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„Mert egy nép azt mondta: Elég volt”
Zalalövőn a Nemzeti Össze-

tartozás Parkjában emelt kopja-
fánál gyűltek össze a megemlé-
kezők október 22-én, hogy fel-
idézzék az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményeit.

Ez alkalommal Gyarmati
Antal, Zalalövő polgármestere
köszöntötte a 66. évforduló
résztvevőit. Beszédében ki-
emelte, hogy a világtörténe-
lem talán legtisztább, legszebb
forradalmára emlékezhetünk.
„Csak az az esemény sűrűsödik
történelemmé, amelyik kiállja
az idő próbáját. Az, amelyik
évtizedek múltán is elgon-
dolkodtat, foglalkoztat, lázban
tart.”

Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos ünnepi
szónoklatában méltatta a kor hő-
seit, majd hozzátette: Mindaz,
amiért küzdöttek az akkoriak, el-
indított egy folyamatot. Büszkék
lehetünk arra, amit a polgárok
tettek '56-ban Zalalövőn, Zala me-
gyében vagy az országban, hiszen
nem vártak mást, csak gyülekezé-
si, szólás- és sajtószabadságot.

A megemlékezés során ver-
sek, visszaemlékezések hang-
zottak el helyi szereplők közre-
működésével, majd koszorúkat
helyeztek el az intézmények,
magánszemélyek és civil szer-
vezetek képviselői.

BHKVigh László mondott ünnepi beszédet.
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2022. október 15-
én, szombaton tar-
totta ünnepi közgyű-
lését Zala Megye
Közgyűlése. Dr. Pál
Attila elnök köszön-
tő beszédében el-
mondta: „Azon dol-
gozunk, hogy me-
gyénket rajta tartsuk
az ország, sőt Euró-
pa gazdasági térké-
pén, hogy vállalható,
fenntartható fejlesz-
tésekkel segítsük, tá-
mogassuk települé-
seinket, megőrizzük a
munkahelyeket avagy
újakat hozzunk létre.
Nem csak a nagy
milliárdos beruházá-
sokra kell gondol-
nunk, hiszen egy-
egy kisebb építkezés
is meghatározó egy

Kitüntetések az ünnepi megyei közgyűlésen

közösség számára. A politiku-
sok, a kis- és középvállalko-
zók, a befektetők összehangolt
munkája valós eredményeket
hozott: a falubuszoktól a
harcijárművekig, a kerékpár-
utaktól az autóutakig, a Ma-
gyar Falu Programtól a kuta-
tási központokig, beleértve a
Science Parkokat is.”

Dr. Pál Attila végül köszö-
netet mondott az idei kitünte-
tetteknek: „A válságokkal teli
időszakokban különösen fel-
értékelődnek a pozitív tettek,
melyek erőt és kitartást adnak.
Az olyan életutak és teljesít-
mények, melyek összefogják a
közösséget. Ehhez kitűnő pél-
dát adnak azon ünnepeltek,
akik most itt vannak körünk-
ben, akiknek elismerésére össze-
gyűltünk.

Az idei ünnepi közgyűlé-
sen terü-dr. Navracsics Tibor
letfejlesztésért és az uniós for-
rásokért felelős tárca nélküli
miniszter is köszöntötte a
résztvevőkön keresztül a zalai
polgárokat. Kiemelte, hogy
Zala élen járt a királyi, majd
később a nemesi vármegyék
kialakításában. A mai Zala
megye fejlődése pedig pél-
damutató, különösen figye-
lemre méltó a megyeszék-
hely, Zalaegerszeg dinamiz-
musa.

A miniszter beszéde után
került sor a díjak átadására,
amiket dr. Navracsics Tibor és

dr. Pál Attila adott át az arra
érdemeseknek.

Elsőként a Zala Megye
Díszpolgára kitüntető cím
került átadásra. Az idei évben
a címet a zalai származású
Illés Fanni paralimpiai bajnok
úszó kapta kimagasló sportolói
pályafutása elismeréseként. A
közgyűlés Zala Megye Egész-
ségügyéért Díjat – lelkiismere-
tes, elhivatott és színvonalas
szakmai munkája elismerése-
ként – Dr. Horváth Ágnes
nagykanizsai háziorvos kapta.
A közgyűlés Zala Megye
Sportjáért Díjat adományo-
zott – kimagasló, eredményes
és közösségépítő tevékeny-
ségük elismeréséül – a Za-
laegerszegi Atlétikai Clubnak.
A klub nevében a díjat Bella
Attila ügyvezető igazgató vet-
te át.

Zala Megye Szociális Gon-
doskodásáért Díjban részesült
– az idősgondozásban hosszú
évtizedeken keresztül kifejtett
magas színvonalú szakmai
tevékenysége elismeréseként –
Kereséné Fülöp Katalin vezető
ápoló, aki a Kolping Gondo-
zási Központ zalabaksai ott-
honában dolgozik. A közgyű-
lés Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat adományozott – az
önkormányzati közigazgatás
területén végzett elhivatott és
magas színvonalú munkájáért
– , adr. Tüske Róbertnének
Vonyarcvashegyi Közös Ön-

kormányzati Hivatal jegyzőjé-
nek. A testület Zalai Peda-
gógus Díjban részesítette –
kiemelkedő térségi pedagógiai,
intézményvezetői munkájáért,

országos szintű tehetséggon-
dozásért – Holczerné Megyes
Gabriella Erzsébetet, a Borsfai
Fekete István Általános Iskola
intézményvezetőjét. A közgyű-
lés Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért Díjat ado-
mányozott – megyénk jó-
szomszédi kapcsolatai érde-
kében kifejtett kiemelkedő,
eredményes munkájáért, a ma-
gyar-horvát kapcsolatok ápo-
lásáért – Kotnyek Gáborné
asszonynak.

A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjban részesí-
tette – a kimagasló, folyamatos
innovatív teljesítményük és
közösségépítő munkájuk elis-
meréseként – a Lissé Édesség-
gyártó Kft.-t. A díjat a társaság
képviseletében Csúvár Csaba
ügyvezető igazgató vette át. A
közgyűlés Zala György Díjat
adományozott – a magyar és
benne a zalai népzenei kultúra
ápolása és életben tartása
érdekében kifejtett tevékeny-
sége elismeréseként – ifj. Hor-
váth Károlynak.

A díjazottak, s a vezetők (balról), ülő sor: Bella Attila, dr. Horváth Ágnes,
dr. Tüske Róbertné, Kereséné Fülöp Katalin, Illés Fanni, Holczerné Me-
gyes Gabriella Erzsébet, Kotnyek Gáborné, Csúvár Csaba, ifj. Horváth
Károly, hátsó sor: Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Vigh
László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Nagy Bálint ország-
gyűlési képviselő, államtitkár, dr. Navracsics Tibor, dr. Pál Attila, dr. Sifter
Rózsa főispán, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő.

Fotó: Pezetta Umberto/Zalai HírlapFotó: Pezetta Umberto/Zalai Hírlap
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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!

Nagyon ritka eseménynek
voltunk tanúi nemrégiben a
községháza dísztermében: ál-
lampolgársági eskütételre ke-
rült sor.

Bagodban erre legutóbb
épp negyed évszázada, 1997-
ben volt példa, amikor egyik
jelenlegi kollégánk és családja
tette le esküjét az akkori pol-
gármester, előtt.Mogyorósi József

A közelmúltban hazánk
köztársasági elnökének okiratá-

Állampolgársági eskütétel

val – egyikFilakovská Iveta
lakónk párja – Sipos Ferenc
polgármester előtt tette le az
állampolgársági esküt, nevét
Filakovsky Ivettre változtatva.

Kívánjuk, magyarként érez-
ze jól magát Bagodban.Bárhol
is fog élni az elkövetkezendő
évtizedekben, gondoljon ránk
és szülőhazájára egyaránt ked-
ves nosztalgiával.

Bagod Község
Önkormányzata

Az ünnepélyes pillanat.

Időről időre neve-Bagod
zetességeit különleges, rövid
történeteken át szeretnénk
megosztani az olvasóközönség-
gel kommunikációsKiss Ádám
szakember nagyszerű írásain
keresztül. Fogadják sok sze-
retettel.

Az ellopott tank balladája
A III. világháború kitöré-

sekor a zalaegerszegi laktanya
tankjai Bagodon át indultak
volna Ausztria meghódítására,
hogy aztán Milánó felé foly-
tassák diadalmas előretörésü-
ket. A fantazmagórikus hadi-
terv szerencsére örökre a fiók-

Ismeri ön Bagodot? (5.)

A fotón egy T-55-ös harckocsi látható.

ban maradt. 1975-ben mégis
megindult egy magányos harc-
kocsi az osztrák határ felé. A
tankot elkötő katona nem a
NATO-val akart leszámolni.
Úgy hírlett, hogy a szerelem
vagy a nyugatra szökés terve
hajtotta. Ám hiába, magányos
akciójával csak Bagodig jutott,
a mostani Vénusz vendéglő
előtt az üldözői utolérték és
megállították. Szabadság és sze-
relem helyett hosszú börtön-
évek vártak rá, történetét a he-
lyiek máig emlegetik.

Bagod Község
Önkormányzata

Önkormányzatunk a szoká-
sosnál előbb tartotta meg éves
kötelező közmeghallgatását, me-
lyen a jelenlévők – a jogsza-
bályban előírt kötelezettség
szerint – a 2022. év eredmé-
nyeiről és a 2023-as év tervei-
ről hallhattak tájékoztatást, il-
letve kaptak választ kérdéseikre
Sipos Ferenc polgármestertől.

Az elhangzottakból szeret-
nénk kiemelni néhány pontot
az alábbiakban.

Közmeghallgatás Bagodban
1. Idén 45 éves a jelenlegi

Bagod, előtte 4 (illetve 5) falu
fokozatos egyesüléséből jött
létre. Emiatt a községen belül
nagyok a távolságok, sokkal
rosszabb helyzetben van, mint
a legtöbb település mert ará-
nyaiban véve példának okáért
jóval nagyobb a közmű- és út-
hálózat, kaszálnivaló, stb., azaz
sokkal többe kerül az önkor-
mányzatnak fenntartania ma-
gát. Szemléltetésül: a 23 ut-

cánkból mindössze 2 beépített
mindkét oldalán. Ám hála a
mindenkori takarékoskodásnak,
illetve az elmúlt 30 év pályázati
lehetőségei nagyszerű kihasz-
nálásának, ennek ellenére fej-
lettségben kiemelkedő képet mu-
tatunk, noha anyagiak tekinteté-
ben csupán átlagosak vagyunk.

2. A „rezsi” árának növe-
kedése megdöbbentő mértékű
lett – ahogy arról mindenki
értesülhetett a hírközlésekből –,
ez nem kerülte el Bagodot sem.
Az óvoda és bölcsőde gáz-
költsége több, mint 30(!), nem
elírás a 30-szorosára emelked-
ne január 1. napjától. Ez olyan,
mintha például otthon az eddigi
havi 20.000 Ft-os gáz átalány
helyett minden egyes hónapban
600.000(!) Ft-ot kellene fizet-
nie egy családnak. Szinte fel-

foghatatlan! Az anyagi nehéz-
ségek ellenére 4 épületen, intéz-
ményben is sikerült felújítást,
állagmegóvást eszközölnünk.

3. Ám a legfontosabbak mi
magunk vagyunk. Bagod ugyan
élen jár sok tekintetben, ám
mindez mit sem érne gondos-
kodó állampolgáraink nélkül.
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni minden kedves lakónknak
településünkért tett fáradozását,
legyen az bármilyen pozitív
dolog: ingatlanjaink esztétikus
gondozása, karbantartása,
pozitív, derűs lelkület, egy
mosoly, egy kedves biccentés a
másik irányába! Ezektől máris
még szebbek leszünk mi
magunk, illetve Bagod is.
Köszönjük Önöknek!

Bagod Község
Önkormányzata
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Az INTERREG Duna
Transznacionális Program ke-
retében és az Európai Unió
társfinanszírozásával megvaló-
suló projekt 15Dream Road
nemzetközi partner bevonásá-
val tűzte ki célul a roma
közösségek felzárkóztatását,
digitális, funkcionális és in-
formációs készségeik fejlesz-
tését. Magyar oldalról a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. képviselteti magát a 30
hónap futamidejű, 2020. július
1-jén kezdődő és 2022. de-
cember 31-én záruló projektben.

A különféle tanulmányok,
stratégiák kidolgozásán kívül
az együttműködés egyik leg-
főbb eredménye, hogy a part-
nerországok „tanulási labora-

A projekt legfontosabb eredményeit Bali József ügyvezető
ismertette a résztvevőkkel.

Orsós Vendel előadást tart a csapi iskola roma integrációs te-
vékenységeiről.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával

valósul meg.

A magyar partner részvétele a projektben a

Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásáért
A partnerországok „tanulási laboratóriumokat” alakítottak ki

tóriumokat” alakítottak ki és
rendeztek be digitális eszkö-
zökkel. Ezen létesítményekben
gyakorlati oktatás folyik a
roma közösség számára, mely-
nek során a résztvevők olyan
alapvető informatikai készsé-
geket sajátíthatnak el, melyek
a mindennapi élethez ma-
napság már elengedhetetlenek.
Példaként említhető az esz-
közök helyes használata, az
interneten való böngészés, e-
mail megírása és elküldése,
közösségi oldalak kezelése,
online ügyintézés, zenehall-
gatás és filmnézés.

Nem csupán a romák ré-
szére indulnak képzések, ha-
nem a nap mint nap velük
foglalkozó közintézmények,
szervek, egyéb releváns szer-

vezetek számára is, hiszen
ezen kompetenciafejlesztő tré-
ningek célja a romákkal való
kommunikáció elősegítése és
javítása.

2022. október 25-én egy
roma integráció témájú ren-
dezvény is megrendezésre ke-
rült a Dream Road projekt
keretében , me-Zalaegerszegen
lyen a pályázat bemutatása
mellett a közönség megismer-
kedhetett a kialakítottLentiben
tanulási laboratóriummal is.
Továbbá érdekes előadást
hallhattak a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ esély-
egyenlőségi programjáról, il-
letve a található,Csapiban
szinte 100%-ban roma gyer-
mekek és fiatalok által láto-
gatott Térségi Általános Isko-
la, Szakiskola és Kollégium

működéséről és a diákok hát-
rányos helyzetének csökken-
tése érdekében tett intézke-
désekről.

A Dream Road projekt
zárókonferenciájára november
végén kerül sor Lentiben. A
két és fél éves együttműködés
záróeseményén az elért ered-
ményeket és a jövőbeni foly-
tatást fogják napirendre tűzni a
partnerek. A nemzetközi ese-
ményre Szlovéniából, Csehor-
szágból, Szlovákiából, Romá-
niából, Bulgáriából, Szerbiá-
ból, Ukrajnából Mol-és még
dovából is érkeznek részt-
vevők. A Dream Road záró-
konferencia méltó megün-
neplése lesz az intenzív szak-
mai munkában és szoros
együttműködésben gazdag idő-
szaknak.

Zalalövő és Környéke
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Orbán Viktor az 1956-os for-
radalom és szabadságharc emlék-
napja alkalmából, a Mindszenty-
neum épületének ünnepélyes
átadóján tartott beszédében
kiemelte: „a bennünket, vidé-
kieket lesajnáló baloldal szerint
nem helyénvaló” Zalaegersze-
gen ünnepelni, „ahogy ők
mondják, csak Zalaegerszegen”.
Nem értik, hogy Budapest nem
azonos az országgal – fo-
galmazott.

Úgy értékelt: méltó hely-
szín Zalaegerszeg, mert a za-
laiak sokat szenvedtek a kom-
munisták uralma alatt, de kitar-
tottak, ameddig lehetett. A za-
laegerszegiek „az elsők között
voltak, akik 1956 októberében
egy percet sem késlekedtek az
utcára vonulni”, és az utolsók
között tették le a fegyvert
decemberben – idézte fel.

Emlékeztetett: aztán, ami-
kor elérkezett az idő, „az első
adandó alkalommal revansot
vettek”, hiszen a zalaiak azon
kevesek közé tartoznak, akik
még a rendszerváltoztatás előtt,
1989 szeptemberében ellenzéki
képviselőt juttattak a kommu-
nista parlamentbe. A sorsnak
van humorérzéke, az ellenzék
akkori győztes jelöltjét ugyanis

Felavatták a Mindszentyneumot Zalaegerszegen

Orbán Viktor (b) és Balaicz Zoltán (b2) a Mindszentyneumban
az ünnepélyes átadás után.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien CherFotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Marx Gyulának hívták, és ezzel
„egy Marx győzte le a marxis-
tákat” – fűzte hozzá.

Kifejtette: Mindszenty „Is-
ten szolgálata közben mindig
teljesítette hazája iránti köte-
lességét is”. „Nem akármilyen
vezetőnk volt ő, a tűzoszlop
feltartóztathatatlanságával ha-
ladt az élen” – fogalmazott.

Közölte: a bíboros 56-ban is
„mutatta nekünk az utat, és mi,
magyarok ezt a szolgálatát so-
sem fogjuk elfelejteni”. Viharos
ellenszélben is kitartott a ma-
gyarok igazsága mellett – em-
lékeztetett.

Méltók akarunk lenni
Mindszenty bíboros közösség-
építő örökségéhez, és az 56-os
hősök halált megvető bátorsá-
gához, ki akarjuk használni azt
a lehetőséget, hogy ma nem
meghalnunk kell a hazáért,
hanem élhetünk érte – jelentet-
te ki Orbán Viktor. Hozzátette:
ezért avatják fel a Mindszenty
bíboros emléke előtt tisztelgő,
reményeik szerint zarándok-
helyként is szolgáló Mind-
szentyneumot.

Vigh László, Zalaegerszeg
és térségének fideszes ország-
gyűlési képviselője az ünnepsé-
gen úgy fogalmazott: Mindszenty

hajlíthatatlanságára ma is nagy
szükség van. Nem ismert alkut
„sem a fasisztákkal, sem a kom-
munistákkal, sem a hitével kap-
csolatban”, megmutatta az igazi
utat, mert ez az ország csak
akkor fejlődött, gyarapodott,
amikor a keresztény úton járt.

Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) egyebek közt
arról beszélt, hogy Mindszenty
József – aki 1917-től 1944-ig
tevékenykedett Zalaegerszegen
– az egyetlen olyan, a városhoz
kötődő történelmi személyiség,
akit nemcsak Magyarországon,
hanem Európában és szerte a
világban is leginkább ismernek.

A Modern városok program
részeként felépült Mindszenty-
neum célja az, hogy új vidéki
közgyűjteményként hitelesen
mutassa be Zalaegerszeg leg-
ismertebb történelmi személyi-
ségének életét, helyi, városépí-
tő tevékenységét, valamint a
kommunista diktatúra egyház-
üldözését.

Az október 23-án átadott új
múzeum alagsorában a kö-
zépkori városba repülhetünk
vissza, megtekintve az egykori
vár alapjait, annak történetét,

valamint az előkerült tégla-
égető kemencéket. A föld-
szinten és a további szinteken
van múzeumpedagógiai terem,
gyermekfoglalkoztató, 120 fő
befogadására alkalmas szakmai
konferenciaterem, kávézó, aján-
dékbolt, új időszaki kiállítóte-
rek, panorámás kiállító tetőte-
rasz, raktárak, restaurátor mű-
helyek. Az első emeleten kapott
helyett a boldoggá avatás előtt
álló Mindszenty József 27
évnyi zalaegerszegi életét be-
mutató tárlat, a második emelet
kiállítása pedig az 1945-1990
közöti időszakba kalauzol
bennünket.

Az új múzeum október 25-
én, kedden nyitotta meg kapuit
a látogatók előtt és 2023.
január 1. után is nyitva marad.
Az intézmény a szakmai tar-
talmára és tematikájára való
tekintettel országos érdeklő-
désre számot tartó besorolást
kapott, ezért üzemeltetéséhez a
kormány pénzügyi támogatást
biztosít, így az önkormány-
zatnak nem kell plusz forrást
fordítani az új múzeumra –
tudtuk meg Balaicz Zoltán pol-
gármestertől.

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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

Zalalövő és Környéke
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1991-ben rendezte meg elő-
ször az ENSZ az Idősek Világ-
napja programsorozatot október
elsején, és azóta minden évben
megemlékeznek ezen a napon a
világ számos országában.

Zalalövőn is régi hagyo-
mány a szépkorúak köszöntése.
Ez alkalommal Gyarmati Antal
polgármester köszöntötte ok-
tóber 15-én a település 65 év
feletti lakosságát. Mint ahogy
elmondta, „a tisztelet nemcsak
egy napra szól, az idősek tisz-
telete a mindennapjaink részét
képviseli”, majd hozzátette,
hogy mindannyian az idősek
által elért eredményekre tudunk
alapozni, amit kitartásukkal,
tenni akarásukkal elértek.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos ün-

Idősek napja Zalalövőn

Az iskolások műsora…

nepi beszédében elmondta,
hogy a gyermekek, unokák vi-
szik tovább, amit szépkorúak
felépítettek. Nagy szerepe van
az egyes korosztályok közötti
párbeszédnek, mely kihat az
életminőségre.

Az idősek méltatását zenés,
táncos műsorösszeállítás követ-
te. Elsőként a zalaegerszegi Pá-
lóczi Horváth Ádám A.M.I. za-
lalövői növendékeinek műsor-
számát láthatták, majd „Most
kezdődik a tánc” címmel Tiha-
nyi Tóth Csaba Bognár Ritaés
operett és magyar nóta műsora
következett.

Az összejövetel alkalmával
Zalalövő Város Önkormányza-
ta vendégül látta a szépko-
rúakat.

BHK

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

Einhell áramfejlesztő
2100 W/ 50 Hz / 9,1 A / 208 cm /

3

3/4,1 KW benzinmotor  -
122.900 Ft

Hikoki fúrókalapács - 850 W /
3,4 J - 58.900 Ft

Hikoki sarokcsiszoló - 125 mm /
600 W - 13.900 Ft

Szerszámos láda készlet 59
részes - 27.990 Ft

Raxx Dugókulcskészlet - 86
részes / 1/2" / 1/4" - 43.000 Ft

Wolfcraft biztonsági bitkészlet
31 db-os - 6.690 Ft

Barkács Udvar Zalalövõ
8999 Zalalövõ Kossuth Lajos utca 17

(hátsó udvar)

Tel.: +36-30-155-7676

+3630-155-7678

„Az árak 2022. december 15-ig,

illetve a készlet erejéig érvényesek.”
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A szeptember 24-én szom-
baton érkezett horvátországi
vendégek a mi júniusi látoga-
tásunkat viszonozták. A kilenc-
fős csoportot , aSipos Zoltán
HMDK Sepsei Alapszerveze-
tének elnöke vezette. A szállás
elfoglalása és az őriszentpéteri
ebéd után az Őrségi Nemzeti
Parkba vezetett az út. Innen a Va-
dása-tó melletti séta, kézműves
sörök és tájjellegű borok meg-
kóstolása mélyítette a kapcsola-
tokat. Mindezt a szálláson elfo-
gyasztott vacsora is elősegítette.

A vasárnapi szentmise után
megtekintettük a zalacsébi kul-

Sepsei vendégek Zalaháshágyon

túrházban lévő székely vándor-
kiállítást. Ezután a vendégek
tiszteletére ebédet adtunk a kul-
túrházban. Itt adtuk át egymás-
nak ajándékainkat, itt hangsú-
lyoztuk ki a további együttmű-
ködési szándékunkat. Megálla-
podtunk, hogy évente egy-két
alkalommal találkozunk, baráti
kapcsolatokat építünk a két
település – Sepse és Zalahás-
hágy – között. A kapcsolatok
építését a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. által nyújtott anyagi
támogatás is segítette.

Horváth Gyula
polgármester

Évente egy-két alkalommal találkoznak.

Zalacsébre is ellátogatott
Bálinth Zoltán székelyföldi
gyűjtéséből származó Vándor
Székely című kiállítás. A gyűj-
temény Raskóné Déri Erzsébet
és jóvoltábólRaskó Lóránd
került a helyi kultúrházba.

Vándor Székely kiállítás Zalacsében

A kiállítást Erdei Csaba
polgármester nyitotta meg,
majd Raskóné Déri Erzsébet
ismertette a vándorkiállítás tör-
ténetét és mesélt a tárgyak kü-
lönlegességeiről. A megnyitó
rendezvényen közreműködtek a

Gyimesbükki Dani Gergely Ál-
talános Iskola tanulói is.

Bálinth Zoltán, a sepsiszent-
györgyi Árkos szülötte, 15 éves
kora óta gyűjti a székelység
múltját idéző használati tárgya-
kat, eszközöket, viseleteket és
régi írásos dokumentumokat, ame-
lyek az ott élő emberek min-
dennapjait, életmódjukat hiva-
tott bemutatni. A gyűjteménye
mára meghaladja a 7000 darabot.

Zalacsében nagyjából 1000
tárgyat állítottak ki különböző

tematikák szerint. Az ide láto-
gató találkozhat mezőgazdasági
eszközökkel, a lakásban hasz-
nálatos tárgyakkal valamint
csángó viseletekkel és a szö-
vés-fonás kellékeivel.

A kiállítás egyik legrégebbi
darabja az 1600-as évekbeli
ácsolt láda, de nagyon külön-
leges darab a Kőrösi Csoma
Sándor családjából származó
1779-es életfával díszített ke-
lengyés láda is.

Cséber József

Zalacsében nagyjából 1000 tárgyat állítottak ki.

Idén a templomkertben lévő
hősi emlékműnél volt az 1956-
os forradalom és szabadságharc
kitörése 66. évfordulójának
megünneplése. A Himnusz el-
éneklése után a helyi Ezüsthárs
Asszonykórus éneke követke-
zett. Az ünnepi megemlékezést
Horváth Gyula polgármester
tartotta. Beszédében felidézte a
történelmi események soroza-
tát. Elmondta, hogy az elé-
gedetlenség, az elkeseredettség,
a szabadságvágy vezetett a bé-
kés felvonuláshoz, melyet a
leadott sortűz még aznap éjjel
fegyveres felkeléssé változta-
tott. Hiába vezetett ez a kor-
mány bukásához, a szovjet csa-
patok visszavonulásához, a
többpárt rendszer visszaállítá-
sához, mert a szovjet politikai
vezetés meggondolta magát, s a
nyugati országok segítsége el-
maradt. A szovjet csapatok
november 4-én visszafordultak,
a túlerő legyőzte a szabadság-
harcosokat. Véres megtorlás
következett.

A beszéd elhangzása után
ismét az asszonykórus éneke
következett. Közben először a
polgármester és Mihályi Er-
zsébet alpolgármester az ön-

Zalaháshágy is emlékezett

kormányzat koszorúját, majd
Szabó Zsolt Varga Attilaés a
polgárőrség koszorúját helyezte
el az emlékmű lábazatánál.
Végül Vadász Rebeka Csilla
énekelte el a Magyarország
című dalt (képünkön).

Horváth Gyula
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Zalaszentgyörgy Önkor-
mányzata és a település lakos-
sága a Testvértelepülési Szo-
borparkban emlékezett az aradi
vértanúkra október 6-án és ok-
tóber 23-án, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfor-
dulóján koszorúzással tiszte-
legtek a hősök.

Az eseményeken köszöntőt
mondott Takácsné dr. Simán Zsu-
zsanna Kovács Dezsőjegyző és
polgármester. Beszédet mondott
vitéz lovag Kustos János nem-
zetőr altábornagy, a Magyar

Ünnepi megemlékezések Zalaszentgyörgyön

Megemlékezés az aradi vértanúkról…

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete falugondnoki álláshely betöltésére pályázatot hirdet,
amely tölthető be.2022. decembertől

A feladat főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra),
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban tölthető be a
szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű használatával.

Feltételek:
� Legalább általános iskolai végzettség
� „B” kategóriás jogosítvány
� cselekvőképesség, büntetlen előélet
� falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszer-

zésének vállalása,
� kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség,
� kötetlen munkaidő vállalása

A pályázathoz mellékelni kell
o Szakmai önéletrajzot,
o a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat és
o érvényes gépjárművezetői engedély másolatát,
o 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
o falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolatát,

vagy nyilatkozatot arról, hogy a falugondnoki képzésen
való részvételt vállalja,

o nyilatkozatot a pályázatban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő
hozzájárulásról.

Pályázat határideje 2022. november 20.beérkezési :
Benyújtásának Postai úton, vagy személyesen amódja:

pályázatnak Zalaszentgyörgy község Önkormányzata címé-
re történő megküldésével (8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út
72.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Falugondnok PÁ-
LYÁZAT” szöveget.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Takácsné dr. Simán Zsuzsanna 92/460-040nyújt, a -es
telefonszámon.

Falugondnoki álláshely Zalaszentgyörgyön

Vidék Országos 56-os Szerve-
zet Zala megyei elnöke és vitéz
lovag Pósfai Péter János nem-
zetőr ezredes. Ezt követően el-
helyezték a kegyelet koszorúit
a Csány László szobránál és a
Büszkeségpont emlékműnél, ame-
lyet 1956 hőseinek és áldozatai-
nak emlékére állíttatott az önkor-
mányzat. A megemlékezésen meg-
jelent helyi lakosok mécseseket
gyújtottak a hősök emlékére.

Az aradi vértanúkra történő
megemlékezésen részt vettek a
helyi óvoda gyermekei is.

Hagyárosbörönd Község Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2023. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat)
számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első
félévére vonatkozóan.

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2022.
december 5-ig. A pályázattal kapcsolatban további részletes
információt: a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalban (Bagod,
Kossuth u. 13.) kérhet.

Varga Katalin
polgármester

Bursa Hungarica Hagyárosböröndön

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata október második
szombatján – a Hagyárosbö-
röndért Egyesület aktív közre-
működésével – szüreti vigas-
ságra invitálta az érdeklődőket.
Az időjárás nagyon kegyes volt
a szervezőkhöz, hiszen a kel-
lemes, langyos, őszi délután és
este jó feltételeket biztosított a
szabadtéri rendezvényhez.

A kemencés térnél már 10
órakor elkezdődött a munka, így
a kemence felfűtése, majd az el-
ső adag kelt tészták dagasztása.
14 órától már gyülekeztek a
résztvevők. A szüreti felvonulás
a Napsugarak Néptánccsoport
és a be-Kis Binkó Táncegyüttes
mutatója után indult meg a Kos-
suth utcában. A menetet a Szél-
víz Pagony Lovasudvar lovasai
vezették. Ezután haladt az ember
vontatta szekér a szüreti jegyes-
párral – vőlegénnyelTóth Dániel
és menyasszonnyalDobos Virág
– és természetesen a boros hor-
dóval, melyből jó kedvvel kí-
nálták a vonulókat és a házak
előtt nézelődőket.

A szüreti pár hagyományos,
tréfás esketésére a haranglábnál
került sor, melyen a pap sze-
repét játszottaFilinger Ferenc
– igazán meggyőzően. A falu
hírei vezényletévelÁcs László
formálódtak rímes verssé még
a hét elején, az így összeállított
híreket a falu népének Horváth
Ákos, mint kisbíró dobolta ki.

A szüreti program ezt köve-
tően néptánccal folytatódott,

Szüreti vigasság Hagyárosböröndön
melybe a közönség is szép
számmal bekapcsolódott.

A kemencés térnél folyama-
tos volt az érdeklődés, Simon
Anikó „kemencefőnök” irányí-
tása alatt készült a kürtös ka-
lács, illetve sült a kemencében
a pogácsa, a pizza, a langali.
Hiába kérdezték sokan, a sütő
lányok, asszonyok meg sem
tudták mondani, hogy aznap
hányadik adag tésztát küldték a
kemence gyomrába. A táncolás
és evés után megszomjazott
vendégek és csa-Simon István
ládja által kínált, frissen préselt
mustból kortyolhattak.

A szervezők készültek to-
vábbi vidám, szórakoztató játé-
kokkal, így bor, illetve gyü-
mölcslé kóstolóval, totóval, lufi
dartscal, célba rugó és dobó
standokkal, ahol a játék fel-
ügyeletét az egyesület tagjai
biztosították.

A szürettel kapcsolatos el-
méleti tudás bővítésére szolgált
a Szüreti totó, valamint a Ju-
hász György által levezetett
szüreti vetélkedő, melyen öt
csapat mérte össze tudását.

Sokan meglátogatták a jós-
nő sátrát is, aki többek között
szép jövőt, és további szóra-
koztató önkormányzati és egye-
sületi programot is látott az üveg-
gömbben a következő évre.
Reméljük, jóslata beválik, és
újabb sikeres rendezvényeket
tudhatunk majd magunk mögött.

Varga Katalin
polgármester

2022. november
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A Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda Szülői Mun-
kaközössége szervezésében 2 év kihagyás után idén október 15-én
került megrendezésre a hagyományos jótékonysági bál. Szülők,
baráti társaságok, az óvoda dolgozói és meghívott vendégeik
vettek részt a vacsorán és a hajnalig tartó táncmulatságon.

A jó hangulatot a zalaszentgyörgyi nö-Tornyos TánClub
vendékei alapozták meg, majd a vállalkozó szellemű szülőkből
szerveződött csoport mutatta be kifejezetten erre az alkalomra ké-
szült humorral fűszerezett koreográfiáját. A siker nem maradt el!
Az esten zenész szolgáltatta a talpalávalót. A han-Soós Zoltán
gulatot csak fokozta az értékes tombolaajándékok kisorsolása.

A rendezvény bevételének egészét a Zalaszentgyörgyi Óvoda
apróságainak javára fordítják. A jól sikerült bál nem jöhetett volna
létre a szülők és támogatóik nagylelkűsége nélkül.

DKP

Jótékonysági bál Zalaszentgyörgyön
Pályaorientációs nap kereté-

ben a Salomvári Általános Is-
kola felsőtagozatos tanulói lá-
togatták meg az intézményt.
Megismerkedtek a közműve-
lődési, könyvtári munkával, be-
tekintést nyerhettek a Zalalövő
Városi TV műsorának készíté-
sébe, meglátogatták a római
kori Salla kiállítóhelyet.

A gyerekek nagy érdeklő-
déssel fogadták az intézmény
életéről szóló előadást, mely-
ben a közművelődési feladatok,
munkakörök ismertetése mel-

Iskolások a „Salla”-ban
lett az elmúlt év során szerve-
zett programokról, rendezvé-
nyekről is szó esett.

Október végén az intéz-
mény Digitális Jólét Pontjára
érkezett a 3D nyomtató, melyet
a helyi általános iskolások cso-
portokban látogattak meg, de a
könyvtárba betérők is megis-
merkedhettek működésével. A
3D nyomtatót nagy érdeklő-
déssel és kiváncsísággal fi-
gyelték működés közben az
érdeklődők.

L.A.

A Zalalövői Tájház Egyesü-
let nem először szervezett Za-
lalövő környéki túrát. Idén a
Zalalövői Borbarát Kör Egye-
sület tagjai segítettek a lebo-
nyolításban, valamint a Menő
Manó csapat több résztvevőt
indított a kellemes, jó hangu-
latban eltelt túrán, melyen kö-
zel 50 fő vett részt. Október 8-
án az öt állomást érintő, több
mint 8 km-es barangolás a
Borosán-völgy kegyhelytől in-
dult, érintette a Pacsa-hegyet,
a malmot, majd a tájháznál
gyűltek össze a beérkező cso-
portok.

Ismerd meg Zalalövőt túra
Az egyes megállóknál külön-

böző feladatok várták az indulókat
többek között dr. Szépligeti Má-
tyás, az Őrségi Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi területfelügyelője,
természetvédelmi kérdésekkel, Ma-
gyarné Szabó Andrea gombaszak-
értő, gombákkal kapcsolatos tud-
nivalókkal a Zalalövői Borbarát
Kör Egyesület részéről Galam-
bos István Pacsa-hegy történetével
várta a túrázókat, de az egyesü-
let tagjaival a célba lövést is ki-
próbálhatták a csapatok tagjai.
A szervezők megvendégelték a
túra résztvevőit a célállomáson.

BHK

Gombafelismerés a túrán.

Október 1-je az Idősek Vi-
lágnapja, ennek a szép ünnep-
nek apropóján, Keménfa Község
Önkormányzata 2022.10.08-án
délután várta a településen élő
nyugdíjas korú lakókat egy kis
ünnepségre. Örömükre szol-
gált, hogy szép számmal elfo-
gadták a meghívást.

Cser Gábor polgármester
köszöntőjében elmondta, hogy
milyen fontos az idősek meg-
becsülése, tisztelete. Cser Regi-
na verssel köszöntötte az egy-

Keménfai idősek köszöntése

begyűlteket. Ezt követte Kanta
Judit vidám műsora, amit a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár jóvoltából élvezhet-
tek a vendégek. A település
vezetői megvendégelte a meg-
jelenteket, majd Hajdú Valéria
alpolgármesterrel közösen aján-
dékkal is kedveskedtek.

Bíznak abban, hogy minden-
ki jól érezte magát a délután fo-
lyamán, illetve még nagyon so-
káig tiszteletüket fejezhetik ki a te-
lepülésen élő ezen korosztálynak.
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1905-ben mutatták be első al-
kalommal Huszka Jenő Gül ba-
ba c. operettjét. A nagysikerű ze-
nés darabot október 10-én a za-
lalövői „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár színpadán a
Déryné program keretében, a bu-
dapesti társulat elő-Sansum Arts
adásában láthatta a közönség.
Az előadás kedvezményes, 200
Ft-os jegyára a Déryné program
hozzájárulásának köszönhető.

A kétfelvonásos darabot
Peller Károly rendezte, Gábor
deák szerepében Szaszák Zsolt
színművész lépett színpadra.
Mint ahogy elmondta, az, hogy

Az operett vonzása
régi a darab, nem jelenti azt,
hogy ne tudjon megújulni, fia-
talos lendületet venni. Kulcs-
története, mondanivalója az,
hogy a szerelemnek határokon
átívelő ereje van, és a konflik-
tusokon túl is megszülethet az
őszinte érzelem. „A darabnak
az a célja, hogy ne a gyűlöl-
ködést erősítsük, hanem azt: ha
valaki őszintén meg tudja nyit-
ni a lelkét egy másik ember
előtt, felekezettől, vallástól,
identitástól teljesen függetle-
nül, abból igenis lehet őszinte
szerelem és szeretet.”

BHK

A Katolikus Karitasz hagyárosböröndi szervezete immár 6.
alkalommal szervezett szociális jellegű ruhabörzét. Az esemény
ötlete 2017-ben vetődött fel, és ebben az évben megszervezésre is
került a kultúrházban. A szociális kezdeményezés fogadtatása
nagyon pozitív volt a ruhákat felajánlók és fogadók részéről is.
Azóta is a helyiek rengeteg ruhát hoznak, és segítő szándékkal
átadják a felesleges, de jó állapotú ruhaneműket a börze részére.
Az összegyűlt holmik között először a helyiek kapnak válogatási
lehetőséget, majd a börze zárása után a ruhák a Vöröskereszthez
kerülnek.

Az eseménnyel kapcsolatos gyűjtés szervezési, koordinálási
feladatait végzi. Jellemzően hozzá fordul-Horváth Tiborné, Hajni
nak azok a helyiek is, akik viszont vinnének, válogatnának a ruha-
neműkből. Többen egy-egy konkrét ruhadarab iránt érdeklődnek,
hogy ez, vagy az van-e. Természetesen ilyenkor is örömmel segít.

A börze évek óta nem csak ruházati holmikra terjed ki,
gyakran adományoznak az itt élők ágyneműt, függönyt, táskát,
cipőt, gyermekjátékokat is. Sokszor már nyáron érdeklődnek a
faluban az éves börze iránt, mert jó érzéssel tölti el őket, hogy a
számukra már felesleges – de amúgy jó állapotú – holmi nem
hulladékként, hanem a rászoruló családoknál köt ki.

Ruhabörze Hagyárosböröndön

Az Országos Könyvtári Na-
pok eseményei az idei évben
október 3-9. között kerültek
megrendezésre. A kezdeménye-
zéshez csatlakozva a „Salla”
Művelődési Központ könyvtára
gazdag programkínálattal várta
az érdeklődőket, minden kor-
osztályt megszólítva.

A könyves hetet október 6-án
délelőtt a hagyományos óvodás
versmondó versennyel nyitot-
ták, melyet idén „Levél a szél-
ben” címmel hirdettek meg a
zalalövői és környékbeli óvo-
dások számára. A versenyen a
gyerekek egy őszi témájú vers-
sel, egyénileg vehettek részt. A
felhívásra 29 óvodás jelentke-
zett a bagodi, bajánsenyei, za-
lacsébi zalalövőiés a óvodák-
ból. Az előadásokat a három
tagú zsűri értékelte, melynek
tagjai nyugdíjasRadics Rozália
pedagógus, Bischofné Hesinger
Katalin művelődésszervező,
költő és könyv-Kovács Mónika
táros voltak. A versválasztás,
előadásmód és összhatás szem-
pontjait figyelembe véve három
helyezett és egy különdíjas pro-

Őszi programok a zalalövői könyvtárban
dukció született. Első helyezést
ért el (ZalacsébiGál Katinka
Napköziotthonos Óvoda), a
második helyet Kiss Dorka
szerezte meg (Bagodi Napsugár
Óvoda és Bölcsőde), harmadik
helyezett lett (Ba-Boncz Vivien
jánsenyei Pöttömsziget Óvoda
és Mini Bölcsőde). Különdíj-
ban részesült Heffenträger Do-
rottya (Zalalövői Borostyán
Óvoda és Mini Bölcsőde).

A délutáni programmal a
nyugdíjas korosztályt szólítot-
ták meg: Mozgás, Öröm, Agy-
torna címmel Tóthné Járfás
Györgyi tartott bemutatóval
egybekötött szenior örömtánc
foglalkozást az érdeklődőknek.

Október 9-én, a könyves
vasárnapon rendkívüli nyitva-
tartással és egész napos prog-
ramlehetőséggel várták a csalá-
dokat. Délelőtt Hozborné Pin-
tér Krisztina vezetett énekes-
mondókás foglalkozást a leg-
kisebbeknek és szüleiknek, azt
követően interaktív meseórára
invitálták a kicsiket a gyer-
mekkönyvtárba. Délután Végh
Viktória óvodapedagógus veze-

tésével zenés-táncos foglalko-
záson vehettek részt a mozogni
vágyók, majd szárazvirág ter-
mések, díszek felhasználásával
őszi asztali díszt készíthettek a
rendezvényre látogatók.

Őszi programjaink folyta-
tásaként október 14-én délelőtt
a helyi óvoda cso-Micimackó
portja látogatott el a könyv-
tárba. A nagycsoportos óvodá-

sok egy vidám, felszabadult
hangulatú tematikus foglalko-
záson vettek részt, amelynek
első részében az aktuális év-
szakról és az állatok világnap-
járól bővítették ismereteiket,
azt követően pedig dráma-
játékkal egybekötött mese- és
kézműves foglalkozás színesí-
tette a programot.

K.M., S.J.

Az óvodás versmondók csoportképe.
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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.

* 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

A falu 2022. 09.24-én ismét
megtartotta ilyenkor szokásos
szüreti mulatságát. Minden év
szeptemberében benépesül a
falu központja, hogy megünne-
peljék a szüretet. Pár éve főző-
versennyel indul a program,
majd felvonulással folytatódik.
Az idei év felvonulása egy ki-
csit másképpen zajlott az ed-
digieknél, gyalogosan, nótaszó-
val, a megállóknál tánccal, kis-
bíróval, vajdával és vajdánéval
az élen, vidám dalokat énekel-
ve mentek végig az utcákon.

A kisbíró rendre kihirdette a
rímbeszedett történeteket az
egybegyűlteknek. A kulturális
műsor amatőr hagyományőrző
csoportok fellépésével zajlott.
Az , aEzüstlile Néptánccsoport

Szüreti mulatság Keménfán

Salla Néptánccsoport Cser Re-,
gina Budafai Puskalábúak, a
színesítették a műsort. A sport-
pályán népi fajátékok, lovaglás
várta a gyermekeket, pop-corn
és vattacukor is kapható volt,
szomjukat pedig a Rózsakert
Presszónál olthatták a meg-
jelentek.

Egy fáradhatatlan önkéntes,
Farkas Lajosné családjaés
fogadta finom ételekkel a ven-
dégeket. A főzőversenyen ké-
szült ételeket zsűri értékelte, az
első három helyezett értékes
ajándékcsomagot vehetett át. A
nap folyamán 6 kisgyermeket
köszöntött az önkormányzat,
mint a település legifjabb la-
kóit. A tombolasorsoláson sok
értékes ajándék talált gazdára,

köztük a főnyeremény, ami egy
motoros szegélynyíró volt.

Örömmel tölti el az önkor-
mányzatot, hogy a kis település
lakosain kívül a környező tele-
pülésekről is megtisztelték ren-
dezvényünket. Köszönjük a tá-

mogatást a -nek, aH&D Kft.
LKW Pintér Kft.-nek, Zalalövői
Borostyán Vadásztársaságnak
és mindenkinek, aki tombola-
felajánlásával, illetve bármi-
lyen módon segítette progra-
munk sikerét.


