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

Az advent és a karácsony
sokunk számára az év egyik
fénypontja. A decemberi vára-
kozás, a vásárok, az ajándéko-
zás, a fenyőfa kiválasztása, a
sütemények, az otthon melege,
a vidám emberek és jobb évek-
ben még a hófödte táj is,
mindez sokunknak elég a bol-
dogsághoz.

És vannak, akiknek kifeje-
zetten nehéz ilyenkor, akiknek
nincs hova menniük ünnepelni,
akik magányosak, és ez ilyen-
kor különösen fájdalmas szá-
mukra.

Én úgy hiszem, a karácsony
arról szól, hogy figyelünk egy-
másra, és attól válhat jobb él-
ménnyé, ha segítünk egymá-

Ha eljön karácsony…
son. Odafigyelésnek számíthat
már az is, ha például nem
kérünk ajándékot attól, aki nem
szívesen ad, vagy segítünk a
házimunkában annak, akinek
sok gondot okoz, vagy meg-
próbálunk felvidítani valakit,
aki rosszul érzi magát. Esetleg
ha érezzük magunkban az erőt,
az ünnepre meghívhatjuk ma-
gunkhoz azokat, akik magá-
nyosak: távoli rokonokat, bará-
tokat, ismerősöket, akik talán
apró terhet jelentenek nekünk,
de megváltjuk őket a magánytól,
és remélhetőleg örömet oko-
zunk nekik, amit aztán tovább-
adhatnak. Ha csak azzal is,
hogy kedvesek egy idegennel



A karácsony legnagyobb ajándéka a szeretet, amit egymás-
nak adhatunk.

Az ünnepi készülődés közben ne sajnáljuk az időt az
elcsöndesedésre, arra, hogy a szívünket is ünnepi díszbe
öltöztessük.

Áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag boldog új
évet kívánok az újság minden kedves olvasójának!

Dr. Sifter Rózsa
Zala megye főispánja

November elsejétől új fő-
igazgatója van a Zala Megyei
Kormányhivatalnak. Most, a
labdarúgó világbajnokság idő-
szakában stílszerűen azt is
mondhatjuk, hogy saját kere-
téből erősített a kormányhiva-
tal, hiszen ,Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter – me-dr. Sifter Rózsa
gyei főispán javaslatára – dr.
Varga Andreát nevezte ki fő-
igazgatónak. Az erről szóló
okmányt , te-dr. György István
rületi közigazgatásért felelős
államtitkár adta át az érintett-
nek, aki eddig a Zala Megyei
Kormányhivatal Keszthelyi Já-
rási Hivatalát vezette.

Egy hónap múlt el dr. Var-
ga Andrea kinevezése óta. Rö-
vid idő, de alkalmas arra, hogy
szakmai múltjáról és eddigi
főigazgatói időszakának tapasz-
talatairól kérdezzük.

Három évtizedes közigazgatási tapasztalat segíti munkáját
Beszélgetés a Zala Megyei Kormányhivatal új főigazgatójával

– Harmincéves közigazga-
tási gyakorlattal rendelkezik.
Ennek az időszaknak a fonto-
sabb állomásait felsorolná?

– 1992-ben végeztem Pé-
csen az akkori Janus Panno-
nius Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Karán, nap-
pali tagozaton. A diploma
megszerzése után a keszthelyi
önkormányzatnál helyezked-
tem el, mint törvényességi re-
ferens. 2000 szeptemberében
kerültem Vonyarcvashegyre,
ahol jegyzőként a hagyomá-
nyos hatósági munka mellett
menedzser szemléletre is szük-
ség volt, hiszen éppen zajlott
az intézmények és az infrast-
ruktúra fejlesztése.

– 12 év után aztán váltott…
– 2012 augusztusában kap-

tam megbízást az akkori kor-
mánymegbízottól, Rigó Csabá-
tól, hogy vegyek részt járási

biztosként a keszthelyi és a
zalaszentgróti járási hivatal ki-
alakításában. 2013. január el-
sejétől aztán a Keszthelyi Já-
rási Hivatal vezetője lettem.

– Mik voltak akkor a leg-
fontosabb feladatok?

– Az integrált ügyfélszol-
gálatok, a kormányablakok lét-
rehozása. Számos feladatot
vettünk át az önkormányza-
toktól, és szakhatóságok integ-
rálódtak a szervezetbe. Ez tel-
jesedett ki a későbbiek során a
jelenlegi komplex szolgál-
tatássá.

– Aztán 2022 őszén dr. Sif-
ter Rózsa főispán felkérte a
kormányhivatal főigazgatói
posztjának betöltésére…

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra ez a bizalom. Járási
hivatalvezetőként a kormány-
hivatal főosztályvezetőivel ed-
dig is szoros volt a kapcsola-
tom, vagyis nem jelentett ne-
hézséget a beilleszkedés.

– Most viszont van egy
másfajta hierarchikus vi-
szony… Nem okoz ez gondot?

– Egyáltalán nem! A Zala
Megyei Kormányhivatal több,
mint tíz éve működik, a vezető
pozíciókban nem történt nagy
változás, hatékonyan lehet
együtt dolgozni a kollégákkal.

– Mik most a legfontosabb
feladatok?

– Szeretném mihamarabb
áttekinteni a kormányhivatal
teljes működését. Eddig járási
szinten gondolkoztam, most
nagyságrenddel több feladat
vár rám. Vannak olyan terüle-
tek, amelyekkel az elmúlt
években nem kellett mélyeb-
ben foglalkoznom.

– Melyek ezek?
– Elsősorban az örökség-

védelem, a környezetvédelem
és a hulladékgazdálkodás, ez
utóbbi nemrég került a kor-
mányhivatalhoz. Fel kell ven-
nem a központi hivatal rit-

musát, s meg kell ismer-
nem mindazon területekhez
kapcsolódó feladatokat, me-
lyek a járási hivatalnál ke-
vésbé vagy egyáltalán nem
tartoztak a hatáskörünkbe.
Mindez örömteli kihívást je-
lent számomra, melyben a ru-
tin és tapasztalat engem
erősít.

– S nyilván meg kell ismer-
ni a többi járási hivatal mű-
ködését is.

– Ezen a téren nem lesz
nehéz dolgom, hiszen a hiva-
talvezető kollégákkal közel tíz
éven keresztül dolgoztam
együtt. A szakmai együttmű-
ködés mellett nagyon korrekt
emberi kapcsolat is kialakult
közöttünk.

E.E.

Balról dr. György István, dr. Varga Andrea és dr. Sifter Rózsa.

Dr. Varga Andrea: – Nagy megtiszteltetés számomra ez a bi-
zalom.

Az oldal a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.
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2022.11.24-én, az esti órák-
ban került sor az éves közmeg-
hallgatásra és lakossági fórum-
ra a faluházban.Zalacsében,
Erdei Csaba polgármester kö-
zel kétórás beszámolójában tá-
jékoztatta az érdeklődő falube-
lieket az elmúlt év, évek törté-
néseiről. Az adatok láttán kije-
lenthetjük, hogy településün-
kön a lehetőségeinkhez mérten
gazdaságos és tervszerű a tele-
pülésvezetési stratégia. Elhang-
zottak a közelmúltban befeje-
ződött beruházások, mint a fa-
luház és a sportöltőző energe-
tikai felújítása, a Kossuth utca
útpadka feltöltése, a Halastói-
patakon épült új gyalogos híd
építése a Kossuth Lajos utca
alsó végénél és az Akácfa utca
eddig „sötét“ szakaszára, nap-
energiával működő közvilágítá-
si kandelláberek telepítése is.

Folyamatban vannak a tele-
pülés belterületén lévő vízelve-
zető árkok medertakarításai,
valamint a Zalacsébi Napkö-
ziotthonos Óvoda épületének
rekonstrukciós munkálatai. Ez

Lakossági fórum Zalacsében
utóbbi talán a legsürgetőbb fel-
adat, hiszen a munkálatok so-
rán a korszerűtlen gázfűtési
rendszert egy sokkal takaréko-
sabbra cserélik, valamint kiegé-
szül egy vegyestüzelésű beren-
dezéssel is. Ezen kívül a teljes
épület külső- és padlástéri fö-
dém hőszigetelést is kap, vala-
mint a tetőszerkezete és héja-
lása is megújul. A kazánház
melletti, régi tároló helyiségből
egy foglalkoztató szoba készül,
a későbbiek során megtörténik
a belső elektromos hálózat tel-
jes cseréje, illetve a melegí-
tőkonyha teljes rekonstrukció-
ja, valamint az épületek által
közrefogott, belső udvar rész-
leges lefedése is előkészítésre
kerül. Az óvodai beruházás ko-
rábban elnyert pályázati forrá-
sokból és jelentős önerőből ke-
rül megvalósításra, helyi és
környékbeli kivitelezők bevo-
násával. Az energiatakarékos-
ságot szem előtt tartva vegyes-
tüzelésű kazánnal egészül ki az
önkormányzati hivatal fűtési
rendszere is. A sportöltözőben

működő konditerem fűtése a
korábban telepített napele-
mekkel, villamos fűtőtestekkel
megoldott.

Tervben van – pályázati for-
rásból – a Bonafarm-Bábolna
Takarmány Kft. zalacsébi te-
lephelyétől induló, Zalaleger-
szeg irányában a 7411-es szá-
mú (Zalalövő-Zalaegerszeg) út-
ra csatlakozó útszakasz teljes
rétegrendjének újraépítése, va-
lamint a Fenyő utca útburkola-
tának és padkájának rendbe-
tétele.

A polgármesteri tájékozta-
tás után volt lehetőség a hall-
gatóság részéről felmerülő ész-
revételek, hozzászólások meg-
beszélésére is.

Gál Roland

Fotó: Cséber JózsefFotó: Cséber József

Mogyorósi Józsefről, nemrégiben elhunyt egykori polgár-
mesterünkről szeretnénk megemlékezni e néhány sorral, aki a
rá mindig jellemző pozitivizmussal viselt betegségében távo-
zott közülünk életének 72. esztendejében.

Bagod rendszerváltás utáni történelmében példa nélküli
módon 32 évig szolgálta önkormányzatunkat, lakóinkat képvi-
selőként, alpolgármesterként, két teljes évtizeden át pedig pol-
gármesterként (1994-2014).

E több, mint 3 évtized alatt olyan nagyívű fejlesztések való-
sultak meg községünkben, melyek hosszú esztendők múltán is
alapjaiban határozzák majd meg lakóhelyünket, a távoli jövő-
ben lépten-nyomon találkozni fogunk „keze munkájával”.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett testvértelepülésünkkel, a
németországi 1994-óta fennálló nagy-Heilbad Heiligenstadttal
szerű kapcsolatunk kialakításában, ápolásában.

Népszerűségére jellemző, hogy az 1000 km-re lévő város
képviseletében temetésén személyesen vett részt a település
1989 és 2012 között regnáló nyugalmazott polgármestere.

Nagyszerű életútja, emberi hozzáállása és munkája elis-
meréseként képviselő-testületünk 2015-ben díszpolgári címet
adományozott számára.

Jóska, hálás szívvel – és az igazat megvallva fátyolos tekin-
tettel – búcsúzunk tőled azzal a mondattal, amit olyan gyakran
szoktál mondani:

„Oké, de arra vigyázzatok, hogy…”!
Vigyázunk és emlékezünk!

Sipos Ferenc
Bagod község polgármestere

Emlékezünk…
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A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) alapfokú já-
tékvezetői tanfolyamot indít Zala megyében.

Jelentkezési feltételek:
– Betöltött 14. év
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

(beszerzése és bemutatása a tanfolyam alatt)
– Orvosi alkalmasságot igazoló tanúsítvány (beszerzése és

bemutatása a tanfolyam alatt)
Képzési idő: 65 óra
Tanfolyami díj: 12.700 Ft (10.000 Ft + ÁFA), a nappali

tagozaton tanuló diákoknak 10.160 Ft (8.000 Ft + ÁFA)
Jelentkezni lehet: A jelentkezési lapot kell elküldeni az

oktatas.zala@gmail.com email címre, vagy on-line a
jatekvezetoleszek.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2023. január 7.
A tanfolyam időbeosztása:
Nyitó előadás: 2023. január 7. 9 óra
Helyszíne: elméleti képzésreAz Zalaegerszegen, általá-

ban a VSG munkacsarnok melletti irodaépületben kerül sor
(8900. Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.), míg a gyakorlati
képzés helyszíne a pályák foglaltságától függően változó lesz
– valamelyik ZTE pálya. A tanfolyam részének okta-elméleti
tására szombatonként, a foglalkozásokra általábangyakorlati
vasárnap 9 órától kerül sor.

A vizsgák tervezett időpontjai és helyszínei:
Fizikai felmérés: 2023. február 24 (péntek), Zalaegerszeg,

Ificentrum
Gyakorlati vizsga: 2023. február vége, a helyszín később

kerül kijelölésre
Írásbeli és szóbeli záróvizsga: 2023. március 11. (szombat)

– tervezett időpont! – Nagykanizsa
A részletekről bővebb információ kérhető a 70/6140-

213-as telefonon Gyarmati Tibor tanfolyamvezetőnél.
A jelentkezési lap letölthető:
https://zala.mlsz.hu/file/newse/31409/file/jelentkezesi-es-

sportorvosi-lap.doc

Játékvezetői tanfolyam Zalában

Zalaegerszeg észak-déli köz-
lekedésének legfontosabb útvo-
nalát, a utcát kor-Kosztolányi
szerűsítik és kétirányúsítják
mintegy 1,3 milliárd forintból,
ami a zalai megyeszékhely leg-
nagyobb közútfejlesztési mun-
kája – közölte november 24-én
a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón a polgármester.

Balaicz Zoltán (Fidesz-
KDNP) felidézte, hogy az egy-
kor Erzsébet királynéról elne-
vezett út 1946-ban vette fel
Kosztolányi Dezső nevét, és
1976-ig kétirányú volt. A város-
központi nagytemplomtól a va-
sútállomásig húzódó útvonalat
akkor egyirányúvá tették a 76-os
főút belvárosi átvezetésének
egyik következményeként.

Már a 2000-es évek eleje
óta tervezik, hogy visszaállítják
a kétirányú forgalmat, amivel
tehermentesíteni lehetne a pár-
huzamos utcát, illetveKossuth
megközelíthetőbbé válna a pá-
terdombi városrész. Az önkor-
mányzat végül a jelenlegi Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Programban 450 mil-
lió forintot tervezett a beru-
házásra, amelyhez a kormány
további 1,3 milliárd forint ki-
egészítést biztosított – ismer-
tette a polgármester.

Hozzátette, hogy a most el-
kezdett és jövő augusztusig
tartó munkálatok révén az első
ütemben a csatlakozó utcákkal

Elkezdődött Zalaegerszeg legnagyobb közútfejlesztése
együtt összesen több mint 1,3
kilométernyi utat újítanak fel,
és úgy válik kétirányúvá a for-
galom, hogy észak felé meg-
marad az eddigi két sáv, ehhez
illesztenek még egy déli irány-
ba tartó sávot. A második ütem-
ben a vasútállomás és a kór-
ház közötti terület újul meg,
amelynek közbeszerzési eljárá-
sa után tavasszal indulhat meg
az átalakítás.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fidesz)
kiemelte: Zalaegerszegen mint-
egy 35 ezer személyautó van,
amit az agglomerációból érke-
zők autóinak száma is növel. A
naponta a zalai megyeszékhe-
lyen közlekedő 50 ezer jármű-
ből közel 10 ezer halad át a
Kosztolányi utcán, itt található
ugyanis a megyei kormányhi-
vatal, a megyei önkormányzat
és a Hevesi Sándor Színház is.

Sifter Rózsa főispán hozzá-
fűzte: a kormányhivatal telek-
alakítással és -átadással is hoz-
zájárult a korszerűsítési mun-
kákhoz. A megyei hivatalokban
több százan dolgoznak, így
közvetlenül is érintettek abban,
hogy a közlekedők részéről tü-
relmet és megértést igénylő
munkálatok során a megköze-
líthetőség biztosítva legyen.

A kivitelezést a Hydrocomp
Mélyépítő Kft. Inter-Tefués az
Kft. alkotta konzorcium végzi.
(Forrás: )MTI, Zalatáj

Egyeztetés a beruházás részleteiről.

Ismét kétirányú lesz a Kosztolányi utca.

Fotók: Balaicz Zoltán FB-oldala/Seres PéterFotók: Balaicz Zoltán FB-oldala/Seres Péter

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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Hagyárosböröndön a 2022
ősztől – 2023 tavaszig tartó idő-
szakban két, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet által alapanyaggal
és szakköri videókkal támoga-
tott szakkört is indított: a népi
bútorfestést és a nemezelést. Ez
utóbbi szakkör munkájának szak-
mai vezetését elvállta a hagyáros-
böröndi Kusztosné Szerényi Di-
ána Dóra, aki 2022. november
18.-án sikeres vizsgát tett, így
elvégezte a Hagyományok Háza
által szervezett nemezkészítő
tanfolyamot.

A tanfolyam 10 alkalomból
állt, ahol a résztvevők megismer-
kedtek a nemezkészítő mesterség
történetével, néprajzával, a kü-

Nemezelő szakkör
lönböző nemezkészítő eljárások-
kal. A képzésen nagy hangsúlyt
fektettek a hagyományos nemez-
készítési módszerek elsajátítására,
a tradicionális formákkal és mo-
tívumokkal való ismerkedésre,
valamint az önálló nemeztárgy
készítés tervezéséhez szükséges
tudnivalók megszerzésére.

Az oktatás során készültek:
nemezjátékok, nemez ékszerek,
táska, mamusz, ülőpárna, mely-
nek készítése során szerzett ta-
pasztalatokat Dia, mint a hagyá-
rosböröndi nemezelő szakkör
szakmai irányítására felkért szak-
mai vezető, már kamatoztatja is
a gyakorlatban.

Jól jön a segítség, hiszen hi-
ába vannak a szakköri videók,
a konkrét tapasztalat, a segít-
ségnyújtás a gyakorlati munka
során nélkülözhetetlen.

Nagy örömünkre szolgál,
hogy a nemezelő szakkör munká-
ját egy rátermett, megfelelő tu-
dással felvértezett szakember
irányítja, így nem csak a kö-
zösségben alkotás örömét élik
át a szakköri tagok, hanem a
kapott iránymutatásokkal minő-
ségi, szép nemeztárgyak is ké-
szülnek.

Varga Katalin
polgármester

A járványügyi helyzet miatt
több év kihagyás után ismét sze-
mélyesen, egy rendezvény kereté-
ben köszöntötték Hagyárosbörön-
dön a település szépkorú lakóit.

Az ünnepségre 2022. novem-
ber 26-án, szombaton került sor
a felújított kultúrházban. A prog-
ramra szóló invitálást követően
az idős lakosok kora délután ér-
keztek a helyszínre, hiszen re-

Szépkorúak köszöntése Hagyárosböröndön

mek alkalom volt ez arra, hogy
újra találkozzanak, beszélgesse-
nek, közösen felelevenítsék a ré-
gi emlékeket. Nagy öröm volt a
szervezők számára, hogy többen
olyanok is elfogadták a meghí-
vást, akik egyébként már csak rit-
kán mozdulnak ki otthonról, de
ezúttal úgy gondolták, jó lesz is-
mét együtt lenni a régi barátok-
kal, ismerősökkel.

Az ünnepség 15.30-tól kezdő-
dött, melyet az elsősorban gyer-
mekekből álló szereplőgárda ked-
ves, megható, tartalmas műsora
nyitott. Az időseket köszöntő elő-
adásban 10 gyermek szerepelt,
melyre több alkalommal készül-
tek, gyakoroltak. A produkciót
nagy odaadással Tompa Ágnes
állította össze és tanította be a
gyerekeknek, akik között a leg-
fiatalabb mégSmodics Kincső
nem töltötte be a 4. életévét
sem. A műsorban részt vett Lő-
rincz Kálmán, aki már évek óta
hangszerkísérettel, énekkel emeli
a rendezvény színvonalát. Ő adott
gitár aláfestést ésZombó Anna
Zombó Márta fúvós hangszeres
előadásainak, valamint Iványi-
Lőrincz Léna nevű unokája szép
szólóéneke alá is.

Az előadás után a gyermekek
átadták a meghívott vendégek-
nek szóló kedves kis ajándékokat.

A műsorban közreműködött
még il-Horváth Tiborné, Hajni,
letve azt követően felszólalt a
szépkorúak nevében Hadászi Sán-
dorné Baki Kálmánnéés sza-
vait tolmácsolva Paksáné Sza-
bó Erzsébet, akik örömüket fe-

jezték ki azért, hogy együtt ün-
nepelhetnek.

Természetesen megemlékez-
tek azokról is, akik sajnos már
nem lehettek részesei ennek az
összejövetelnek. Baki Kálmánné
szomorúan mutatott egy 2019-
es szépkorúak összejövetelről ké-
szült fotót, melyen több olyan
kedves személy is látható, akik
már sajnos csak az emlékekben
élnek.

Az idősek vendéglátása után
a további jó hangulatról a Har-
monik Ács zenés formáció gon-
doskodott a helyi ésÁcs László
a zalaegerszegi Simon Ferenc
jóvoltából. Olyan régi ismert nó-
tákat játszottak, melyek jóked-
vet, és kedves emlékeket idéztek.

A jó hangulatra mi sem le-
hetett jobb bizonyíték, hogy volt,
aki bizony korát meghazud-
tolva táncra perdült, így az
összejövetelnek éjfél után lett
csak vége.

Az önkormányzat nevében ez-
úton is szeretném megköszönni
a szépkorú lakosoknak azt, hogy
rendezvényünket megtisztelték,
a műsor összeállítójának és részt-
vevőiknek pedig az igazán tartal-
mas, színvonalas produkciót.

Jövőre ismét találkozunk.
Varga Katalin
polgármester

November 27-én dél-
előtt szentmise kereté-
ben került sor a hagyá-
rosböröndi templomban
– ahol egyébként vasár-
naponként jótékonysági
adománygyűjtés is zajlik
– advent első vasárnap-
jának megünneplésére.
Vendégünk a zalaeger-
szegi Angeli Musicanti
(Angyali zenészek) fú-

Advent fényei…

vószenekar volt, Győrffyné Kön-
czöl Tímea Szekérné Gróf Lil-és
la vezetésével.

A zenekart 25 évvel ezelőtt
alapította Stépánné Simon Ág-
nes, tagságát a zalaegerszegi
zeneiskola növendékei alkotják,
létszáma alkalomtól függően 5
-7 között mozog. A tagok, akik
a hangszerek kezelését külön-
órákon sajátítják el, részt vesz-
nek nemcsak Zala megyei, de
regionális zenei versenyeken is.
Megyeszerte fellépnek templo-
mokban, egyházi rendezvénye-
ken, de civil szervezetek jó-

tékony célú programjain, vala-
mint iskolai ünnepségeken is.

Itteni bemutatkozásuk szin-
tén nagy sikert aratott. A mi-
sén bagodiFarkas László
plébános az egyház biztonságot
nyújtó hajójáról beszélt, amely-
re bárki felkapaszkodhat a vi-
har elől. A végén a hívek
versekkel és egyházi énekekkel
tették ünnepélyessé a templom
előtt elhelyezett nagy szabad-
téri adventi koszorú felszen-
telését, és első gyertyájának
kivilágítását.

Ács László

Több év kihagyás után találkoztak újra.

Fotó: Paksa GergelyFotó: Paksa Gergely
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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

Valamennyi vásárlónknak
békés, boldog karácsonyi ünnepeket

és új évet kívánunk!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2022. december
22. napjától 2023. január 6. napjáig takarékossági okokból,
jogszabályi felhatalmazás alapján Zalalövő Város Önkormány-
zata képviselő-testülete Zala-igazgatási szünetet rendelt el a
lövői Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a helyi önkormányzat
képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, az ügy-
félfogadás nem működik, az igazgatási szünet időtartama nem
számít bele az ügyintézési határidőkbe.

A hivatal 2023. január 09-től a megszokott ügyfélfogadási
rend szerint működik.

Megértésüket köszönjük!
Gyarmati Antal

polgármester

Igazgatási szünet a hivatalban

az utcán, vagy megértőbbek a
szomszéddal, már elértük, hogy
a sok-sok kis apró és nagyobb
gesztuson keresztül mindenki
ünnepe szebbé válik. Minél na-
gyobb öröm számunkra a kará-
csony, annál nagyobb felelős-
séget jelent, hogy adjunk ebből
az örömből másoknak is!
Higgyék el, higgyétek el, nem
lesz ettől kevesebb, épp el-
lenkezőleg!

Fontosak a hangulati ele-
mek, a gyertyák, a fenyőág, a
színes csomagolópapírok, a ha-
lászlé illata, a frissen sült bejgli
melege, de ezek csak segítsé-
günkre vannak abban, hogy
érezhessük a karácsony igazi
lényegét, ami nem az őrült vá-
sárlás, hanem egymás segítése
és felvidítása.

A karácsony és a karácsonyi
készülődés lényege szerintem
az, hogy kinyitjuk a szívünket,
kinyitjuk a fülünket és a sze-
münket, és ahol tehetjük, meg-
próbálunk odafigyelve segíteni.
Nem azért, mert kell, hanem
mert ha időt szánunk erre,
nagyon hamar rá fogunk jönni,
hogy a mi karácsonyunk is
boldogabb és szebb lesz ettől!

„Nem az számít, hogy
mennyit adunk, hanem az, hogy

mennyi szeretettel adunk.” Te-
réz anya szavai szépen kife-
jezik azt, amiről beszéltem,
hogy az igazán fontos ezen az
ünnepen is az, hogy figyeljünk
egymásra, tiszteljük és végső
soron persze az, hogy szeressük
egymást. Hogy ilyenkor pró-
báljunk egy kicsit többet tenni
azért, hogy másoknak jó le-
gyen, mert sokszor már egy kis
közeledés is nagyon sokat segít
nemcsak annak, aki kapja, ha-
nem annak is, aki adja. Nem-
csak a mindennapok apró
bosszúságait simíthatják el
ezek a gesztusok, hanem magát
a karácsonyt vidámabbá tehe-
tik, amire, valljuk be, talán még
inkább szükségünk van ezek-
ben a nehéz időkben.

És ha ilyenkor új utakat
találunk egymáshoz, azok az
utak akkor sem zárulnak be, ha
az ünnep elmúlik, és újra vissza-
térünk a normál kerékvágásba.
Úgy gondolom, hogy így teszi
minden karácsony az életünket
minden egyes évben egy kicsit
szebbé, egy kicsit jobbá!

Kívánom, hogy ebben a
szellemben éljék meg az ünne-
peket! Boldog karácsonyt kí-
vánok mindnyájuknak!

Gyarmati Antal
Zalalövő polgármestere

Ha eljön karácsony…
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Zalalövő Önkormányzatának elmúlt időszakban történt dönté-
seiről, az önkormányzat munkájáról kívánom tájékoztatni a város
lakosságát.

A testület fontosabb döntései:
A „Zalalövői „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár ener-

getikai felújítása” című projekt megvalósításához szükséges, tá-
mogatáson felüli összeg biztosításáról döntött. A képviselő-testü-
let a beruházás megvalósításához szükséges 8.722.595 Ft-ot nem
elszámolható költségként a 2023. évi költségvetésének terhére
biztosítja. A testület döntött a szükséges közbeszerzési eljárás
megindításáról.

Megtörtént a szerződéskötés a téli síkosságmentesítésre és
hóeltakarításra. A hóeltakarításra egyéni vállalko-Kámán László
zóval a síkosságmentesítésre pedig az eddigiekhez hasonlóan a
helyi vel kötöttünk szerződést.Dimb-Domb Kft.-

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az előzetes értékbecs-
lési dokumentációban rögzített 5.500.000 Ft + ÁFA, bruttó
6.985.000 Ft összegben kívánja értékesíteni a névendedesi bolt
ismert – Zalalövő 1626 helyrajzi számú, összesen 2454 m2

nagyságú – ingatlanát. Az ingatlanra a továbbiakban is vevőt
keres.

A testület a városközpontban lévő közterületek virágosítását
takarékossági megfontolásból az eddigi egynyári telepítésű virá-
gok helyett évelő növényekkel kívánja megoldani. Ezért döntött a
hiányzó növények pótlásáról és új növények telepítéséről bruttó
1.416.304 Ft összegben.

A lakások bérletéről szóló 5/2013. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a lakbérek mértékét évente –
minden év november 30. napjáig – felül kell vizsgálni úgy, hogy
értékállósága biztosított legyen. A koronavírus miatt kialakult
veszélyhelyzet miatt az önkormányzat 2019. óta nem emelte a
bérleti díjakat. A lakások felújítására az önkormányzatnak pénz-
ügyi alapot kell teremtenie. Az infláció mértéke miatt a bérleti
díjak emelése most már elkerülhetetlenül esedékessé vált. Az
összkomfortos lakás bérleti díját 470 Ft/m díjról, 650 Ft/m díjra2 2

emelte a testület. A Bajcsy-Zsilinszky utcai garázsokat jövő év
elején meghirdeti értékesítésre, további bérletre már nem adja ki.

Döntés született az önkormányzati tulajdonban lévő közösségi
épületek bérbeadásának díjáról is, melyet az eddigi 5.000 Ft/nap +
ÁFA összegről 10.000 Ft+ÁFA összegre emeli. A fenti bérleti díj
változások 2023. január 1-jétől érvényesek.

A következő időszak legnagyobb kihívása, hogy az energia-
költségeket redukálni tudjuk. 2023. január 1-jétől mind a villamos
energia, mind a gáz költségei drasztikusan emelkednek. A közvi-
lágítás költsége az eddigi nettó 19 Ft/kWh helyett 162,25 Ft/kWh
lesz, ami azt jelenti, hogy az eddigi nettó 1.325.000 Ft helyett
11.318.000 Ft-ba fog kerülni. Az önkormányzatunk vizsgálja
annak a lehetőségét, hogy 0.00 - 4.00 között kikapcsolásra kerül-
jön a közvilágítás, ennek törvényi lehetőségét a kormány megte-
remtette az önkormányzatok számára. Az intézmények esetében
187,35 Ft/kWh és 194,95 Ft/kWh között kapjuk az áramot.
Összességében az áramköltségünk az elmúlt időszakhoz viszo-
nyítva bruttó 4.412.000 Ft-ról 30.501.000 Ft-ra nő. Emiatt foko-
zottan szükséges januártól a takarékoskodás.

A gáz esetében a közbeszerzési eljárás során nem a fixáras,
hanem a tőzsdei árkövetést választottuk, így jelenleg bruttó 838
Ft/m áron kapjuk a gázt 2023. január 1-jétől, ami havonta vál-3

tozhat. A korábbi fogyasztást figyelembe véve az eddigi bruttó
8.091.000 Ft éves költségről 49.987.000 Ft-ra változna.

Ezeket a költségeket önkormányzatunk nem tudja kigazdál-
kodni, ezért azonnali intézkedések szükségesek. Legnagyobb
gázfogyasztó intézményünk az óvoda, az egészségügyi központ és
a művelődési központ. Az óvoda esetében a kazánház alkalmas a
vegyestüzelésű fűtés visszaállítására, melyet alkalmassá teszünk
az egészségügyi központ fűtűsére is. A fűtésátalakítás költségeit
az óvodai részt illetően az intézmény idei költségvetéséből ki
tudjuk gazdálkodni. Így a korábbi adatok alapján várható két
intézmény 21,5 millió forintos éves gázköltségét jelentősen csök-
kenteni tudjuk. A művelődési központ működése megváltozik, a
felújítási projekt elkezdődik, így a művelődésszervezők, könyv-
tárosok átköltöznek az önkormányzati hivatal 1. emeleti szolgálati
lakásába. A művelődési központ épületében januártól csak tem-

Önkormányzati hírek Zalalövőről

perálás folyik. Az önkormányzati hivatal a régi épületbe költözik,
a Kossuth utca felőli épületrészt elhagyjuk, hogy itt is megta-
karításokat érjünk el. A Kossuth utca 4. sz. alatti szociális intéz-
mény esetében klímákat szerelünk be, hogy a napelemes rendszer
által megtermelt többletenergiát felhasználjuk, csökkentve a
fűtéssel járó gázköltséget.

Az egészségügyi központ 1. sz. háziorvosi rendelőjében a nyí-
lászárók cseréjét megrendeltük, továbbá a kicsi a tetőtérben levő
két kisebb bérlakásba klímákat szereltetünk, ezzel leválasztva
őket a gázfűtésről.

Mindezek mellett természetesen szükség van a szigorú taka-
rékosságra is mindkét energiahordozó esetében, ezért az intéz-
ményekben 18-20°C között kell tartani a hőmérsékletet, kivéve az
óvodában, ahol 20-21°C között.

A zalapatakai temetőben a kerítés mellett lévő tujákat illetve
egy beljebb lévő tuját vágattunk ki, melyet már többször kértek a
növények környezetében lévő sírok gondozói. Az utcafronti drót-
fonatot kicseréltük. A zalalövői központi temető utcafronti kerí-
tése szintén elkészült. A saját erős táblás kerítés beruházásának
költsége 3.881.000 Ft. November végén a település utcáinak
padkáját javították karbantartóink.

A sikeres közbeszerzés lebonyolítását követően aláírásra
kerültek a kivitelezési szerződések a „Belterületi csapadék-
vízelvezetés Zalalövőn” című projekt megvalósítására. Az időköz-
beni árváltozások miatt többletigény támogatási kérelmet nyúj-
tottunk be a projekt teljes megvalósulása érdekében. A 3 részre
osztott projektben így 2 részben a munkaterületek december eleji
átadását követően megindulhatnak a kivitelezési munkálatok. A
projekt megvalósítására eddig 148 millió forint áll rendelkezésre.

A Salla Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kiírt
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően legkésőbb január
elején szintén szerződést kötünk a kiviteli munkák elvégzésére,
melyek tartalmazzák a nyílászárók cseréjét, a homlokzatszige-
telést és a födémszigetelést, a projekt összköltségvetése közel 90
millió forint.

Az Egészségügyi Központ felújítására sikeresen pályáztunk a
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1 Helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra, melyen a maximális támo-
gatást elnyerve 51 998 790 Ft-ot fordíthatunk a 2. sz. orvosi
rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek felújí-
tására. A szerződéskötést követően a tervezési feladatok végre-
hajtása, majd a kivitelezés következik a jövő évben.

Megújul a Rákóczi utca alsó szakasza is. A felső szakasz
felújítását követően lehetőség nyílik az alsó szakasz felújítására is.
Önkormányzatunk eredményesen pályázott a TOP_PLUSZ-1.2.3-
21-ZA1 Belterületi közutak fejlesztése c. felhívásra, 41 998 435 Ft
támogatást nyerve a projekt végrehajtásához. A projekt keretében
a Rákóczi utca Kossuth és Kölcsey utcák közötti szakasza kap új
burkolatot. Az utcában jelentős forgalom zajlik, az iskola, a műve-
lődési központ és a hivatal megközelítésére. A projekt készíté-
sekor olyan utcát választottunk, melyben intézmények találhatók,
és tömegközlekedés is zajlik, hogy a megszerezhető pontokat
maximalizáljuk. A felújítás 2023 évben megtörténik.

2023 tavaszán kerül megvalósításra a budafai közösségi épü-
letre elnyert 6 millió forintos támogatásból a tetőszerkezet fel-
újítása. A zalapatakai temetőben lévő ravatalozó épületének fel-
újítására készült tervek engedélyeztetése megtörtént, az önkor-
mányzat a jövő évben tervezi a megvalósítást.

Gyarmati Antal
polgármester

Felújításra került a központi temető utcafronti kerítése.
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Fellobbant az első gyertya-
láng az adventi koszorúnkon.
Hagyományainkhoz híven az
idén is közös gyertyagyújtásra
hívjuk településünk lakosságát.

Az ünnep közeledtével min-
den vasárnap kis műsorral, vers-
sel, énekkel készülünk a leg-
szentebb ünnepre. Az első va-
sárnap plébánosFarkas László
megáldotta Molnár Zoltánné,
Márti által készített gyönyörű
koszorúnkat. A műsort egy
meleg teával, süteményezéssel
baráti beszélgetéssel folytattuk
a közösségi házban.

Kis falunk is csatlakozott az
országosan népszerű világító
adventi kalendárium játékhoz.
Tóthné Fekete Hajni aktív
szerevező munkájának köszön-
hetően december 1-től minden

Adventi készülődés Káváson

nap más családnál kerül kivi-
lágításra egy ablak. A játékban
résztvevő családok december
1-24 napjainak megfelelően a
napok számának megjelenítésé-
vel kidíszítik és kivilágítják az
ablakukat este 5 és 8 óra kö-
zött. Ezzel lehetőséget biztosí-
tunk arra, hogy a gyerekek,
családok közös esti sétájuk
során megkereshetik az éppen
soron következő világító ab-
lakot.

December 24-én, szenteste
az összes ablak világítani fog.

Ügyeljünk arra, hogy a sze-
retet lángja ne csak néhány
napig az ünnep idején éljen
szívünkben, hanem a hétközna-
pokon is maradjon meg világító
ereje!

Szabóné Kozma Klára

Novemberben Zalalövő Vá-
ros Önkormányzatának delegá-
ciója alpolgár-Herczeg Imre
mester vezetésével kétnapos lá-
togatáson vett részt Bruck an
der Mur testvérvárosukban, az
olaszországi testvértelepülés
Farra d'Isonzo küldöttségével
együtt.

A baráti találkozón három-
oldalú tárgyalásokat folytattak
közös projektekről, melyekhez
minden érintett fél bizakodással
tekintett. A munkamegbeszélé-
sen mindhárom település be-
mutatkozott. Ismertetésre ke-
rültek a helyi programok,

Látogatás Bruck an der Murban
megtekintették a városok tele-
pülésfilmjeit.

A látogatás célja volt a több
területen való együttműködés
kialakítása, többek között egy
ifjúság és kultúra területét érin-
tő tervezett projekt előkészíté-
se, valamint az osztrák kisváros
adottságaival, gazdaságával va-
ló ismerkedés. A látogatás al-
kalmával a küldöttség megte-
kintette a modern technikával
működő bioenergiaüzemet és
az új épülő üzemet is, mely a
jövőben távhővel látja el a vá-
rost. Ellátogattak az idén létre-
hozott ifjúsági centrumhoz is,

mely szabadidős és közösségi
programokkal várja a város
fiataljait.

Egy vasúti konténereket
gyártó cég vezetője is fogadta a
delegációt, ahol megismerked-
tek az üzem tevékenységével,
az irodaházban létrehozott vas-
útmodell kiállítással, mely ön-
kéntes építők munkáját dicséri.

Részt vettek a hangulatos
Szent Martin ünnepi lámpás
felvonuláson és a Martinmarkt
vásáron is. A találkozón részve-
vők sokszínű programokon ve-
hettek részt, sok információval
térhettek haza és bíznak abban,
hogy jövőben további háromol-
dalú találkozókra kerül sor a
települések között.

Baráti hangulatú megbeszéléseket folytattak.

Zalalövőn hagyománnyá
vált, hogy Márton napján, no-
vember 11-én lámpás felvonu-
lást szervez a „Salla” Művelő-
dési Központ a város központ-
jában lévő parkban, mely idén
is feldíszítve várta az érdek-
lődőket. Az Egészségháznál
gyülekeztek a Zalalövői Boros-
tyán Óvoda Mini Bölcsődeés
óvodásai szüleikkel együtt,
hogy kis lámpásokkal indul-
janak a rendezvény helyszíné-
re, ahol már civil szervezetek, a
Zalalövői Borbarát Kör Egye-
sület Budafai Hagyományőrző,
és Kulturális Egyesület, Zala-
lövő és Csöde Polgárőr Egye-
sület tagjai várták forralt borral,
teával, lángossal, zsíroskenyér-
rel a felvonulókat. Nem marad-
hatott el a Márton kifli sem,
mely a szeretet, a megosztás
jelképe lett.

Az Óvoda Micimackó cso-
portjának gyermekei feleleve-
nítették Szent Márton püspök
történetét, kedves versekkel,
dalokkal készültek a jeles al-
kalomra. A műsort Gyeneséné

Libakorzó és Márton-napi bál
Gyarmati Rita Bicsák Annaés
óvónők, a jelmezeket Ostromné
Zsuponics Rita készítették, va-
lamint a csoportot segítette
Véghné Hujber Ágota dajka.

Másnap, november tizen-
kettedikén,szombaton, Márton-
napi borász bálra várta az ér-
deklődőket a Zalalövői Borba-
rát Kör Egyesület. Aki Márton
napján libát nem eszik, az
egész éven át éhezik – így tart-
ja a mondás, ezért a szokásokat
követve ízletes libából, illetve
kacsából készült vacsora várta
a tálalást, melyet ünnepi kö-
szöntők előztek meg.

Galambos István, a Zalalö-
vői Borbarát Kör Egyesület el-
nökének szavait Gyarmati An-
tal, Zalalövő polgármesterének
beszéde követte, mely a már
hagyományos boráldással foly-
tatódott atya köz-Páli Zoltán
reműködésével.

Ez alkalommal az Ezüstlile
néptánc csoport kedveskedett
műsorral a közel 130 főnyi
bálozónak.

BHK
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A pályázati forrásból és az
önkormányzat támogatásával fel-
újított könyvtárban lelkes kis
csapattal és profi segítőkkel
különböző technikákkal készíthet-
tünk használati és dísztárgyakat.

Korábban pedig nádból ko-
sarat fontunk .Kovács Ágnessel
A technika nem mindenkinek
volt teljesen idegen, viszont
egy új anyaggal ismerkedhet-
tünk meg. Csuhéból, Nagyari
Katalin támogató irányításával
angyalkákat készítettünk, ezzel

Kézműves foglalkozások Zalaboldogfán
kezdve a hangolódást az adven-
ti időszakra. Végül november
24-én adventi koszorúkat és
ajtódíszeket alkottunk Zsirainé
Kulcsár Mária segítségével.

Mivel mindhárom szakmai
vezető több alkotói területen is
jeleskedik, így reményeink sze-
rint további foglalkozások in-
dítása várható.

Ezúton is köszönjük a támo-
gatást a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárnak.

Zs.E.

Novemberben a Digitális Jólét
Programnak köszönhetően lehető-
séget kapott , hogy azKeménfa
ott működő Digitális Jólét Pon-
ton, több napon keresztül meg-
tekinthessék az érdeklődők a 3D-s
nyomtatót és annak működését.

Az önkormányzat nagy örö-
mére a Bagodi Fekete István Ál-
talános Iskola Salomvári Tagin-
tézményének -felsős tanulói Hor
váthné Pecsics Júlia igazgatónő
vezetésével éltek a lehetőség-
gel. Betekintést nyertek a jövő
technikájába, tájékoztatást kaphat-
tak arról, hogy milyen lehetőségek
nyílnak meg a termékgyártások
során, ennek köszönhetően. Nagy

Digitális bemutató napok Keménfán
érdeklődéssel figyelték a digita-
lizált világunkban jelenleg még
újdonságnak számító 3D nyom-
tató működését. Izgatott tekin-
tetek figyelték, hogy készül egy
kulcstartó vagy egy cica figura,
de ezen kívül a programozástól
függően bármit ki lehet nyom-
tatni 3 dimenzióban. Az elkészült
tárgyakat a gyerekek tüzetesen
megnézhették és az azt kiérdem-
lők meg is kapták ajándékba.

A település életében ezek a kis
dolgok is nagynak számítanak,
ezért köszönjük az iskolának a
nagyszámú részvételt.

Cser Gábor
polgármester

A hagyományokat követ-
ve 2022. év októberének egyik
kora őszi délutánján hangulatos

Nyugdíjasok köszöntése Káváson

Eke László mondott köszöntőt.

vacsora keretében a Kulcsos-
házban köszöntöttük, a kávási
nyugdíjasokat, szépkorúakat. Az
ünnepélyen köszöntőt mondott
Eke László polgármester, mű-
sort adtak a Tornyos TánClub
növendékei, melyet a közönség
nagy szeretettel fogadott. Ezt
követően zenés-humoros elő-
adással szórakoztatták a kedves
meghívottakat ésJurina Beáta
Bellus Attila, a Hevesi Sándor
Színház színművészei. A vicces
házassági jelenetek csak foko-
zták a meglévő jó hangulatot. A
vidám színjátékot finom vacso-
ra követte, majd Kovács Attila
dallamaira táncoltak a vendé-
gek. Később előkerült a zenész
harmonikája is, ami remek ala-
pul szolgált a nótázásra kedvet
érzőknek.

A program a „TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közösség-
fejlesztés Zalaszentgyörgy, Ká-
vás, Zalaboldogfa és Zalacséb
településeken” című pályázat-
ból valósult meg.
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Elkezdtük az adventi készülő-
dést lélekben... Az ünnepi ráhan-
golódás részeként 2022. november
24-én kézműves foglalkozást tar-
tottunk , a kul-Zalaszentgyörgyön
túrház klubtermében. Közeledve
advent első vasárnapjához, telepü-
lésünkön is megkezdődött a lázas
készülődés, amikor ünnepi díszbe
öltöztettük otthonunkat, ablakain-
kat. A község kultúrháza előtti
téren már előkészítettük Zalaszent-

Adventi készülődés Zalaszentgyörgyön

györgy adventi koszorújának
helyét, ahol szentestéig minden
hétvégén 17:00 órakor közösen
meggyújtunk egy gyertyát. Az
első gyertyagyújtás Farkas
László plébános úr koszorú
szentelésével kezdődött.

A gyertyagyújtásokon meg-
hitt ünnepi hangulat, gőzölgő
tea és egy jó szó, beszélge-
tés várja az ünnepre várako-
zókat.

Az idei karácsonyi készülő-
dés advent első gyertyagyújtá-
sával kezdődött 2022. november
26-án, szombaton délután 16 óra-
kor atya közre-Mikolás Attila
működésével. Ezt követő nap Sa-
lomvár Község Önkormányzata
szervezésében 2022. november

Gyertyagyújtás és idősek napja Salomváron
27-én idősek napi rendezvény
került megrendezésre a helyi mű-
velődési házban. Ez az ünnep ró-
luk szól, felhívja a figyelmün-
ket a tiszteletükre és arra, hogy
támogassuk, szeressük, értékeljük
és fogadjuk el őket. Szépkorú-
nak lenni azt jelenti, hogy az

ember gazdag tapasztalattal,
bölcsességgel, sokszor humor-
ral, büszkén éli az életet. Ami-
kor már nem a rohanó idő vagy
a birtoklás mennyisége, hanem
az emberi élet valódi értékei
számítanak. Az egészség, a csa-
lád békéje, ölelő szeretete, az
unokák mosolya.

Az ünnepi műsor 15 órakor
kezdődött. Felléptek a Salom-
vári Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulói, a Zalacsébi Senior
Tánccsoport Süle, végezetül a

Ferenc Emlékkórus adott kon-
certet. A program kezdetén Kun-
gli József polgármester köszön-
tötte a szépkorú vendégeket, aki-
ket a műsor végeztével megven-
dégeltünk a ál-Barabás Csaba
tal készített finom ételekkel.

A járvány miatt sajnos az
előző két évben nem tudtuk
személyesen megünnepelni ven-
dégeinket, nagyon örülünk, hogy
végre újra sor kerülhetett erre a
délutánra.

Németh Kinga

A Süle Ferenc Emlékkórus koncertje.

A pályaválasztás az egyik leg-
nehezebb és legösszetettebb fel-
adat egy tanuló életében, ami
hosszú és alapos felkészülést
igényel. Ezt jól tudják a Bagodi
Fekete István Általános Iskola
Salomvári Tagintézményének pe-
dagógusai is, akik változatos
programokkal készültek az idei
pályaorientációs napra kicsik-
nek-nagyoknak egyaránt.

A legkisebbek – 1. és 2. osz-
tályos tanulók – kirakó segítsé-
gével ismerkedhettek meg mester-
ségekkel és a hozzájuk tartozó
eszközökkel. A 3-4. osztályos ta-
nulók ügyelő veze-Szilasi Attila
tésével betekintést nyerhettek a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház kulisszái mögé, számos érde-
kességet láthattak. A nebulók a
tanító nénik kíséretében lelke-
sen jártak helyszínről helyszín-
re, miközben szájtátva hallgat-
ták, mennyi mindenre van szük-
ség ahhoz, hogy egy előadás
sikeresen megtörténhessen.

A felső tagozatosok Mekk
Elek, a filmbeli ezermester se-
gítségével ismerkedhettek meg
manapság is népszerű, vagy
éppen újjáéledő foglalkozások-
kal, egyúttal azt is átbeszélték,
hogy az egyes munkák milyen
tudást és készségeket igényel-
nek. A népszerű mese epizód-

Mi leszel, ha nagy leszel?
jain keresztül azt is megtudhat-
ták, hogy a kontár módjára vég-
zett munka nem csupán etikát-
lan, de balesetveszélyes is.

Ezzel számukra azonban még
nem ért véget a nap, hiszen a
legnagyobbakat már várták Zala-
lövőn a Salla Művelődési Köz-
pontban és Könyvtárban. A di-
ákokat és kísérőiket Lukács And-
rea igazgató köszöntötte, aki
készséggel körbevezette őket az
intézményben. A tanulók megtud-
hatták, miként zajlott évtizedek-
kel ezelőtt egy filmvetítés, de a
színházterem apró zegzugait is
felfedezhették.

Ezt követően Szabóné Ke-
mény Alexandra Kitti, a városi
TV munkatársa invitálta őket a
stúdióba, ahol a vállalkozó ked-
vűek kipróbálhatták a kamera
kezelését, illetve interjút is készít-
hettek barátaikkal (képünkön).

A nap végül múzeumlátoga-
tással zárult, ugyanis dr. Mol-
nárné Skriba Judit kíséretében
a lelkes csapat megtekintette a
zalaegerszegi Göcsej Múzeumhoz
tartozó Salla Múzeum kiállító-
termeit és romkertet – újabb
impulzusokat adva a diákoknak
ahhoz, hogy megtalálják a ne-
kik leginkább tetsző területet és
az ahhoz kapcsolódó hivatást.

Palkó Zsolt



14 20 .22  decemberZalalövő és Környéke

A idén hatodik alkalommal kívánnakzalalövői egyesületek
boldog perceket okozni karácsonykor zalalövői családoknak,
egyedülálló személyeknek! A karácsonyi asztalra szánt
disznótoros káposzta mellé szaloncukor, gyümölcs, élelmiszer
kerül a csomagba. Idén is különös jelentőséggel bír, hogy minél
több segítségre szoruló kaphasson karácsonyi ajándék-
csomagot.

KÉRJÜK SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Természetbeni és anyagi felajánlásokat a Zalalövői Közös

Önkormányzati Hivatal portáján, tel.: 92/371-001, illetve a
Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület 75500313-
10041840 számú bankszámláján (közlemény: Karácsony2022)
fogadjuk 2022. december 22-ig!

A zalalövői egyesületek nevében: pol-Gyarmati Antal
gármester, a Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egye-
sület elnöke.

Adni jó!

Zalaháshágy a Magyar Falu
Program pályázatán nyert Ford
típusú falubuszt, ennek ünnepé-
lyes átadása még augusztusban
megtörtént. A régi falubuszt, a
Volkswagent a Miniszterelnök-
ség kijelölése alapján egy er-
délyi civil szervezet kapta meg
ajándékba. Ez a szerencsés
szervezet a Gelence Ifjúsági
Szervezet lett. A mintegy ötezer
fős település Kézdivásárhely
mellett található. Mivel a távol-
ság 1000 km-nél több, úgy
gondoltuk, hogy 15-20 fős és
több napos kirándulással kötjük
össze a busz átadását.

Így is lett. Szeptember 30-
án, pénteken indultunk, hogy
személyesen adjuk át a jármű-
vet. Útközben megnéztük Se-
gesvár belvárosát is. Másnap,
október elsején - a Csernáton-
ban lévő falumúzeum és Kéz-
divásárhely megtekintése után
– délben volt az ünnepélyes
esemény. , a szer-Tamás István
vezet vezetője mondott köszö-
netet, s ígérte: a Gelencén mű-
ködő közösségek fogják hasz-
nálni. Megnéztük a művelődési

Falubusz Gelencének

központot, s a pince klubot.
Ebéd után kirándulást tettünk a
hegytetőn lévő kereszthez,
majd felkerestük a Szent Imre
herceg templomot. Egész itt
tartózkodásunk alatt megkülön-
böztetett figyelemben részesül-
tünk, szállásunkról, étkezésünk-
ről vendéglátóink gondoskod-
tak. Köszönjük nekik. A falu-
busz átadása remélhetőleg egy
újabb kapcsolatépítés kiinduló
pontja lesz a két település között.

Vasárnap indultunk haza-
felé. Közben megtekintettük a
Prázsmárban lévő erőd templo-
mot, a brassói Fekete templo-
mot. A nagyszebeni szállás után
a helyi Főtér, majd Gyula-
fehérvár, Vajdahunyadvár kö-
vetkezett. Déva várát felújítás
miatt nem tudtuk megnézni.
Arad volt a következő szállás-
hely. Itt megkoszorúztuk az
Október 6-i emlékművet. Reg-
gel tovább indultunk Sepsére,
ahol halpaprikással, finom bo-
rokkal vártak bennünket. Késő
este értünk haza.

Horváth Gyula
polgármester

A fiatalok már nem, de az
idősebb korosztály szinte egy-
től egyig ismerte Kilián Já-
nost. Mindenki csak Jani bá-
csinak hívta azZalalövőn
ezermestert, aki nélkül üres,
magányos a Petőfi utca 22.
szám. Feleségének, Margit
néninek még nagyon eleven a
fájdalom, a gyász, hiszen egy
hónapja maradt magára – Jani
bácsi 87 évesen ment el.

Ki is volt ő, aki több, mint
negyven évet élt Zalalövőn és
bár távolabbi vidékről szár-
mazott, mégis hamar befogad-
ta a település, jól ismerte
mindenki.

Jakabházán született egy
grófi kastélyban, a történet
szinte regénybe illő. Édesapja
a gróf kertésze, édesanyja
Mosdóson, egy szintén neme-
si birtokon élő grófnő szoba-
lánya volt. Abban az időben, a
téli időszakban nagy báli mu-
latságokat rendeztek a fővá-
rosban, a kertész és a szoba-
lány kísérőként érkeztek az
eseményre. Ott ismerték meg
egymást, s miután egybekel-
tek, Jakabházán folytatták éle-
tüket. Jani bácsi hetven éve-
sen tért vissza születése hely-
színére, de a kastélyt lebom-
bázták, már csak az emlékek
maradtak. A háború miatt Ka-
posvárra menekültek, ott ren-
dezkedett be a család. Ahogy
Margit néni mondja, a mama
és a papa nagyon kiművelte
magát a grófnő mellett, ami
egész életük során megmutat-
kozott. Fiúknak is jól megta-
nították az illemet.

Margit néni és Jani bácsi
már Gyulán találkozott, há-
rom gyermeket neveltek, on-
nan érkeztek Zalalövőre 1980-
ban. Mi mindennel foglalko-
zott? Mitől lett ő mindenki
Jani bácsija?

Amellett, hogy a fatelepen
üzemvezetőként tevékenyke-
dett, kiváltotta az ipart és
fotózott, saját laborban hívta
elő az anyagot. Hivatalos
igazolvány-illetve útlevél fo-
tót készíthetett, emellett meg-
annyi esküvő, egyéb esemény
megörökítője lett, de asztalos-
ként, üvegesként is hívták
számos helyre. „Olyan ezer-
mesterféle volt” – meséli
Margit néni. „Ha nővel talál-
kozott, mindenkinek csak úgy

Jani bácsi elment

köszönt, hogy: – Szervusz,
lyányom!” – teszi hozzá. Az
orvosi rendelőkben megélezte
az ollókat, szikéket, nevéhez
köthető a parkerdei híd elké-
szítése, a Borostyán-tó eredeti
padjainak, asztalainak, de a
zuhanyzó-öltöző, a város köz-
pontjában lévő hirdetőtábla
megvalósítása is. Ha lesza-
kadt a redőny, hívták Jani bá-
csit. Az általa készített virá-
gosládákból ma is látni egy-
kettőt. Mindenki tudta, hogy
éppen merre jár, biciklijén a
felrögzített szerszámosládával.

Margit néni arca kiszíne-
sedik, szeme megélénkül,
ahogy párjáról emlékezik:
„Nagyon okos, tájékozott volt
Jani bácsi, érdekelte a termé-
szet, az állatok. Mindenkit
tisztelt, soha nem hagyta el
csúnya szó a száját. „Képzel-
je, mindig úgy szólított, hogy
Bubuska. Legjobban a hangja
hiányzik, ahogy szólított, ha
lefőtt a kávé. Szerette a köny-
veket is, nemrég 220 kötetet
ajándékozott a Zalalövői Ál-
talános Iskolának. Nagy túrá-
zó volt, Gyulán a Természet-
járó Szakosztályt vezette.
Számos kirándulás szervezése
– külföldi utak gyalogosan,
biciklivel, vonattal – tartozott
a nevéhez. A drezdai út külö-
nösen emlékezetes. Nem vol-
tak magas iskolái, de nagyon
okos, intelligens ember volt a
párom, Pesten faipari techni-
kumot végzett és jól beszélt
németül. Rengeteg szerszám
maradt a műhelyben. Most mi
lesz velük?”

Margit néni elcsendesül,
hirtelen sok mindenről mesélt,
megannyi emlék tör a felszín-
re, amit újra, szép sorjában
kell ismét egymás után fűzni,
mint a gyöngysort, hogy tel-
jességében kevésbé fájjon.

BHK
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Cashbank.hu Pénzügyi Tanácsadó Iroda
9 bank képviselete egy helyen, teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel

BANKOT VÁLTANA?
Számlanyitási akció!

Cashbank & Credit Consulting Kft

Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. (Göcsej Üzletház 1. emelet)
: 06-30-9373-789 (Horváth József)Telefon

:www.cashbank.hu, : info@cashbank.huWeb e-mail

* A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

Előnyök:
- biztos jövedelem

- foglalkoztatási jogviszony, mely főállásnak
minősül

- nyugdíj-és társadalombiztosítási jogosultság
- egyéb keresőtevékenység mellett is végezhető

- otthoni munkavégzés
- szakmai támogatás

Jelentkezzen Ön is az alábbi elérhetőségeken:
Kiss Ágnes szakmai vezetőnél a 06-30/533-4802

telefonszámon
E-mail: nyugatinevszulo@diakonia.hu

„Mert a teremtett világ
sóvárogva várja az

Isten fiainak
megjelenését.”

Róm. 8,19.

Nevelőszülőnek lenni

munka és hivatás!

Lebics István zalalövő lakos
kezdeményezésére több felújí-
tás is zajlott a sötétmajori te-
metőben ebben az évben. Elő-
ször a kerítés, és a régi rava-
talozó elbontására került sor,
majd következett az építkezés:
új kerítés, új ravatalozóhelység
épült, megújult a kereszt és egy
márvány tábla is emlékeztet a
közösségi összefogással vég-
zett felújításokról.

Lebics István nagy akarás-
sal, anyagi terheket vállalva,

Felújítások a sötétmajori temetőben
időt, fáradtságot nem kímélve,
felesége és családja odaadó
támogatásával intézte, szervez-
te, irányította a munkálatokat.
Összesen 32 támogatója volt a
nemes ügynek, melyhez cégek
és magánszemélyek csatla-
koztak anyagi támogatással
vagy közösségi munkával.

Az önkormányzat is támo-
gatta a kezdeményezést, és kö-
szönetet mond Lebics István-
nak és valamennyi támoga-
tónak a példaértékű összefo- gásért, aminek köszönhetően az

érintett családok a temetőben
méltó módon emlékezhetnek

halottaikra, illetve tisztességes
körülmények között vehetnek
végső búcsút hozzátartozóiktól.
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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!

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak

békés karácsonyi ünnepeket

és !boldog új évet kívánunk

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

Autómentés: 0-24 h
Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autómentés: 0-24 h
Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító járművek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

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

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden évben sikeresen sze-
repelnek a Zalalövő Modellező
Klub tagjai az országos verse-
nyeken. Ez évben csak egy
erőpróbán tudtak részt venni,
november 12-én Tapolcán az
országos bajnokságon.

Szép sikerek az országos bajnokságon
F1K /CO2/ széndioxid mo-

toros repülő modell verseny-
kategóriában az alábbi helyezé-
seket érték el: 2. Merth Mik-
lós 519 mp, 3. Tüske Gábor
330 mp., 4. Kovács Mátyás
272 mp.

Kovács Mátyás, Merth Miklós és Tüske Gábor.

Felhívás jelent meg Zala-
lövő Város Önkormányzatának
hivatalos közösségi oldalán a
településen lévő egyetlen bank-
fiók bezárása miatt.

„Tisztelt zalalövőiek és
környékbeliek!

A Takarékbank Zrt. zala-
lövői fiókjának további működ-

Aláírásgyűjtés a zalalövői bankfiók bezárása miatt
tetése érdekében aláírásokat gyűj-
tünk, hogy ezzel is nyomatéko-
sítsuk a település jogos igényét a
bankfiók további üzemeltetésére.

Kérjük az önök segítségét
az aláírásgyűjtésben.

Köszönjük a támogatását!”
Lapzártakor az aláírások

gyűjtése még tartott.

Bankfiók nélkül marad Zalalövő.


