ön-
kormányzata, Kávás Község Önkormányzata Zalaboldogfaés
Község Önkormányzata konzorciumban, településük közösségi
életének fejlesztését célozta meg.

A rendezvények során sikerült megmozdítani a négy tele-
pülésen és környékén élőket, hiszen a több száz programba,
több ezer embert sikerült bevonni. A pályázat rendkívül sokféle
program megvalósítására nyújtott keretet, alkalom nyílt szoci
autó-motor találkozóra, kézműves (mandalázás, kosárfonás,
hímzés, nemezelés, batikolás) foglalkozásokra, tudományos is-
meretterjesztő, kulturális és sportos tevékenységekre is.

Fontos része volt a pályázatnak a hagyományos értékek
feltárása, ezen keresztül a helyi identitás erősítése, hogy érez-
zük és ismerjük múltbéli gyökereinket. Ennek szép példája a
kávási és zalaszentgyörgyi dombérozó „Göcseji Lakodalmas”
autentikus lakodalmast és az ehhez kötődő szokásokat bemuta-
tórendezvény, vagy a zalacsébi és a zalaboldogfai hagyomá-
nyos szüreti felvonulás. A számos program közül is kiemel-
kedett a kávási Bagolytúra, a zalacsébi szoci autó-motor talál-
kozó, a zalaboldogfai nyári gyermek kézműves programsoro-
zat, továbbá a zalaszentgyörgyi rétes nyújtás, s sütés a Zala-
szentgyörgyi Porta Tájháznál.

A pályázat szakmai minőségének biztosítása érdekében, a 4
település programjainak koordinálásához, 1 fő szakmai vezető
is alkalmazásra került, akinek a projekt keretében közösségfej-
lesztési képzése, szakmai tapasztalatcserén való részvétele
valósult meg.

A pályázatnak köszönhetően számos rendezvény valósulha-
tott meg. A 4 településen, 4 év több száz programját, továbbá a
közösségi programok, rendezvények, művelődő közösségek szer-
vezéséhez, szakmai vezető munkájához szükséges eszközök be-
szerzése, és a közösségi élethez kapcsolódó infrastrukturális fej-
lesztéseket magában foglaló pályázat értéke 54 876 700 forint volt.

A projekt végéhez közeledve az alábbi eredmények tapasz-
talhatóak:

– A projekt megvalósításában résztvevő településeken jól
működő, alulról jövő kezdeményezések által meghatározott
közösségi és kulturális élet működik.

– A lakosság az önkormányzattal, civil szervezetekkel
együttműködve őrzi és közvetíti a közösség szellemi hagya-
tékát, hagyományait.

– A közművelődési színterek, civil szerveződések és intéz-
mények, a közösségfejlesztésben résztvevők együttműködés-
ben szervezik a helyi kulturális életet.

– A helyi rendezvények, programok lehetőséget biztosí-
tanak a kulturált szórakozásra, művelődésre, a közössé-

Négy falu sikeres összefogása

Mandalázás Káváson 2022. augusztusban.

A modernTornyos TánClub
tánccsoportja 2010-ben kezdte
el működését Zalaszentgyör-
gyön. A táncklub három kor-
csoportban tevékenykedik:
gyermek, junior és felnőtt.
Zalaszentgyörgyön 3 tánccso-
porttal, és ez év őszétől Zala-
lövőn 2 csoporttal. 2014 óta
indulnak táncversenyeken, ahol
klasszikus, modern és jazztánc
területén is hírét viszik Zala-
szentgyörgynek.

Sűrű évet tudhat maga
mögött a táncklub zalaszent-
györgyi csapata. A tavaszi ver-
senyszezonban (Balaton Dance
Cup Keszthely, Lenti Táncfesz-
tivál) gyermek és felnőtt kor-
csoportban összesen 6 koreog-
ráfiával mérettették meg magu-
kat, melynek végeredménye 2
arany, 2 ezüst minősítés, egy
III. és egy IV. helyezés.

A nyári hónapok tevéke-
nyen teltek el, sokat próbáltak,
készültek a felkérésekre, hiszen
nyolc rendezvényen léptek fel,
két hét nyári tánctáborban vet-
tek részt, szeptemberben pedig
újabb fellépésre invitálták őket.

Mérföldkőhöz érkeztek
2022. augusztus 5. napján

Zalaszentgyörgy Község Ön-
kormányzati Képviselő-testü-
lete „Szentgyörgy Díj” kitün-
tető díjat adományozott a
Tornyos TánClubnak. Ez egy
becses mérföldkőnek számít a
táncklub életében.

Az őszi tanév próbákkal és
fontos eseményre való készü-
lődéssel folytatódik, hiszen
hagyományaikhoz híven idén
is megrendezik táncestjüket,
ami november 19-én lesz,
melyre mind a gyerekek,
mind a felkészítők nagy
szeretettel és lelkesedéssel ké-
szülnek.

gi kapcsolatok építésére, a helyi és
térségi identitástudat erősítésére.

– A kulturális élet fejlő-
dése a községekben minő-
ségi változást hoz a te-
lepülési közösségek életé-
ben, a résztvevő tele-
pülések vonzóbbá, élhe-
tőbbé válnak az ifjúság
számára is.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 2000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A konzorcium vezető: Zalaszentgyörgy Község Önkor-
mányzata, Konzorciumi tag:
Kávás Község Önkormányzata, Zalaboldogfa Község Ön-
kormányzata és Zalacséb Község Önkormányzata. A projekt
célterülete Zalaszentgyörgy,Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb
községek területe, állandó lakossága 2015-ben összesen
1610 fő volt. A pályázók rendelkeznek a jelen projekt megva-
lósításához szükséges pályázati és szakmai tapasztalatokkal.

A projekt legfőbb céljai összefoglalva: • alulról építkező kez-
deményezések megvalósítása, • önkéntesség erősítése kö-
zös cselekvés a társadalom kohéziós erejének fokozása
érdekében • közösségfejlesztő szakember alkalmazása a
folyamatok célirányos koordinálására (szakmai vezető) he-
lyi kötődés és identitástudat erősítése • lakosság képessé
tétele arra, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az életüket
befolyásoló döntéshozatali folyamatokba • állandó rendezvé-
nyek folytatása, programok gazdagítása (pl: kompetenciafej-
lesztés) • a helyi civil társadalom megerősödésének segítése

A pályázó települések honlapjának infokommunikációs akadály-
mentesítését a pályázatból tervezzük finanszírozni. A pro-
jekt vidéki térségben valósul meg, így segít a területi különb-
ségek kiegyenlítésében, jelentős esélyegyenlőségi hatása van.
A projekt elvárható eredménye, hogy olyan programok,
rendezvények, akciók és tevékenységek valósuljanak meg,
amelyek a helyi identitás és kohézió erősítésén keresztül
biztosítják a fenntarthatóságot. A projektben megvalósítani
tervezett beavatkozások lehetővé teszik a társadalmi ko-
hézió és a helyi identitás erősödését. Mivel a tevékeny-
ségek eredményei hosszú távon jelentkeznek, a projekt a
hosszú távú stratégiát és tervezést, valamint a módszerek
és eszközök folyamatos megújítását igényli a pályázóktól.
A program eredményeinek hasznosulása érdekében rend-
szeres szakmai konzultációkat tartunk, adatokat gyűjtünk
és statisztikákat vezetünk, amelyek segítenek alakítani,
formálni a következő évek programjait. Így biztosítjuk a
visszacsatolást, amely hozzájárul a felhívás céljainak hosszú-
távú megvalósulásához. Nyertes pályázat esetén a pályá-
zók vállalják, hogy a projektet és eredményeit a felhívás-
ban meghatározott időszak alatt fenntartja. A szakmai tar-
talom hosszú távú hasznosulása mellett a pénzügyi fenn-
tarthatóságot is biztosítjuk a költségvetésünk által nyújtott
források erejéig, illetve egyéb támogatásból. A támogatást
igénylők vállalják, hogy a projekt fizikai befejezését követő
legalább 3 évig az alábbi szolgáltatásokat fenntartjuk: • a
célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok
részletes bemutatását tartalmazó szakmai anyagok saját
vagy fenntartója honlapján online elérhetővé tétele a társ-
intézmények, társszervezetek részére, • a támogatással meg-
valósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemuta-
tását tartalmazó tanulmány készítése, a saját és – adott
esetben a bevont települések honlapján – online hozzá-
férhetővé tétele a társintézmények, társszervezetek és a
lakosság részére, • a projekt keretében elkészült tájékoztató
anyagok ingyenes, online elérhetőségének biztosítása.

A projekt várható befejezése: 2022.10.30.

További információ:
Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa, Zalacséb Község
Önkormányzata
Telefon: +3692460040
E-mail: zalaszentgyorgy@gmail.com

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a Pénzügymi-
nisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési
Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identi-
tás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 kódszámú Helyi identitás
és kohézió erősítése Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken című pá-
lyázattal 54 876 700,- Ft 100%-os támogatásban részesült.

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022 | 09 | 30

Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb településeken

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003

Az Országgyűlés Petőfi Sán-
dor költő születésének 200. év-
fordulója alkalmából a 2022–
2023-as évet Petőfi Sándor-em-
lékévvé nyilvánította, így ország-
szerte számos rendezvénnyel
emlékeznek meg hazánk egyik
legnagyobb költőjéről.

Ennek jegyében, valamint a
Kultúrházak éjjel-nappal elne-
vezésű program keretében,
mely évek óta visszatérő ren-
dezvény a „Salla” Művelődési
Központ életében, változatos
programsorozatot állított össze
a zalalövői intézmény.

A délutáni színpadi prog-
ram: „Fa leszek, ha fának vagy
virága” - Petőfi útján címmel
várta a közönséget, mely során
több műfajban – versekkel,
dalokkal, táncokkal – színese-
dett a kulturális bemutató,
mondhatni szüret. A műsorban
közreműködtek: Horváth Eleni,
Horváth Petra, Horváth Lackó,
Molnár Sára, Radics Petra,
Tornyos Sándor, Tornyos Tánc-
klub, Rocky csoport, Ferenczi

Kultúrszüret Zalalövőn

László, Dóra Erika, Örömtánc
csoport, Végh Nina Ezüst-és az
lile Néptánccsoport.

Újabb kiállítás várja a láto-
gatókat a Salla Galérián. Nagy
Kálmán festőművész kiállításá-
nak megnyitójával folytatódott
a rendezvény, melyet dr. Kos-
tyál László a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeum igazgatója aján-
lott az érdeklődők figyelmébe.

Nagy Kálmán festőművész
nemcsak a festészetben leli
örömét, hanem a zenében is. A
méltatást a együttesFény-Trió
műsora követte: Nagy Kálmán,
Hegyi Monique Borsos Mik-és
lós közreműködésével.

A gazdag program folytatá-
saként még egy Világjárók
Klubjába is beülhet az érdeklő-
dő, ahol a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer
csoportvezetőjének, Dóráné Mé-
száros Anikónak Albánia nyolc
keréken c. előadását is meg-
tekinthette az érdeklődő.

BHK

Az Ezüstlile Néptánccsoport.
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A Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a szolgáltató csatornáján láthatók,Tarr Kft. 292-es
valamint a YouTube videómegosztón a név alatt.Zalalövõ Városi TV

(TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,
amennyiben a 292-es csatorna nem található.)

Adásnapok: kedd 19 órától 21 óráig
10-12 óráig,19-21 óráigkeddi adások ismétlése minden nap

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

Kitüntető oklevelek átadásá-
val, kulturális műsorral és egész-
ségügyi témájú előadással ünne-
pelték az Idősek Világnapját Zala-
egerszegen, a zsúfolásig megtelt
Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben.

Az ünnepségen elhangzott, a
megye klubvezetőinek döntése
alapján ítélik oda minden évben

Eke László kitüntetése
az Idősbarát Polgármester Díjat,
amit először 2018-ban a zalai
megyeszékhely első embere, Ba-
laicz Zoltán vehetett át. A követ-
kező években Bartha Gábor
(Cserszegtomaj), Horváth László
(Lenti) és (Zala-Kovács Dezső
szentgyörgy), idén pedig Kávás
polgármestere, kaptaEke László
az elismerést.

Jobbról a második Eke László.

Szeptember elején felnőtt nép-
táncoktatás kezdődött Zalacsében
– meséli , az ok-Szőcei Renáta
tatás egyik szervezője. Az ötlet
augusztusból származik, amikor
falunapi programjaink között
szerepelt egy élő népzenés tánc-
ház. Meglepően sokan vettek
részt a programon, főleg amíg a
moldvai táncoktatás zajlott. Az
azt követő táncrendeken már le-
csökkent a létszám, azon szinte
csak a néptáncos múlttal rendel-
kezők tudtak részt venni. Ekkor
fogalmazódott meg több lelkes
nézőben – látva az örömöt a tán-
cosok arcán, az összhangot a
párok tagjai között, illetve a nép-
tánc hangulatát –, hogy szívesen
eljárnának ők is szervezett oktatás-
ra. Rögtön felcsillant a szemünk
Gál Józseffel, szervezőtársammal
– aki már „öreg motorosnak”
számít néptáncos berkekben, hi-
szen gyermekkora óta néptáncol –,
hogy itt a lehetőség életre kel-
teni egy néptáncos csoportot Za-
lacsében.

Így kezdődött a történetünk,
s azóta minden pénteken 19 óra-
kor összegyűlünk a csébi kultúr-
házban, s néptánc-Henczi Dávid

„Ha a lábunk nincs is a helyén, a szívünk ott van.”
oktató irányításával mozgunk,
táncolunk, énekelünk. Célunk,
hogy magabiztos tánctudást sajá-
títsunk el, amivel nem színpad-
ra készülünk, hanem az egyre
szaporodó néptáncos programo-
kon, táncházakban tudjunk tán-
colni. Elsőként felcsíki majd za-
lai tánccal ismerkedünk, de min-
den órán járunk moldvai tánco-
kat is. A tánctanulás mellett Dávid
segítségével felelevenítjük a nép-
hagyományokat is, s hétről hétre
bővítjük népdal készletünket.

Kik járnak táncolni? Aktív
táncosok, tánctudásukat feleleve-
nítők, s teljesen kezdők is. Fia-
talok, s felnőttek. Jönnek párok,
egyedülállók, sok fiatal lány és
nő, kevesebb férfi. Táncosaink
érkeznek Zalalövőről, Zalaeger-
szegről, Kiskutasról Mi-, s még
lejszegről is! Számítunk még
további csébi jelentkezőkre, akik-
kel tovább bővül táncos közös-
ségünk! Nyitva van az ajtónk
más településekről érkezőknek
is, szeretettel fogadjunk a tán-
colni vágyókat!

Táncoljunk együtt pénteken
Zalacsében!

Gál Roland

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Ön-
kormányzata BURSA HUNGARICA Felső-csatlakozott a
oktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, amely a felső-
oktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói szá-
mára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

Az előző évhez hasonlóan „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyeré-
sére nyílik lehetőség.

„A” típusú pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási nappali ta-
gozatos hallgatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2022/2023 tanév
II., illetve 2023/2024. tanév I. féléve).

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, 2022/2023. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
fiatalok jelentkezhetnek, akik 2023/2024. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapkép-
zésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni. „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
akkor részesülhetnek ösztöndíjban, ha 2023. évben először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/
2024. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama:
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A támogatás mértéke 2023. évben is 7.000 Ft /fő/hó.
A támogatásban legfeljebb 18 fő részesülhet.
A benyújtott pályázatokat Zalalövő Város Önkormányzata

Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.
A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján

(www.zalalovo.hu), valamint a település hirdetőtábláján.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-

zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati

Hivatal 2. számú irodájában kérhető.
A pályázat benyújtási határideje 2022. november 3.
Zalalövő, 2022. szeptember 20.

Gyarmati Antal
polgármester

HIRDETMÉNY
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Nagyfernekág, vagy ahogy a
helyiek mondják ,Dedes Zalalö-
vő egyik településrésze, ahol szep-
tember 17-én mise és kulturális
rendezvény várta a helyieket, az
újonnan betelepülteket, elszárma-
zottakat.

A rendezvény szervezője Pin-
térné Herczeg Angyalka falugond-
nok, aki csapatával étellel, ital-
lal várta a vendégeket és min-
dent megtett azért, hogy jól érez-
zék magukat a találkozó részt-
vevői. Elmondása szerint Dedes-
nek a korábbi időszakban volt
búcsúi napja, de az elmarado-
zott, így arra gondolt, legyen
újra egy olyan közösségi ün-
nep, amikor a helyi családok ta-
lálkozhatnak, megismerhetik a fa-
luba beköltözőket. Mint elmond-
ta, szép számmal segítettek a
szervezésben.

A találkozón misét celebrált
Páli Zoltán atya, Zalalövő, va-
lamint atya, Ba-Farkas László
god plébánosa, aki maga is de-
desi származású. A szentmisét kö-
vetően szívesen idézte emlékei
közül a gyermekkori élménye-
ket, a vidéki környezet min-

Országos turné helyszíne volt
október 3-án Zalalövőn a „Sal-
la” Művelődési Központban a
Házhoz megy a Zenede Okta-
tási Centrum által szervezett prog-
ramsorozat.

A Nemzeti Kulturális Alap
Könnyűzenei Kollégiuma által tá-
mogatott zenetörténeti program
két előadást adott a Zalalövői
Általános Iskola tanulóinak.

Bordás József művészeti ve-
zető, egyben a zenekar dobosa

A település lakói a falu köz-
pontjában várták, hogy végre el-
kezdődjön a hagyományos szüreti
felvonulás. 2022. szeptember 24-
én délután 4 órakor a kultúrház
udvarából elindult a feldíszített
traktoros menet Zalaboldogfa
központjába. Miután a kisbíró
dobszóval kísérve köszöntötte a
jelenlevőket, visszaemlékezést tar-
tott Zalaboldogfa életének elmúlt
egy évéről.

A hirdetmény után a Zala-
apáti Boróka Táncegyüttes mű-
sora szórakoztatta a szüreti kö-
zönséget. A kulturális bemu-
tatót követően a szüreti menet,

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!

Szüreti felvonulás Zalaboldogfán
a régi hagyományoknak megfe-
lelően, végigvonult a falu vala-
mennyi utcáján és jó hangulatú
szüreti mulatságra invitálták a
helyieket. A felvonulókat süte-
ménnyel, zsíroskenyérrel, itallal,
üdítővel kínálták a falubeliek.
A felvonulás után meleg étel és
szüreti bál várta a menetet és a
vendégeket, hagyományosan élő-
zenével.

A program a „TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közösség-
fejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb tele-
püléseken” pályázatból valósult
meg.Házhoz megy a Zenede

elmondta, hogy mindenütt nagy
sikere van a 20. század köny-
nyűzenei fejlődését bemutató
koncertnek.

A zenekar (Baricz Gergő, Ko-
vács Felicián, Bordás József,
Nagy Zoltán) a zenetörténet
nagyjait felsorakoztatva számos
meghatározó előadó dalain ke-
resztül merített a nemzetközi és
hazai zenei berkekből, Jimi
Hendrixtől a Tankcsapdáig.

BHK

Dedesi találkozó
dennapi tevékenységét, akkori
gyermekjátékokat.

A rendezvényen Gyarmati An-
tal, Zalalövő polgármestere kö-
szöntötte a résztvevőket. Beszédé-
ben kiemelte, hogy nagy szük-
ség van a közösségekre, a kapcso-
latok kialakítására, hiszen ingat-
lanok cseréltek gazdát, új lakók
érkeztek, akik nem ismerik még
a környék lakóit. Mivel főleg az
idősebb korosztály él a telepü-
lésrészen, így fontos, hogy egy-
másra odafigyeljenek. Mindig jól
jön egy jó szó, érdeklődés a ta-
lálkozások alkalmával. Ő maga
is sok időt töltött gyerekkorá-
ban a nagyszülőknél a csendes
tiszta levegőjű környezetben.

Ez alkalommal köszöntöt-
ték fel Gyarmati Jenőnét, Mag-
di nénit 90. születésnapja alkal-
mából, aki Gyarmati Antal polgár-
mestertől az ajándékcsomag és
virágcsokor mellett átvehette Or-
bán Viktor, Magyarország minisz-
terelnökének díszoklevelét.

Később a kötetlen beszélge-
tés mellett zenés, táncos produk-
ciók követték egymást.

BHK

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

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
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A aZala Megyei Közgyűlés
közelmúltban tartotta soron kö-
vetkező – negyedik – ülését.

Első napirendi pontként a
Zala Megyei Közgyűlés új nem
képviselő tagként Nagy Feren-
cet Türje, község polgármeste-
rét megválasztotta Pénzügyi
Bizottsága nem képviselő tag-
jának, betöltve az elhunyt Tar-
guba Árpád helyét.

A napirendi pontok tárgya-
lása a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház működéséről és fejlesz-
tési terveiről szóló tájékoztató-
val folytatódott. Az intézmény
igazgatója, Dr. med. habil
Gasztonyi Beáta bemutatta a
kórház 2021-ben megújult me-
nedzsmentjét, majd beszámolt
az elvégzett intézményi állapot-
felmérés területeiről és azok
megállapításairól. A részletes
beszámolót követően a közgyű-
lés elfogadta a tájékoztatót.

Harmadik napirendi pont-
ként a testület megtárgyalta és

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
elfogadta a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Za-
la Megyei Kirendeltsége mű-
ködéséről szóló tájékoztatót.
Kiemelt figyelmet kapott az
állami fenntartásban lévő me-
gyei szakosított szociális ellá-
tás, valamint a gyermekvédel-
mi szakellátás helyzete. Zim-
borás Béla igazgató elmondta,
hogy a kirendeltséghez tarto-
zó szolgáltatási struktúra az
elmúlt esztendőben az egyházi
átadások, az Országos Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat meg-
alakulása, valamint az intéz-
ményi férőhelykiváltási prog-
ram megvalósítása következ-
tében jelentős mértékben át-
alakult.

További napirendi pontként
döntött a közgyűlés az „M9”
Térségi Fejlesztési Tanács meg-
szüntetésének kezdeményezé-
séről arra tekintettel, hogy an-
nak vállalt és korábban ellátott
feladatait immár egyéb, állami

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke előtt tette le az
esküt Nagy Ferenc.

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783

Zalalövő és Környéke
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A helyi Autó-Motor Sport
Egyesület a Salla Rin-Zalalövőn,
gen szeptember 3-án rendezte
meg az 5. Nyugati Kupa auto-
cross versenyét.

Az időmérő körök már a
kora délelőtti órákban elkezdőd-
tek, ahol 11 különböző kategó-
riában indulhattak az autók. 54
versenyző rajtolt el, a helyi
versenyzők mellett Lentiből,

Szüret idején hagyomány, hogy a betakarítást, szüretelést felvo-
nulással, tánccal, zenével köszöntik. már hetekkel ezelőttIrsapusztán
elkezdték a szervezést „A mi kis falunk” Irsapusztáért Egyesület tagjai,
akik gondoskodnak arról, hogy a kis közösség méltóképpen élje meg
ünnepeit. Szalmával kitömött bábuk jelezték az összejövetel helyszínét.

A tartozó településrészen felvonulók színes seregeZalalövőhőz
gyülekezett a jeles napon, ahol a kisbíró ( ) vezényletével,Takács László
lovasokkal, szekerekkel, a lakosság kíséretében sétálták végig az irsai
utcát, miközben többször is megálltak, nótaszóval, tánccal adóztak a
bőséges szüretért.

Gazdag programot kínáltak a szervezők, a kora-őszi szombat dél-
utánon, ahol az irsai és budafai lányok-asszonyok, mellett az Ezüst-
lile Néptánccsoport, valamint a helybéli táncos-énekes lánycsa-
patok szórakoztatták az ünneplőket. Ahogy szokás ilyentájt, volt ott
eszem-iszom és még az időjárás is kedvezett a helyieknek. Este
Tóth Christopher bálja zárta a rendezvényt szeptember 10-én.

BHK

Örömünnep a szüret
Versenyautók a Salla Ringen

Zalaegerszegről Szombathelyről,,
Rumból, Sümegről, sőt Auszt-
riából is érkeztek.

A versenybírók késő este
hirdettek eredményt, amely meg-
tekinthető az egyesület hivata-
los közösségi oldalán.

Az egyesület következő ver-
senye október 16-án lesz a
Salla Ringen.

K.A.K.

feladatellátás keretében műkö-
dő szervezetek végzik. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

(Az ülésről részletesebben
honlapunkon – www.zalataj
kiado.hu – olvashatnak.)

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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* A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

13 biztosító és 9 bank egy helyen,
teljeskörű, - díjmentes ügyintézéssel

HITEL,- BIZTOSÍTÁS,- INGATLAN közvetítő iroda

� �lakásbiztosítások kötelező gépjármű felelősségbiztosítások
teljes körű casco utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások� � �

vállalkozói vagyon és felelősség drága szerződések átdolgozása a legkedvezőbb díjra� �

�személyi kölcsönök, 18-70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is.

Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Folyósítás akár 24 órán belül!

lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül�

szabad felhasználású jelzáloghitelek�

�ingatlanközvetítés: eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére
új szolgáltatásunk: Fapados ingatlanközvetítés! A legolcsóbb közvetítői�

szolgáltatás az eladók részére. * Bővebben: www.ingatlanhirdeto.com
ingatlan értékbecslések, energetikai tanúsítványok készítése�

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

További képek honlapunkon láthatók.

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.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!


