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2022. december 24-én, szom-
baton délután szentmise kere-
tében került sor a hagyárosbö-
röndi katolikus templomban a
hagyományos karácsonyi bet-
lehemes pásztorjátékra, Tompa
Ágnes rendezésében. A zenei
közreműködők ezúttal is Lő-
rincz Kálmán Paksa(gitár) és
Gergely (orgona) voltak. A mű-
sor felelevenítette a júdeai
pásztorok és a három napkeleti
bölcs 2000 évvel ezelőtti bet-
lehemi látogatását az újszü-
lött Jézusnál, és egyben ennek
mai aktualitását is kihangsú-
lyozta.

Ha pásztor lennél, vagy bölcs...
Az ünnepi hangulatot emel-

ték a klasszikus (Ó, gyönyörű-
szép titokzatos éj, Betlehem kis
falucskában, Fel nagy örömre,
Pásztorok keljünk fel, Menny-
ből az angyal, Szállást keres a
Szent Család, Dicsőség menny-
ben az Istennek) és modern
feldolgozású karácsonyi éne-
kek (József Attila megzenésített
verse, a Betlehemi királyok,
Gyere el a jászolhoz még ma
éjjel...)

A rendezvény érdekessége
volt, hogy a gyermekszereplők
egy része a műsor után, a mise
folytatásában egyúttal az oltár

körüli minisztrálási feladatokat
is elláttak. plé-Farkas László
bános Jézus Krisztus születésé-
nek ünnepén arról beszélt, mi-
lyen nagy különbség van, ha

valaki Istennel együtt, Isten
mellett, illetve Isten nélkül
karácsonyozik, azután pedig
köszönetet mondott a műsor
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Zalalövő Város Önkor-
mányzatának elmúlt időszak-
ban történt döntéseiről, az ön-
kormányzat munkájáról kívá-
nom tájékoztatni Zalalövő la-
kosságát.

A testület fontosabb dön-
tései:

A képviselő-testület a de-
cemberi ülésén elfogadta a
jegyző, a bizottságok és a tár-
sulások beszámolóit, valamint
felülvizsgálta a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot.

Az önkormányzati adóha-
tóság munkájáról is beszámol-
tatott. Zalalövőn a kommunális
adó összege 8.000 Ft, az ipar-
űzési adó mértéke 1,6 %, a
megengedett mérték 2 % lenne.
Az adóbevételek november
végén az alábbiak szerint ala-
kultak:

Önkormányzati hírek Zalalövőről

Pintérné Herczeg Angyalka
a tanyagondnoki feladatokról
számolt be. A tanyagondnoki
feladatellátás során a fő hang-
súlyt a külterületeken élő idős-
korúak életminőségének javítá-
sára helyezzük. Ennek lényeges
része az ebéd házhoz történő ki-
szállításának biztosítása, amely-
nek során napi egy alkalommal
meleg ételhez jutnak a szociá-
lisan rászorultak. Ezenkívül az

Megemlékezés a doni áttörés 80. évfordulóján: Páli Zoltán plé-
bános, Herczeg Imre alpolgármester, Laki Eszter versmondó.

Pintérné Herczeg Angyalka ta-
nyagondnok.

idősek napi életvitelében is
segítséget nyújt, elvégzi igény
szerint a napi bevásárlásokat,
gondoskodik a szükséges gyógy-
szerek háziorvos által történő
felíratásáról, kiváltásáról és
azok visszajuttatásáról. Egyéb,
a nem mindennapi életvitellel
összefüggő feladatokat is ellát,
pl.: kulturális rendezvényekre,
a település által szervezett ese-
ményekre viszi a külterületen
élő időseket, stb. Pintérné
Herczeg Angyalka 2 éve látja el
a feladatok a szolgáltatást igény-
be vevők elégedettségére.

A testület további egy évre
szerződést kötött a Zalatáj ki-
adóval a Zalalövő és Környéke
című közéleti havilap elkészí-
tésére vonatkozóan, melyet in-
gyenesen kap meg településünk
minden háztartása.

Az egészségügyi veszély-
helyzet elmúltával lehetőség
nyílt a közületek bérleti díjának
emelésére, melyről szintén dön-
tött a testület a Zalaco Zrt.
üzemeltetésében lévő cukrász-
da és a Benu gyógyszertár
esetében.

Az év során sikerült hosszú
idő után aktualizálni a temetői
nyilvántartás adatbázisát. En-
nek következtében kerültek ki

október végén a lejárt megvál-
tású sírokra a tájékoztatók a
hozzátartozók részére. A tes-
tület a köztemetőre vonatkozó
díjak felülvizsgálatakor úgy
döntött, továbbra is változatla-
nul hagyja a 2008-ban meg-
állapított sírhelymegváltási dí-
jakat, így akik 2022 őszén ér-
tesültek a megváltás lejártáról,
2023-ban ugyanolyan díjakkal
tudják a megváltásokat ren-
dezni.

A kulturális és népjóléti
bizottság december elején dön-
tött a szociális tűzifa pályá-
zatok elbírálásáról. 2022-ben
az önkormányzat 2 933 700 Ft
támogatást kapott, melyhez
177 800 Ft önerőt biztosított.
Az erdei rakodóról történő be-
szállítás költsége 568 960 Ft. A
támogatás 140 erdei m tűzifa3

beszerzésére volt elegendő,
melyet a bizottság 108 pályázó
között osztott szét.

Az önkormányzat értékesí-
tésre kínálta az Agromechanika
gyártmányú AGT-835 HLT
típusú, 2003-as évjáratú, 35 ló-
erős, nagy költséggel javításra
szoruló kistraktort, melyet 1,2
millió Ft-ért értékesített. Dön-
tött arról is, hogy pótlására
új Solis 26 típusú kistraktor
kerül beszerzésre 7,6 millió fo-
rintból.

A Takarékbank helyi fiók-
jának fennmaradása érdekében
521 aláírást juttattunk el az
illetékeseknek, de a döntés sem
az önkormányzatunk megkere-
sésére, sem az aláíróívek ha-
tására nem változott. Köszön-
jük szépen a lakosság részéről
történt segítségnyújtást a helyi
fiók megmentéséhez. A továb-
biakban azon dolgozunk, hogy
továbbra is legyen elérhető
banki szolgáltatás a településen
a lakosság és a vállalkozók
igényeinek kielégítésére.

Önkormányzatunk az új év-
ben január 13-án a Nemzeti
Összetartozás Parkjában a II.
világháború áldozatainak tisz-
teletére állított emlékműnél tar-
tott megemlékezést a Don-ka-
nyarnál történt, zalalövői áldo-
zatokat is követelő orosz át-
törésről.

Gyarmati Antal
polgármester

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
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Ha pásztor lennél, vagy bölcs...
szervezőinek, szereplőinek, va-
lamint az abban segédkezők-
nek. A mise végén Varga Ka-
talin polgármester a faluközös-
ség megtartó erejét, a gyer-
mekvállalás fontosságát hang-

súlyozta, majd a helyi ön-
kormányzat ajándékát nyújtot-
ta át az idén született, a
községben lakó Kusztos Liliá-
na Szmodics Krisztiánés szü-
leinek.

Ács László

Bagod Község Önkormány-
zata 2015 óta dolgozik a te-
lepülésképi arculat kialakításá-
nak keretein belül a 21. századi
követelményeknek minden té-
ren megfelelő, tudatos, egységes

Ismét egy bagodi „újítás”

és következetes vizuális kom-
munikációs stratégia megvaló-
sításán. Ennek része a települé-
sen megjelenő jelzőrendszer, in-
tézményjelző-, információs- és
tájékoztató táblák tartalmi, va-

lamint formai egységesítése
(pl. az új díszterem, települési
köszöntőtáblák, honlap, stb.).

Új, ehhez mindenben il-
leszkedő elemként jelent meg a
közelmúltban a „Színpompás
Bagod” című színezős füzet,
ami kicsiknek és felnőtteknek
egyaránt nyújt hasznos és ér-
tékes kikapcsolódást. A falu 16
építményét tartalmazza színez-
hető formában, rövid, izgalmas,
legtöbbünk számára eddig nem
ismert leírásokkal.

A kiadványt egy „ –színezz
ki, mit tud Bagodról” verseny

keretében, mintegy „felkészü-
lési anyagként” a Bagodi Fe-
kete István Általános Iskola 3.
és 4. osztályos diákjai kapták
meg elsőként. Ezt követően
minden tanévkezdéskor a 3.
osztályosok vehetik kézbe, így
az évek során mindegyik ba-
godi iskoláshoz, illetve csa-
ládjához eljut.

A verseny díjait Vigh László
országgyűlési képviselő nyúj-
totta át a község időskorúak
napi ünnepségén.

Bagod Község
Önkormányzata

Ahogy arról az év utolsó
napjának délelőttjén a híradá-
sokból értesülhettünk, 95 éves
korában elhunyt a 2013-ban le-
köszönt szentatya, XVI. Benedek.

Ehhez kötődően szeretnénk
megosztani az olvasóközönség-
gel egy érdekességet. XVI. Be-
nedek 2011. szeptemberében
szülőhazájába, Németországba
látogatott. E négynapos útja
során szentmisét mutatott be
Bagod Heilbadtestvérvárosa,
Heiligenstadt szomszédságá-
ban, -ban. Azon fe-Etzelsbach
lül, hogy a településről népes
zarándoksereg indult útnak, il-
letve invitálásukra a bagodi
egyházközség egy egész busz-
nyi hívővel vehetett részt a
szentmisén, történ még valami.

A heiligenstadt-i önkor-
mányzatnak van egy úgyne-
vezett „ ”, melybeArany Könyve

Az „Arany Könyv” Bagodba is eljutott

– a képviselő-testület döntése
alapján – a település számára
fontos személyek tehetnek be-
jegyzést. A városvezetés rend-
szerváltástól ismert volt ötle-
tességéről, céltudatosságáról,
így addig-addig munkálkodott,
míg a helyszínen maga a pápa
is beírt a könyvbe. Elképzelni is
nehéz, micsoda óriási munka,
szervezés szükségeltetett hozzá!

Korábban aláírta Helmut
Kohl, aki a Német Szövetségi
Köztársaság kancellári tisztsé-
gét töltötte be 1982 és 1998
között.

E nagyra becsült dokumen-
tum épp 5 évvel később Ba-
godba is eljutott, amikor első
polgármesterünk, díszpolgárunk,
Polgár József látta el kéz-
jegyével.

Bagod Község
Önkormányzata

Polgár József és az „Arany Könyv” 2016. szeptemberében.
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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!

Advent időszakában sorban
fellobbannak a gyertyák fényei.
Első vasárnap a hit, másodikon
a remény, majd az öröm, leg-
végül a szeretet erejét hirdeti,
míg végül a hagyomány szerint
elérkezik december 24-e, a
Megváltó születése.

Idén is elkészült a betle-
hemi jászol a Kerecsen Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egye-
sület jóvoltából. A szervezet
tagjai évek óta gondoskodnak
arról, hogy központ-Zalalövő
jában, a templom szomszédsá-
gában felépüljön a kis istálló.
Első alkalommal Vigh László
országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos mondott ünnepi
beszédet, majd az egyesület
adott műsort az egybegyűl-
teknek.

Második hétvégén Kovács
Imréné, a Zalalövői Borostyán
Óvoda és Mini Bölcsőde ve-

Ünnepnapok Zalalövőn
zetője méltatta az ünnepet,
majd az óvoda Katica csoportja
mutatta be műsorát.

Némethné Jakab Ilona, a
Zalalövői Általános Iskola in-
tézményvezetője köszöntötte a
részvevőket a harmadik gyer-
tyagyújtás alkalmával, ahol az
iskola tanulóinak előadását lát-
hatta a közönség.

Ünnepi gondolatait adta át
dr. Székely János megyés püs-
pök az utolsó adventi vasár-
napon, melyet a Szent Veronika
kórus műsora követett.

A várakozás időszakának
végéhez közeledvén a „Salla”
Művelődési Központ szerve-
zésében valósult meg az Ad-
vent Varázsa rendezvény, mely
több évre visszanyúló hagyo-
mány az intézmény életében.

December 17-én a kará-
csonyváró eseményt családi és
ifjúsági mise előzte meg a

Zalalövői Szent László Király
Plébániatemplomban, majd foly-
tatásként a Művelődési Köz-
pontban helyi civil szervezetek
csatlakoztak a program megva-
lósításához, akik számos alka-
lommal segítették ez évben is
az intézmény munkáját.

Az esemény folyamán a
Zalalövő Tájház Egyesület,
Budafai Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület, Zalalövői
Borbarát Kör Egyesület, Zala-
lövő és Csöde Polgárőr Egye-
sülete, Kerecsen Hagyomány-
őrző és Kulturális Egyesület,
Zalalövői Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület teával forralt
borral, egyéb finomságokkal
várták az érdeklődőket.

Közben a színházteremben
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-
gármestere mondta el ünnepi
beszédét, majd a művelődési
központ csoportjai mutatták be
zenés, táncos karácsonyváró
műsorukat. Bensőséges ünnepi
hangulatot teremtett az Ezüstli-
le Néptánccsoport, Ciklámen
Kórus, Tornyos Táncklub, a
Rocky csoport és Szépligeti-
Csávás Dóri előadása.

December 24-én a Szent
László Király templomban a
zalalövői gyermekek és a Szent
Veronika Kórus mutatta be bet-
lehemes műsorát, mellyel zá-
rult a decemberi ünnepségso-
rozat.

BHK

Advent varázsa - Rocky csoport.

A Szent Veronika kórus.

Immár hatodik alkalommal
szereztek kellemes pillanatokat
a azalalövői civil szervezetek
helyi lakosságnak. Karácsony
előtt adománygyűjtéssel indult
az akció, majd december 23-án
a azSzent Márton Házban
összegyűlt adományokat cso-
magolták, miközben a mellette
lévő parkolóban disznótoros
káposzta készült az üstökben.
Délután a civil szervezetek
képviselői keresték fel a rá-
szoruló, egyedül élő személye-
ket, családokat a városban, és
kívántak boldog karácsonyt az
ajándékcsomagok átadásával.

A Kerecsen Hagyományőr-
ző és Kulturális Egyesület által
útjára indított akcióban mind a
12 zalalövői egyesület részt vett

Közösségek a közösségért
valamilyen formában – anyagi
támogatás, közreműködés -, ez-
zel is jelezve a településen élő
civil közösségek példás össze-
fogását, együttműködését.

Az egyesületek mellett kö-
szönet jár azon helyi vállalko-
zásoknak, magánszemélyek-
nek, amelyek, akik anyagilag
járultak hozzá az ajándékhoz,
mely a disznótoros káposzta
mellett tartalmazott tartós élel-
miszereket, üdítőt, szaloncuk-
rot, gyümölcsöt.

Bízunk benne, hogy a fel-
keresettek örömmel fogadták
az egyesületek ajándékát, és a
helyi összefogás segítségével
idén decemberben is folytatód-
ni fog a hagyományos jóté-
konysági akció.

Kiszállítás előtt Páli Zoltán plébános megáldotta az elkészült
ételt.

2023. január
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A karácsony alkalmat kínál
mindannyiunk számára, hogy
megnyissuk szívünket az öröm-
re, a másik iránti szeretetre. A
karácsony ünnepe attól külön-
leges, hogy örök és mégis
aktuális.

Salomvár Község Önkor-
mányzata szervezésében 2022.
december 18-án karácsonyváró
délutánt tartottak a településen,
mely esemény keretén belül jó-
tékonysági süteményvásár ke-
rült megrendezésre. Mennyei
illat lengte be a kultúrház előtti
teret, rengeteg sütemény jött
össze, melyeket a településen
élők készítettek. Ezen kívül
forralt borral, teával és zsíros
kenyérrel várták a megjelente-
ket az adományozás egyik ap-
ropóján, melynek lerovása a
kihelyezett becsületkasszákba
történt.

Adventi délutánnal egybekötött jótékonysági süteményvásár Salomváron
A jótékonyság alappillérét a

Salomvári Szent János plébá-
niatemplom felújítása indította el.
A kultúrháznál megtartott jóté-
konysági vásárt Kungli József
polgármester ünnepi köszöntő
beszédét követően a salomvári
óvodás, illetve iskolás gyerme-
kek, valamint a Süle Ferenc Em-
lékkórus műsora egészítette ki.
A műsorokat megelőzően Miko-
lás Attila atyával közösen, a Szent
János plébániatemplom előtti té-
ren, az adventi koszorún lévő
negyedik, a szeretetet jelképező
gyertya meggyújtására is sor
került. Az összegyűlt adomány
teljes egészében a templom fel-
újítására került átadásra.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni, hogy ilyen sokan se-
gítettek és hozzájárultak e szép
kezdeményezéshez.

Németh Kinga

A Süle Ferenc Emlékkórus karácsonyi kiskoncertje.

Hagyárosböröndön 2022.
adventjén ismét felállításra ke-
rült a település közösségi ad-
venti koszorúja. A templom-
kertben felállított koszorún hét-
ről hétre újabb láng lobbant fel.
December 17-én, szombaton is
közös gyertyagyújtásra került
sor, ahol a jelenlévők Tompa
Ágnes szervezésében karácso-
nyi témájú versekkel, énekek-
kel hangolódtak tovább az ün-
nepre, majd meg-Molnár Imre
gyújtotta a 4. gyertyát.

Ezt követően Varga Katalin
polgármester a kultúrházba in-
vitálta a jelenlévőket, akiket a

Közösségi advent Hagyárosböröndön

program segítői már forralt bor-
ral, teával, zsíros kenyérrel és a
település asszonyai által készí-
tett finom süteményekkel vár-
ták. A közös beszélgetés jó han-
gulatban, a régi emlékek felidé-
zésével, és a következő évi kö-
zösségi programokon való el-
mélkedéssel telt.

Itt szeretném megköszönni
mindazoknak, akik szervezés-
sel, személyes közreműködés-
sel, felajánlással, illetve rész-
vétellel segítették e közösség-
formáló esemény létrejöttét.

Varga Katalin
polgármester

Adventi beszélgetés...
2022. december 6-án rend-

hagyó módon érkezett a ha-
gyárosböröndi gyermekekhez
az önkormányzati Mikulás.
Idén a helyi Szélvíz Pagony
közreműködésének köszönhe-
tően rénszarvasnak öltözött és
díszesen kivilágított lovak és
lovasaik is kísérték a piros ru-

A Mikulás Hagyárosböröndön

hás, fehér szakállú öreget, hogy
ajándékot vigyen a gyerekek-
nek, és közben egyedi hangu-
latot varázsoljanak falu utcáira.

A nem minden napi látvány,
és a Mikulással való személyes,
közvetlen találkozás bizonyára
emlékezetes marad a kisgyer-
mekek számára.

A Mikulás segítőivel.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Piros sapkája, köpenye, hó-
fehér szakálla van; nincs olyan
gyermek, aki ne tudná, hogy
csakis egy jóságos, mosolygós
öreg bácsiról lehet szó, aki rén-
szarvas húzta szánon érkezik és
hatalmas teli zsákot cipel a
vállán, ami rengeteg ajándékot
rejt. Ilyen tájban, december 5-
én este, vagy 6-án, Miklós nap-
ján hosszú útra indul, hogy el-
látogasson az otthonokba, ahol
már nagyon várják.

A mi vidékünket sem kerül-
te el a Mikulás, aki vasárnap
érkezett tele-Zalalövő budafai
pülésrészére. Idén is megjutal-
mazta a felsorakozó, izgatottan
várakozó gyerekeket, akik
hosszan integettek utána, ami-
kor tovább indult, hogy meg-
találja az ablakokba, ajtókba
kitett sok-sok kiscsizmát.

Ho-ho-ho hó!
Hétfőn már éppen besöté-

tedett, amikor a Zalalövői Mi-
kulás állomásra, a „Salla” Mű-
velődési Központ melletti
parkba is megérkezett a Miku-
lás. Az időjárás sajnos nem volt
kegyes, megeredt az eső, de
nem szegte kedvét a vá-
rakozó gyerekeknek és szü-
leiknek.

Kedves dalokkal, versek-
kel készültek és a jóságos
Mikulásnak mindenkihez volt
egy kedves szava. Kis asz-
talkán karácsonyi postaláda,
levélpapír, boríték várta azo-
kat, akiknek eközben ked-
vük támadt a levélírásra, hi-
szen hamarosan eljön kará-
csony és a Jézuska is. Óhajok,
kívánságok márpedig akadtak
bőven.

BHK

A „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár az energia-
válság okozta takarékossági
intézkedések és az épület ener-
getikai felújítása miatt 2022.
december 6-ától 2023. április
30-ig megváltozott működéssel
várja látogatóit.

Ebben az időszakban az
intézmény és a könyvtár, vala-
mint a Digitális Jólét Pont
(DJP), Zalalövő Városi TV
szolgáltatásai korlátozottan lesz-
nek elérhetőek. Az intézmény
munkatársai az Önkormányzat
épületében látják el feladatukat,
a Zalalövő, Szabadság tér 1.
szám alatti irodahelyiségekben,
melynek bejárata az önkor-
mányzat hátsó udvara felöl

Változás a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár működésében
érhető el (a régi emeleti lakás),
az alábbi nyitvatartási időben:
Hétfőtől- Péntekig: 7.30-12.00
és 12.30-16.00

Az intézményben ezidáig
működő csoportok foglalkozá-
sai a Zalalövői Általános Isko-
lában, a Zalalövői Borostyán
Óvoda és Mini Bölcsődében és
az Önkormányzat épületében a
házasságkötő teremben kerül-
nek megtartásra változatlan
időpontokban. A rendezvé-
nyek, szabadtéren vagy a
Polgármesteri Hivatal épületé-
ben a házasságkötő teremben
lesznek.

Könyvtárunk és a DJP
szolgáltatások az alábbiak
szerint lesznek elérhetőek:

Kölcsönzésre, könyvcsomag
átvételére, a DJP szolgáltatá-
sokra továbbra is lehetőséget
biztosítunk előre egyeztetett
időpontban, melyet megtalál-
hatnak tájékoztató közlemé-
nyünkben. A felnőtt és gyer-
mekirodalomra, és folyóira-
tokra vonatkozó igényeiket,
kéréseiket a megjelölt idő-
szakban, illetve elérhetősé-
geken fogadjuk: Személyesen:
Önkormányzat épületében: Za-
lalövő, Szabadság tér 1. (udvar
felöl érhető el a régi emeleti
lakás).

Telefon: 30/8709485, 92/
371-004. E-mail: zalakonyv-
tar@gmail.com. Messenger: Sal-
la Művelődési Központ Könyv-
tára

A könyvek kiválasztásá-
nál használják a www.salla-
konyvtar.hu honlapunkról el-
érhető online katalógust.

Kiállítóhelyek: Salla római
kori kiállítóhely és Tájház

2022. október 1 - április 30-
ig , de előzetes beje-Zárva
lentkezés alapján legalább 2
nappal a látogatás előtt jelezve
megtekinthető nyitvatartási idő-
ben (Hétfő: Zárva, Kedd-pén-
tek: 9:00-12:00, 13:00-16.00).
Bejelentkezés. 06 30 399 6331 ,
06 30 870 0893

Bármely probléma, kérdés,
kérés esetén forduljanak intéz-
ményünk munkatársaihoz a
megadott elérhetőségek vala-
melyikén. mkk@zalalovo.hu
lukacs.andrea@zalalovo.hu

Rendezvényeinkről, cso-
portokról kérjük, tájékozód-
janak honlapunkon és kö-
zösségi oldalainkon. www.sal-
lamkk.hu Zalalövő Városi TV, ,
Salla Művelődési Központ,
Salla Művelődési Központ
Könyvtára.
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Zalaszentgyörgy óvodájának
2022. szeptember 1-től új veze-
tője van elődje nyugdíjba vonu-
lása miatt. Márkus Bernadett Rita
1986-ban szerzett óvodapedagó-
gusi diplomát. Ennek ellenére
általános iskolában kezdett el
dolgozni, egészen az elmúlt tan-
év végéig. 2001-ben végzett a
szombathelyi tanárképző főisko-
lán tanító szakon, ezzel egy-
idejűleg az informatika művelt-
ségi terület, 2005-ben pedig az
angol tanító szakot is elvégezte.
Ebből adódik, hogy a jelenlegi
munkakör betöltése új kihívást
jelent. Meg is kezdte tanulmá-
nyait a közoktatás-vezető képzés-
ben. Várakozását felülmúlta az
a támogatás, amellyel Kovács
Dezső önkor-polgármester és az
mányzat munkatársai segítik a
munkáját.

Iskolából óvodába…

A gyermekek körében.

– Az óvodába 26 gyermek
jár úgynevezett vegyes csoportba,
ami azt jelenti, hogy a különbö-
ző életkorú gyermekek más és
más fajta odafigyelést, foglalko-
zást igényelnek. Többek közt
ezért is jelent számomra egy
kis szívfájdalmat, hogy a vezetői
munkával járó adminisztráció és
egyéb feladatok sok időt elvesz-
nek a gyerekekkel való foglal-
kozásoktól – mondja.

Közvetlen munkáját egy óvó-
nő és két dajka segíti, ők már
hosszabb ideje dolgoznak az in-
tézményben, így biztonsággal szá-
míthat rájuk, nagymértékben meg-
könnyítik a helyzetét, ami jó ér-
zéssel tölti el. Minden alkalmat
megragadnak arra, hogy értékes
programokkal színesítsék a gyer-
mekek óvodai napjait, kiváló elő-
adóművészek lepték meg kará-

csony alkalmából a gyermeke-
ket az ünnephez méltó zenés
műsorukkal, valamint kutyate-
rápiás foglalkozások és bábelő-
adások megszervezése is szere-
pel a tervei között.

A falu polgármestere készsé-
gesen bocsájtja az ovisok rendel-
kezésére a Tájházat, ahol ősszel
tököt és gesztenyét sütöttek. Jó
együttműködés alakult ki a ba-
godi Fekete István Általános Is-
kolával, Fatér Edit igazgató asz-
szonnyal, aki szintén minden
lehetséges eszközzel segíti a za-
laszentgyörgyi ovisokat.

Márkus Bernadett Rita életé-
ben fontos szerepet tölt be a ze-
ne, férjével együtt több hangsze-
ren játszanak. Sikerült megvaló-
sítania a zenei foglalkozásokat,
amelyre nagy hangsúlyt fektet.
Amikor értesült róla, hogy az
óvodában van egy használaton
kívüli szintetizátor, örömmel vet-
te kézbe a hangszer sorsát és
rendszeresen muzsikál a zenei
foglalkozásokon.

Reggelente örömmel indul a
zalaszentgyörgyi óvodába Zala-
egerszegről…

F.N.E.

Advent 3. vasárnapjára készül-
ve Keménfa Község Önkormány-
zata közös ünneplésre hívta a
falu lakóit. Az ünnephez méltó,
karácsonyi díszbe öltöztetett te-
rem, az asztalon lévő karácso-
nyi mécses gyertyáinak fénye
várta mindazokat, akik megtisz-
telték a rendezvényt.

A program pol-Cser Gábor
gármester köszöntőjével kezdő-
dött, majd ezt követte a Lélek-
madár Együttes, tagjai szintén
a karácsonyvárás hangulatát ala-

Adventi műsor Keménfán
pozták meg. Őket a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár jóvoltából hallhattak a ven-
dégek. A jelenlévők halk ka-
rácsonyi zene, vendéglátás mel-
lett beszélgetéssel tölthették az
időt, hiszen többek között eb-
ben is rejlik a kis közösséget
összetartó erő. A település ön-
kormányzata köszönetét fejezi
ki azoknak, akik megjelentek a
rendezvényen, az adventi és a
Jézusvárás meghitt hangulatát
közösen ünnepelni.

Ünnephez méltó környezet és műsor várta a keményfaiakat.

Világító adventi kalen-
dárium ablakok nyílnak az
ország számos településén
december 1-jén, minden nap
egy újonnan kivilágított,
feldíszített ablak nyílik az
adventi kalendárium min-
tájára, egészen december
24-ig, Szentestéig.

Idén második alkalom-
mal került megrendezésre
Zalacsében, melynek híre
lázba hozta a település ap-
raja-nagyját. Lelkesen díszí-
tették ablakaikat a jelentke-
zők; mellette forró teával,
forralt borral, apró süte-
ménnyel és zsíros kenyér-
rel, illetve tartalmas, vi-

Világító ablakok Zalacsében

dám beszélgetéssel, és gyere-
kek zsivajától megtelt udvarok
várták a „vadászokat”.

A játék lehetőséget nyújtott
az újonnan beköltözött fiatal
családoknak az ismerkedésre, hi-
szen lelkesen vettek részt ők is
a vadászatban és a díszítésben.
Az adventi időszakban az ablak-
díszítők és a keresők is naponta
átérezhették az ünnepre való ké-
szülődés izgalmát, élményét.

Ennek a gyönyörű, az egész
adventi időszakon átívelő kezde-
ményezésnek ma Magyarorszá-
gon már közel 600 település a
tagja. Büszkén mondhatjuk el,
hogy immár Zalacsében is hagyo-

mánnyá vált ez a csodás játék!
Ez a program a falu lakóinak se-
gítsége nélkül nem valósulha-
tott volna meg, ugyanis nekik
köszönhetően idén december 24
estéjén mind a 24 ablak fénybe
borult Zalacsében! Nagy öröm
számunkra az is, hogy a helyi csa-
ládokon túl Zalacséb Község
Önkormányzata Zalacsébiés a
Tánccsoport is csatlakozott a
kezdeményezésünkhöz! Köszön-
jük a lelkesedést és a szívvel-lé-
lekkel készített csodálatos abla-
kokat, amelyekkel sok-sok Zala-
csében járó arcára sikerült mo-
solyt csalnunk 2022-ben is!

Vaspöri-Major Edina
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A Zala Vármegyei Közgyűlés
2023. január 19-én, csütörtökön
együttes ülést tartott Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatával Somogy Vár-, valamint a
megyei Veszprém Vármegyeiés a
Közgyűléssel Veszprémben a Me-
gyeháza Szent István termében.

A négy testület az ülés során
a következő ünnepélyes nyilat-
kozatot fogadta el:

„Mi, Somogy, Veszprém, Zala
vármegyék, valamint Veszprém
Megyei Jogú Város szabadon
választott képviselői a mai napon
a veszprémi Megyeháza Szent
István-termében, hitet teszünk
a Veszprém Megyei Jogú Város
vezetésével a Bakony-Balaton tér-
ségben a 2023-as évben megva-
lósuló Európa Kulturális Fővá-
rosa programsorozat mellett.

Immár csaknem négy évtize-
de, hogy évről-évre Európa kul-
turális fővárost jelöl ki a tagálla-
mokból pályázó városok és régi-
ók közül, felhívva ezzel a figyel-
met közös gyökerű európai örök-
ségünk sokszínűségére, egyúttal
hangsúlyozva ennek kiemelt fon-
tosságát és emlékeztetve mindany-
nyiunkat arra, hogy európai iden-
titásunk egymás kultúrájának
megismerésén és elfogadásán
és tiszteletben tartásán alapul.

Együttműködés a régió közös sikere érdekében
A programsorozat keretében

idén Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros vezetésével a Bakony-Bala-
ton régió mutatkozhat be, is-
mertetheti meg magát és kap le-
hetőséget arra, hogy gazdag kul-
turális hagyományait és közös-
ségeit megerősítse és tovább-
fejlessze.

Meggyőződésünk szerint az
elmúlt két évben megvalósult,
és az idei év folyamán megren-
dezendő kulturális programok
és rendezvények szellemisége,
valamint a régió kulturális éle-
tét támogató beruházások céljai
híven fejezik ki az Európai
Unió jelszavát: Egység a sokfé-
leségben.

Elkötelezett európaiként és
magyarként fontosnak tartjuk,
hogy a 2023-as Európa Kulturá-
lis Fővárosa cím adta lehetőség-
gel élve megmutathassuk vidé-
künk egyedülálló természeti szép-
ségét, az itt élők kivételes vendég-
szeretetét, kultúránk sokszínűségét
és sokrétűségét hazánk és a kon-
tinens érdeklődő polgárainak.

Bízunk benne, hogy ez a
kivételes időszak lehetőséget ad
közösségeinknek arra is, hogy
megerősíthessék hagyományaikat.
Feltárják és tovább éltessék a tag-
jaikat összekötő kötelékeket és

azt a több, mint ezer éve fel-
halmozott kulturális örökséget,
amely az itt, a Dunántúl köze-
pén élők legfontosabb tartalé-
kát jelentik a jövőre nézve.

Éppen ezért, mi, a térség kö-
zösségeinek képviseletével meg-
bízott tisztségviselők, fontosnak
tartjuk, hogy az évad fejlesztési
programjai és rendezvényei:

• sugározzák az európai
nemzetek kulturális közösségé-
nek eszméjét

• megjelenítsék a regionális
kulturális hagyományokat és
értékeket

• megjelenítsék a magyar-
ság hozzájárulását Európa kul-
túrájához

• hangsúlyozzák a pannon
táj és kultúra befogadó jellegét
és Kelet-Nyugat közötti híd
szerepét

• jelenítsék meg minden kö-
zösség és minden egyén elide-
geníthetetlen jogainak tiszte-
letét.

Ezért a fentiek jegyében és az
Európai Unió Alapjogi Chartája
és Magyarország Alaptörvényé-
nek szellemében kiemelten
fontosnak tartjuk a Veszprém-
Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa programsorozat meg-
valósulását és együttműködünk
a régió közös sikere érde-
kében.” (Forrás: Zala Várme-
gyei Önkormányzat)

Az együttes ülés résztvevői.

Fotó: Zala Vármegyei ÖnkormányzatFotó: Zala Vármegyei Önkormányzat

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (elöl, j), mellette
Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere aláírja a
Somogy, Veszprém és Zala vármegye, valamint Veszprém vá-
ros közgyűlései által elfogadott ünnepélyes nyilatkozatot.
Jobbról hátul dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Fotó: MTI/Vasbári TamásFotó: MTI/Vasbári Tamás

Hagyárosböröndön a 2022-es
évben is nagy volt a karácsonyi
készülődés. Az ünnepre való han-
golódás részeként egy-egy ablak
betöltötte az adventi naptár adott
napjának szerepét. Horváth Tibor-
né, Hajnalka koordinálásával az
ablakok sorban, egymás után öl-
töztek díszbe, míg el nem érke-
zett a karácsony este.

Simon István közreműködé-
sével a falu központjában ismét
felállításra került a betlehem is,
ahol a beöltöztetett figurákkal
megelevenedett a karácsony es-
ti betlehemi jelenet Máriával és
Józseffel, a kisdeddel, és a há-
rom királlyal.

Varga Katalin
polgármester

Karácsonyi hangulat Hagyárosböröndön

Karácsonyi hangulatban…
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A Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány Keszt-
helyi Vállalkozásfejlesztési Iro-
dája Vállalkozók és Munkál-a
tatók Országos Szövetségével
kötött megállapodás értelmé-
ben a jövőben VOSZ Pontként
is működik, lehetővé téve a
Széchenyi Kártya Program hi-
teltermékei vállalkozások általi
igénylésének helyben történő
befogadásával kapcsolatos ügy-
intézést.

Az erről szóló megállapo-
dás ünnepélyes aláírására,
2023. január 20-án, pénteken
került sor az alapítvány ala-
pítója, a Zala Vármegyei Köz-

Kibővített szolgáltatásokkal várják a vállalkozásokat Zalában
gyűlés székhelyén, a Megye-
háza I. emeleti Zala György
termében.

Az eseményen jelen volt
Gesztesi Béla, a VOSZ ügy-
vezető igazgatója, Doucha Fe-
renc, a VOSZ Zala Megyei
Szervezetének volt elnöke, Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány kuratóriumának elnöke,
valamint , a ZalaKustán Gyula
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezető igazga-
tó-helyettese.

A VOSZ ügyvezető igaz-
gatója, valamint a ZMVA kura-
tóriumának elnöke által aláírt

Az aláírás pillanata… Balról Pácsonyi Imre, Gesztesi Béla,
Doucha Ferenc és Kustán Gyula.
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megállapodás azt a 2014. július
24-én létesített együttműködési
megállapodást módosítja és
egészíti ki, amely a VOSZ és a
ZMVA munkáját segítő kap-
csolatrendszer kialakítására, a
korábbi kapcsolatok szorosabb-
ra fűzésére irányult, amely biz-
tosítja, hogy a felek és az álta-
luk képviselt tagok, tagszer-
vezetek minél egyszerűbben,
gyorsabban és hatékonyabban
vegyenek részt a kis- és kö-

zépvállalkozások érdekeinek
képviseletében, továbbá a
Széchenyi Kártya Program, va-
lamint a ZMVA termékeit
igénylő vállalkozók ez irányú
igényeinek kielégítésében.

A továbbiakban tehát nem
csak Zalaegerszegen és Nagy-
kanizsán, hanem Keszthelyen
is kibővített szolgáltatásokkal
várja a ZMVA a vállalkozókat
és a vállalkozásokat. (Forrás:
ZMVA)

„Hull a pelyhes fehér hó,
jöjj el kedves Télapó!/Minden
gyermek várva vár, vidám ének
hangja száll.” – zengett a zala-
háshágyi kultúrházban 2022.
december 3.-án, ugyanis ezen a
napon délután több mint 70
gyermek várta a Mikulás ér-
kezését.

A helyi önkormányzat min-
den évben nagy figyelmet for-
dít arra, hogy mosolyt csaljon a
gyermekek arcára ezen idő-
szakban, ez idén sem történt
másképp. Először Horváth Gyu-
la polgármester köszöntötte a
megjelenteket. A Mikulás érke-

Zalaháshágyon is járt a Mikulás
zése előtt pedig a Harisnyás
Pipik alapozták meg a hangu-
latot színvonalas műsorukkal.
A gyerekek nagyon élvezték az
előadást, még a színpadra is
felmehettek egy közös táncra.

Szebbnél szebb rajzokkal
várták a nagyszakállút, aki
cserébe ajándékot adott át. Az
este végén pedig örömmel fo-
gyasztották el a gondosan össze-
válogatott csomag tartalmát.
Volt benne édesség bőven, de a
gyümölcsökről sem feledkeztek
meg a szervezők, banán és
mandarin is került a csomagba.

Nárai Nikolett

A színpadon a Harisnyás Pipik Gombás Ármin és Gombás
Léna társaságában.

A gyerekek már nagyon várták a Mikulást.
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Számlanyitási díj: 0 Ft�

Havi számlavezetési díj: 0 Ft�

Ajándék számlanyitási bónusz�

új ügyfeleknek: 40 000 Ft

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.

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

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

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

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

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

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

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


