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A fizikai megvalósítás sza-
kaszába lépett a „Belterületi
csapadékvízelvezetés Zalalö-
vőn” TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-
00031 azonosító számú pro-
jektünk.

Az előkészítő feladatok –
tervezés, szakhatósági engedé-
lyek, közbeszerzés –, és sok
egyeztetést követően elkezdőd-
tek a munkálatok a város kü-
lönböző pontjain lévő beavat-
kozási területeken.

A projekt eredeti költség-
vetése mintegy 148 millió Ft, a
teljes megvalósításhoz további
45 millió Ft értékű pótigény
kértünk, melyről a Kormány
részéről pozitív döntés szüle-
tett, így valamennyi beavatko-

Induló beruházások Zalalövőn
zási területen megvalósulnak a
tervezett felújítások.

A projekt keretében Zala-
lövő városában a csapadékvíz
elvezető rendszer fejleszté-
se/felújítása valósul meg a te-
lepülés központi tengelyében 5
beavatkozási ponton 2585 mé-
ter hosszúságban.

A részen aMindszenti utcai
jobb oldali árok mederburkoló
elemeket kap, míg az utca bal-
oldalán járható folyóka segíti a
lefolyóvíz elvezetését. A Tőzike
utcai részen betonvápa készül,
valamint az árok kap meder-
burkoló elemeket. A Dózsa
György utcában indokolt na-
gyobb keresztmetszetű műtárgy
elemek beépítése, mivel az in-

nen érkező víz befogadója a
Petőfi utcában egy meglévő
zárt csapadékvíz csatorna. Az
általános iskola környékén
(Kölcsey utca, Ady Endre utca)
a meglévő csatorna tisztítása,

valamint ezzel együtt szüksé-
ges az 1092 hrsz árok ren-
dezése.

A a jobbHáshágyi utcában
oldali árok burkolati elemekkel

A város több pontján zajlik a csapadékvíz elvezető rendszer
felújítása.
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Zalaháshágy Község Ön-
kormányzata is támogatta a
Bursa Hungarica pályázat során
a háshágyi diákokat. Három
fiatal egyetemista számára ad-
tunk havi tíz ezer forint ösz-
töndíjat, amit a megye is ki-
egészít. Jól jön ez a kevés kis
pénz akkor, amikor egy-egy
szakkönyv (pl anatómia) több
10 ezer Ft.

A szociális tűzifa akcióban
egyre kevesebb támogatásban
részesülünk. Ez azt jelenti,
hogy kevesebb az igénylő, ke-
vesebb a rászoruló. Idén 18 m
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kemény lombos tűzifát osztot-
tunk szét 14 igénylő között.
Magával a kiszállítással de-
cember közepén végeztünk.

Időrendben az adventi gyer-
tya gyújtások következtek. Az
adventi koszorút idén is a
templomkerti bejárat előtt he-
lyeztük el. Az elektromos
gyertyák bekapcsolása ezen a
helyen kettő alkalommal a
szentmise előtt történt, máskor
a templomban lévő gyertya
meggyújtása ezt megelőzte.

December 11-én a salomvá-
ri adottSüle Ferenc emlékkórus
koncertet templomunkban szép
számú érdeklődő előtt. A „vi-
lágító ablakok” sorozatban idén
a sok jelentkezőnek köszön-
hetően már duplán – voltak
dátumok, melyek triplán – je-
lentek meg, jelezve Jézus szü-
letésének közeledtét.

December 15-én, csütörtö-
kön a Sibrik kápolna felé ve-
zető út és a temető térköves

Zalaháshágyi történések
útjának ünnepélyes átadása,
megáldása történt. Az esemé-
nyen részt vett or-Vigh László
szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztos is. Mindkét fejlesztés
a Magyar Falu Program tá-
mogatásával valósult meg.

December 17-én a Kút ut-
cánál találkoztak a „világító
ablakok”-ban résztvevők. A
Booklyn kályha melegénél
beszélgettek, közben kortyol-
gatták a forralt bort, meleg
teát. Ha nagyon fáztak, meg-
kóstolhatták a különféle pá-
linkákat, likőröket, fogyaszt-
hattak sok fajta süteményt,
pogácsát.

December 23-án a kultúr-
házban karácsonyi ünnepséget
tartottunk. A rendezvény pol-
gármesteri köszöntővel kezdő-
dött. A telt házas kultúrban
több, mint nyolcvanan voltak
kíváncsiak az óvodások (beta-
nította: ), azVörös Bernadett
általános iskolások (a színda-
rabot betanította: Mihályi Er-
zsébet Ezüsthárs), valamint az
Asszonykórus műsorára. A mű-
sort éneke,Vadász Rebeka Var-
ga Árpádné Horváth Gyulaés
versmondása színesítette.

December 31.-én a Rimány
– Vaspör elágazóban óév bú-
csúztató volt. A 2021-es ese-
ményhez hasonlóan itt is sokan
ünnepeltek, koccintottak, néz-
ték meg a tűzijátékot, búcsúz-
tatták az óévet, köszöntötték az
újévet.

Horváth Gyula
polgármester

A képen a háshágyi óvodások láthatók Vörös Bernadattel
együtt.

Induló beruházások Zalalövőn
való ellátásával lehet javítani
az árok befogadó képességén.

A beruházás során kapube-
járók bontása és helyreállítása,
valamint a fejlesztés miatt
szükséges útátvágások megva-
lósítása, sérült útpadkák hely-
reállító munkáit végzik el.

Megvalósul a kötelező tájé-
koztatás és nyilvánosság bizto-
sítása, valamint szemléletfor-
máló programsorozat kerül meg-
rendezésre.

A munkálatok várhatóan
az első félévben befeje-
ződnek.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
ZA1-2022-00011 számú projekt
keretében a Salla Művelődési
Központ és Könyvtár felújítása

is megkezdődik, a munkaterü-
letet átadtuk a kivitelezőnek. A
projekt által megvalósítandó
fejlesztések műszaki tartalma:
homlokzat hőszigetelése, záró
födém hőszigetelése, külső nyí-
lászárók cseréje, akadálymen-
tesítés.

A projekt keretében elnyert
támogatás 91.358.289 Ft. Az
önkormányzat további 10 787
967 Ft önerőt biztosít.

A munkálatok várhatóan
2023. július 1-jéig befeje-
ződnek.

Kérem a munkaterületek
közelében a lakosságot a köz-
lekedés területén fokozott óva-
tosságra!

Gyarmati Antal
polgármester

A 2023.Bitbúvár Alapítvány
január 20-án tartotta évente
megrendezésre kerülő jóté-
konysági bálját. A szervezet a
Zalalövői Általános Iskola tá-
mogatására jött létre 30 évvel
ezelőtt az első alapítványok
között, Zalalövő Város Önkor-
mányzata Csöde Község Ön-,
kormányzata Zalalövő ésés a
Vidéke Takarékszövetkezet ala-
pításával. Elsődleges célja – a
nevéből adódóan – az infor-
matika-oktatás feltételeinek a
megteremtése volt, később az
alapítók módosították az alap-
szabályt, s így már az iskola
oktató-nevelő munkáját átfo-
góan támogatja.

Rendhagyó módon idén
péntek este került megrende-

Jótékonysági bál az iskoláért
zésre a program, de a szoká-
sostól eltérő időpont ellenére is
szép számmal vettek részt a
szórakozni vágyók az esemé-
nyen. A hagyományokhoz hí-
ven a nyolcadik évfolyam nyi-
totta az estét bécsi keringővel,
majd a szín-Tornyos Táncklub
vonalas fellépése következett.
Az iskola pedagógusai megle-
petés műsorral készültek, egy
vidám színdarabot és énekes
produkciót adtak elő, melyet a
közönség nagy tapssal jutalma-
zott. A jelenlévők jó hangulat-
ban mulattak hajnalig.

A Bitbúvár Alapítvány ku-
ratóriuma ezúton köszöni meg
mindenkinek, aki jelenlétével
vagy felajánlásával támogatta a
rendezvény sikerét.

A pedagógusok és a gyerekek szórakoztatták a vendégeket.
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Az oldal a Zala Vármegyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

A módosított Alaptörvény
a védelmi és biztonsági sza-
bályozás reformját is jelenti.
Erről beszélgettünk dr. Sifter
Rózsával Zala Vármegyei, a
Területi Védelmi Bizottság el-
nökével. S arról is szót vál-
tottunk, hogy miképpen zajlik
jelenleg a Zala Vármegyei Te-
rületi Védelmi Bizottság 2012
óta szervezett szociális tűzifa
akciója.

– Az Alaptörvény módosí-
tásával vette kezdetét az a
védelmi és biztonsági szabá-
lyozási reform, amely a vál-
ságkezelés hazai rendszerét
alapjaiban újrafogalmazza,
korszerűsíti. Mit is jelent pon-
tosan a védelmi igazgatási
rendszer átalakítása?

A rendkívüli helyzetek kezelésének rendszerét korszerűsíti a változtatás
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökével

– Az Alaptörvény kilence-
dik módosításának célja az volt,
hogy a különleges jogrendi
szabályozás átláthatóbb legyen,
illeszkedjen a fokozatosság
elvéhez, ezáltal a legsúlyosabb
kihívásokra és fenyegetésekre
fókuszáljon, de mindezt kor-
szerű módon, a változó biz-
tonsági környezethez igazodva
és a hatályos szabályozáshoz
mérten további garanciák be-
iktatásával valósítsa meg. Ez
hétköznapi nyelvre lefordítva
annyit tesz, hogy rendkívüli
helyzetekben – ami lehet akár
természeti katasztrófa, terror-
veszély, vagy háborús fenye-
getettség – minél gyorsabban
születhessenek meg a beavat-
kozáshoz szükséges döntések.

– Az új szabályozás része a
honvédelmireferens-képzés is,
amely kötelezően előírja a 200
fő feletti települések számára
egy honvédelmi referens kije-
lölését. Mit lehet tudni ennek
részleteiről?

– A települési polgármes-
terek kijelölnek egy – legalább
középfokú végzettséggel ren-
delkező – lakost, aki vállalja,
hogy részt vesz a képzésen. A
Honvédelmi Minisztérium Vé-
delmi Igazgatási Főosztálya a
felkészítő előadásokat online
formában tette elérhetővé a
képzésben részt vevők számá-
ra, míg a Zala Vármegyei Te-
rületi Védelmi Bizottság egy
általános online felkészítő do-
kumentumot és a hozzá tartozó
kérdőívet biztosít, melynek meg-
ismerésével a jelöltek olyan
alapismeretekre tehetnek szert,
amelyek segítik a szakmai elő-
adások mélyebb szintű megér-
tését. Ezzel azonban még nem
ér véget a képzés, ugyanis egy

alkalommal jelenléti formában
is részt kell venniük az ok-
tatáson a jelölteknek, hogy ezt
követően honvédelmi referens-
ként segíthessék a településve-
zető munkáját. A Zalaegersze-
gen megvalósuló jelenléti kép-
zés megszervezése jelenleg is
zajlik. A honvédelmi referens
feladatkörébe tartozik, többek
között a részvétel a települési
honvédelmi terv elkészítésé-
ben, közreműködik a katonai
igazgatási feladatok szervezé-
sében és végrehajtásában, részt
vesz a települést érintő polgári
védelmi feladatok, illetve gya-
korlatok szervezésében és
végrehajtásában, közreműkö-
dik a katonai hagyományápo-
lással, hadisírgondozással kap-
csolatos feladatok ellátásában.
Zalában összesen 179 fő vesz
részt a honvédelmireferens-
képzésben.

– Az orosz-ukrán háború és
az elhibázott brüsszeli szank-
ciók miatt energiaválság ala-

kult ki Európában. A kor-
mányzat ezért tavaly tűzifa-
programot hirdetett, melynek
célja, hogy a tűzifával még
nem rendelkező magyar csa-
ládok számára az idei téli
energiaszükségletet biztosítsa.
Zala vármegyében ugyanakkor
már hosszú évek óta segítik
tűzifa-akció keretében a leg-
inkább rászorulókat.

– A Zala Vármegyei Te-
rületi Védelmi Bizottság 2012
óta szervezi téli időszakban a
legelesettebb, legrászorultabb
családok tűzifával, tartós éle-
lemmel való megsegítését. Az
elmúlt tizenegy évben 760 za-
lai családot támogattunk ezzel
a módszerrel. Az idei évben
egy Zala vármegyei vállalko-
zás biztosított adományként 3
millió forintot a tűzifa vásár-
lásához és vállalták a csalá-
dokhoz való ingyenes kiszál-
lítást is. A pénzeszközt a Zala
Megyei Polgári Védelmi Szö-
vetség, mint közhasznú szer-

vezet kezeli és számol el róla
az érvényes jogszabályok sze-
rint. A segélyezésben része-
sülők kijelölését az országgyű-
lési képviselők, polgármeste-
rek és az önkormányzati kép-
viselők végezték. Idén 62 zalai
család részesül 48.000 Ft érté-
kű – mintegy 1,3 köbméter –
„kályhakész” tűzifasegélyben,
és a legrászorultabbak átvehet-
nek egy-egy tartós élelmisze-
reket tartalmazó csomagot is
15.000 Ft értékben. A tüzelő és
az élelmiszercsomag összesen
harminc településre jut el a
vármegye minden járását érin-
tően. Az akciót január 10-én in-
dítottuk és február 10. napjáig
befejezzük. Februárban három
helyszínen, sajtónyilvános ren-
dezvény keretében adtuk át az
adományokat: Gellénházán egy
78 éves özvegyasszony, Zaj-
kon egy kétgyerekes család-
anya, Keszthelyen pedig egy
szintén 78 éves kisnyugdíjas
özvegyasszony részére.

A Zala Megyei Területi Védelmi Bizottság kihelyezett ülése
2022 október 27-én Zalaszabaron.

A tűzifa átadása Gellénházán dr. Sifter Rózsa jelenlétében.

Zajkon Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is jelen volt.

Zalalövő és Környéke
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A Bagodi Fekete István Álta-
lános Iskola Salomvári Tagintéz-
ményének pedagógusai hosszú
évek óta kiemelt figyelmet fordí-
tanak a tanulók művészeti fejlő-
désére.Az intézményben nem csu-
pán kiemelkedő rajztehetségű ne-
bulók fejlesztésére jut idő és ener-
gia, de megkülönböztetett szerepe
van a drámapedagógiának, a szín-
játszásnak, nem beszélve a zenei
nevelésről, amelynek köszönhe-
tően a salomvári énekkarosok
rendszeresen megörvendeztetik
közönségüket csodás dallamok
színvonalas előadásával.

Éppen ezért nem meglepő,
hogy a Magyar Kultúra Napjának
ünneplése is változatos program-
elemekkel zajlott, január 20-án,
pénteken délután. A megjelen-
teket Horváthné Pecsics Júlia
tagintézmény-vezető köszöntötte,
beszédében kiemelte a művészeti
nevelés fontosságát, annak elő-
segítését. Ezt követően a 7. osz-
tály ifjú színjátszói léptek a kép-
zeletbeli színpadra A pletykás
asszonyok című darabbal, majd

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Salomváron
négy harmadik osztályos tanuló
– Árr Zsófia, Horváth Kitti, Major
Simon Szujker Áronés – adott
elő verseket , aLackfi Jánostól
kortárs magyar irodalom egyik
jelentős alakjától.

A helyi és környékbeli iskolák
tanulóinak kiírt rajzpályázat ered-
ményhirdetésén számos oklevél
talált gazdára, a pályaműveket pe-
dig mindenki megcsodálhatta az
ünnepség után. A munkák zsűri-
zését festőművészBuday Mihály
végezte, így valóban szakértő sze-
mek bírálták el a szebbnél szebb
rajzokat. Az elismerés jutalom-
mal is járt, a különdíjasok de-
dikált Lackfi-könyvekkel és az
általa aláírt oklevelekkel gazda-
godtak.

Nem érhetett véget az ünnep-
ség muzsikaszó nélkül – az iskola
énekkara Millen-Selmeczi György
niumi ódáját adta elő Takács At-
tila Hajbáné Gál Beátadob és
zongorakíséretével, méltó módon
megemlékezve a magyar kultúra
sokszínűségéről és kiválóságáról.

Palkó Zsolt

Nincs Rossz zene, csak Rossz
előadás – ez a zene-Váradi Style
kar mottója.

A soproni kötődésű formáció
tagja a hagyárosböröndi Mihály
Luca, aki immár több, mint egy
éve dolgozik a zenekar alapító-
jával, .Váradi Alberttel

Szombath Ádám énekessel ki-
egészülve a háromtagú csapat
nívós szállodákban és rendez-
vényeken szórakoztatja a közön-
séget többek között a jazz, latin,
disco és rock&roll slágerekkel.

„Nincs Rossz zene” Hagyárosböröndön

Repertoárjuk nem csak zenei stí-
lusokban, de az előadott zenék
keletkezési ideje szerint is széles,
hiszen szívesen adnak elő mai és
régebbi slágereket is, egészen a
70-es évekig visszamenőleg.

Albert többször dolgozott
együtt nagy nevű énekesekkel,
úgy, mint Kökény Attila, Gi-
tano Nagy Laci, Emilio, Cson-
ka Andreas, Horváth Sándor
Noel, Takács Nikolas, Temesi
Bertalan, Havas Lajos és a Vá-
radi Roma Café.

A közeljövőben a szállodákon
túl fesztiválokon, zenei rendezvé-
nyeken hallhatja őket a közönség.

Az együttes idén megalapítja
a Balázs Fecó emlékzenekart is.
A formáció állandó vendégeként
közreműködik a zalaegerszegi kö-
tődésű (énekes)Sárközi Roland
és (gitáros). AzFülöp Róbert
együttes fiatal tehetségek felka-
rolásával is foglalkozik. Luca ze-
nésztársaival szívesen lép fel a

helyi önkormányzat rendezvénye-
in, melyen a közönség nagy sze-
retettel és lelkesedéssel fogadja.

A zenekar munkásságát a kö-
zösségi oldalakon és a www.
varadistyle.webnode.hu oldalon
követhetik az érdeklődők. Remél-
jük, hamarosan ismét hallhatjuk
őket valamely hagyárosböröndi
rendezvényen.

Varga Katalin
polgármester

H
ungarikum

H
ungarikum

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!
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Hagyárosbörönd évek óta
több, rendszeres programnak
ad otthont és biztosít kellemes,
hasznos időtöltést a helyi lako-
soknak, valamint az idelátogató
vendégek részére egyaránt.

A 2023-as év elejétől folya-
matosan, csütörtökönként szak-
köri foglalkozások zajlanak. Je-
lenleg a népi bútorfestő és a
nemezelő szakkör tevékenyke-
dik. A szakköröket tavasszal az
itt készült munkákból készült
kiállítás zárja majd.

2023. február. Az idei év
első nagy, immár hagyományos
rendezvényének időpontja feb-
ruár 11. Az önkormányzat által
szervezett Télbúcsúztató Kol-
básztöltő Fesztiválon a kol-
básztöltő csapatok versengtek,
illetve a rendezvényhez egyéb
szórakoztató programok kap-
csolódtak. Este a Hagyárosbö-

Hagyárosbörönd 2023. évre tervezett rendezvényei
röndért Egyesület szervezésé-
ben került megrendezésre a far-
sangi bál.

2023. március. A húsvéti ün-
nepkörhöz kapcsolódva ismét ter-
vezünk tojásfestő kézműves fog-
lalkozást, melynek során szakember
fogja segíteni az alkotó munkát.

2023. április. Ismét terve-
zünk húsvéti túrát a település
környékén, ahol játékos felada-
tok várják majd a kirándulókat.
Április utolsó napján a helyi
fiatalok, legények fognak má-
jusfát állítani.

2023. május. Az önkor-
mányzat is szeretne csatlakozni
az országosan meghirdetett „Kö-
zösségek Hete” programsoro-
zathoz. Helyi programként kéz-
műves foglalkozást, és a má-
jusfa kitáncolást tervezzük.

2023. június. Június 17.-én
kerül megrendezésre a telepü-

lés egyik legnépszerűbb ren-
dezvénye, a Bagolytúra.

2023. július. A hónap első
napján, július 1-jén lesz a falu-
nap, melyre változatos progra-
mokkal készül az önkor-
mányzat.

2023. augusztus. Augusztus
7. és 13. között tartjuk a ha-
gyományos, egyhetes alkotótá-
borunkat, mely minden alkotni
vágyó számára nyitott, korosz-
tálytól függetlenül. A szerve-
zésben és pénzügyi finanszí-
rozásban aktívan részt vesz
majd a Hagyárosböröndért Egye-
sület, mivel e célra pályázati
forrással rendelkezik.

2023. október első felében
– 10.07-én – rendezzük a tele-

pülés egyik kiemelt rendezvé-
nyét, a szüreti felvonulást,
melynek során a kisbíró kido-
bolja majd az év legfontosabb
eseményeit, és tréfás esküvőn
egybekel a szüreti pár.

2023. november. Ebben a
hónapban köszöntjük majd egy
ünnepség keretében a település
szépkorú lakóit.

2023. december. Decem-
berre tervezünk egy adventi be-
szélgetést a kultúrházban. Sze-
retnénk megszervezni, hogy a
Mikulás ismét házhoz menjen a
gyerekekhez.

A programjainkra minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Varga Katalin
polgármester

A kemencés tér…

Zalalövőn kötetbemutatóval ünnepelték a Magyar Kultúra
Napját. , Mérhetetlen c. első verseskötetét hozta el.Gaál Zsuzska

A pedagógus, meseterapeuta, asztrológus, fejlesztő-pedagógus,
jelenleg a Zalaegerszegi Szakképző Centrum Deák Ferenc Techni-
kumának pedagógia szakos tanára. Tíz éve hozta létre Zalaeger-
szegen a Napfonat Műhelyt. Több éve mesetáborokat szervez,
publikál, előadásokat tart.

Nemrég, 2021. szeptemberében emlékeztünk Zsuzska édesap-
jára, a Művelődési Központ egykori igazgatójára. ahol bemuta-
tásra került Embernek szól c. kötete, melyet Zsuzska és barátai
tolmácsoltak a közönségnek.

„Azt gondolom, hogy csodálatos, hogy ilyen örökséget ha-
gyott rám és az egész családra édesapám. Ez olyan érték, amit to-
vább kell adni.”

Az alkotó kisebb-nagyobb szünetekkel középiskolás korában
már foglalkozott a költészettel, de igazán csak pár éve lendült
bele, azóta folyamatosan ír.

„Verseim arról szólnak, hogy szeretetben éljünk. Ünnepi érzés
kezembe venni az első kötetet, nagy büszkeség, öröm és hála,
hogy létrejöhetett. Köszönöm azoknak, akik támogattak.”

Az irodalmi esten Zsuzskával barátnője, Krausné Bokor Betti-
na beszélgetett a teltházas rendezvényen. A hangulatos, emlékeket
felvonultató, kibontogató bemutatót versek, dalok tették teljessé,
Zsuzska barátainak közreműködésével.

BHK

Kötetbemutató a Magyar Kultúra Napján

Az elmúlt évekhez hason-
lóan, 2022-ben is sikeresen pá-
lyázott a Belügymi-Zalacséb
nisztérium által meghirdetett
szociális tűzifa beszerzésére ki-
írt pályázatán. Az önkormány-
zatokon keresztül a kormány e
kiegészítő támogatási formával
kívánja csökkenteni a legrá-
szorultabbak krízishelyzetét.

Szociális tűzifa kiosztása Zalacsében
Zalacséb Község Önkor-

mányzatához 19 pályázó jelezte
igényét a tűzifára, végül 16
pályázó támogatása valósult
meg a támogatásból megvá-
sárolt 32 m tűzifa mennyiség-3

ből. A 2 m tűzifát az önkor-3

mányzat szállíttatta ki a 16 rá-
szorulónak.

Gál Roland
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Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata a 2022-es évben
is aktív pályázati tevékenységet
folytatott, figyelembe véve a
gazdasági programban megfo-
galmazott fő célokat és azok
rangsorolását.

Az önkormányzat 2022-ben
folytatta a már megkezdett pá-
lyázati projekteket, illetve újabb
pályázatokat nyújtott be és va-
lósított meg több mint 50 millió
forintból. Építési jellegű beru-
házások megvalósítása 43,5
millió forint összegben történt.

2022. évben folytatódott a
település központjában a Gö-
csej - Zala mente Leader Egye-
sület „Közösségfejlesztés együtt-
működési és hálózatosodást
fejlesztő projektek támogatása”
elnevezésű pályázati kiírásra
2020 szeptemberében benyúj-
tásra kerülő, majd 2021 máju-
sában pozitív elbírálásra kerülő
projekt megvalósítása. Így a
„Haza Park létrehozása Hagyá-
rosböröndön” elnevezésű pá-
lyázatunk keretében a pályázat
első ütemeként megépült egy fa
harangláb-emlékjel után, máso-
dik ütemben, az első félévben
elkészült fedett kemencés tér. A
projekt összköltségvetése több
mint 11,5 millió forint, melyből
a pályázati forrás közel 10 mil-
lió forintot tett ki. A beruházás
záró projektjeként került meg-
szervezésre a Parkavató falu-

A 2022-es év pályázati mérlege Hagyárosböröndön
nap is. (A pályázattal kapcsola-
tos valamennyi elszámolás meg-
történt, és a pályázat ellenőrzé-
sére is sor került már.)

2021. év tavaszán került be-
nyújtásra a járda felújítási pá-
lyázat a BM – Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása – pályázati
kiírás alapján.

A projekttel a település fő
utcájának páros házszámú ol-
dalán található teljes járdafelü-
let felújításra került. A pályázat
közel 20 millió forintos költ-
ségvetésből valósult meg, mely-
ből a pályázati forrás közel 17
millió forint volt. A járda pá-
lyázat az év végén elszámo-
lásra került.

Az Agrárminisztérium „Nem-
zeti értékek és Hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismerésének, megőrzésé-
nek és gondozásának támoga-
tására” pályázati felhívására be-
nyújtott eredményes pályázat-
ból, közel 4 millió forint tá-
mogatásból került sor a Hagyá-
rosbörönd, Kossuth utca 28.
szám alatti ingatlan állagmeg-
őrző felújítására, mely munkák
2022-ben befejeződtek. A pá-
lyázati elszámolás e projekttel
összefüggésben is megtörtént.

A Magyar Falu Program
keretében – az önkormányzati
ingatlanok fejlesztése 2021 –
pályázati kiírás alapján a Kul-

túrház II. ütemben történő fel-
újítására irányuló pályázattal
valósult meg az épület további
felújítása. A projekt keretében
2022-ben megvalósult a belső
tér álmennyezettel való ellátá-
sa, a nyílászárók cseréje, vala-
mint a külső vakolat javítása. A
felújítás több mint 10 millió
forint pályázati forrásból tör-
tént. A pályázat elszámolásra
került.

A 2022. évi Magyar Falu
Programban sikeresen pályáz-
tunk a közterületi kondipark
létrehozására. A fitnesz park-
ban 8 eszköz került telepítésre,
melyen 10 féle mozgási lehe-
tőség biztosított. A beruházás
2,5 millió forint támogatásból
valósult meg. A pályázati elszá-
molás megtörtént.

Az önkormányzat – nem
építési jellegű – pályázattal
megvalósuló projektjei közel
10 millió forint értékben:

A 2022. évi Magyar Falu
program Kommunális eszköz-
beszerzési pályázatán közel 4
millió forint értékben kommu-
nális eszköz (rider, és ágaprító)
beszerzést valósítottunk meg.

Szintén a 2022-es Magyar
Falu Program keretében, a kö-
zösségszervezésre vonatkozó pá-
lyázati kiírásra benyújtott pá-
lyázatunkkal kézműves alkotó
tevékenységhez (kerámia tár-
gyak készítéséhez, és a kiége-
téshez) szükséges eszközbeszer-
zést valósítottunk meg. Ezek az
eszközök a nyári alkotótábor-
ban már részben használatra is
kerültek. Az eszközbeszerzés
értéke 1,6 millió forint volt.

2022. év elején, a Kolbász-
töltő falunap költségeinek rész-
beni finanszírozásával fejező-
dött be az 1 millió Ft összegű,
– több rendezvényt is magában
foglaló – Kistelepülési Önkor-
mányzati Rendezvények (falu-
napok) támogatása projekt,
mely forrásból eszközvásárlás
is történt.

Az anyagi helyzetük alap-
ján rászorulók megsegítése ér-
dekében az önkormányzat 2022.

évben is részt vett a szociális
tűzifa pályázaton, melyen közel
461 ezer forint támogatást
kapott, és saját forrás kiegészí-
tésével fel is használt a helyi
lakosok támogatására.

2022-ben az önkormányzat
ismét pályázatott a lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás tá-
mogatására. Ennek értéke 1,8
millió forint volt, és átadásra
került a szolgáltatónak.

Az önkormányzat nyáron
több diákmunkást is foglal-
kozatott, akik foglalkoztatásá-
val kapcsolatban szintén közel
350 000 forintos támogatásban
részesült.

Az önkormányzat részt vett
a Nemzeti Művelődési Intézet
NKKft. által meghirdetett szak-
kör pályázaton, melynek segít-
ségével

– 2022 tavaszán folytató-
dott a vesszőfonás szakköri
foglalkozások. A 250 ezer fo-
rint értékű alapanyagot a pá-
lyázat biztosította,

– 2022 novemberétől pedig
indult a nemezelő és népi bú-
torfestő szakkör. Ehhez 330
ezer forint értékű alapanyag
támogatást kaptunk.

A 2023-as évben is szeret-
nénk megragadni minden olyan
pályázati tevékenységet, mely
előremozdíthatja a település
fejlődését.

Varga Katalin
polgármester

A 2022-es évben átadott bö-
röndi fa harangláb.

Ha elolvasta, adja tovább!

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
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Zalaboldogfán 22 kérelmet
nyújtottak be a rászorulók a
szociális tűzifa programra. A
képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy mind a 22 kérelmet
kedvezően bírálja el. 24 köb-
méter tűzifa kiosztására volt
lehetőség. A tűzifát a Zala-
erdő Zrt.-től szerezte be az
önkormányzat, s egy kör-
nyékbeli fuvarozóval szállíttat-
ta ki a rászorulók részére –
mondta polgár-Ámon Ferenc
mester.

A falu közmunkása a téli
hónapokban is tevékeny, az
önkormányzati tulajdonban lé-
vő utak akadálymentesítésén
dolgozik. Az útmenti fákat
gallyazza és távolítja el a hul-
ladékot a zavartalan közlekedés
érdekében.

Huszonketten kaptak
szociális tűzifát
Minden kérelmezőnek segítettek Zalaboldogfán

Már évek óta gyakorlat,
hogy az ökumenikus imahét
alkalmából , aZalaháshágyon
Szentháromság templomban
tartanak istentiszteletet. A hely-
beli katolikusok szervezésében
a környék katolikus és evan-
gélikus hívei együtt imádkoz-
tak a január 15.-i vasárnap
estén.

A házigazda Mikolás Attila
plébános köszöntötte a jelen-
lévőket, majd Dobó Dániel
evangélikus lelkész igehirdeté-
se következett. A templomi kö-

Ökumenikus imanap Zalaháshágyon

zös ima és ének azt a célt
szolgálta, hogy ne a különb-
ségeket nézzük, hanem az
eggyé tartozást tartsuk szem
előtt, egy akol és egy pásztor
legyen. Ezután a részvevőket
szeretet vendégség – pogácsa,
sütemény, forralt bor és forró
tea – várta a kultúrházban.

A közös istentiszteleten és a
szeretet vendégségen több, mint
harmincan vettek részt. Az
összegyűjtött adományt a
MEÖT számlájára átutalták.

Horváth Gyula

Dobó Dániel (b) és Mikolás Attila tartott közös istentiszteletet.

Elkészült Zalaszentgyörgy 2023. évi rendezvénynaptára.
Február 12., vasárnap délután a zalaszentgyörgyi nyugdíjasok

köszöntése, fellépők a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda
óvodásai és a Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes tagjai.

Február 18. szombat este 19:00 órakor a Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes farsangi bálja kerül megrendezésre.

Február 21. Húshagyó kedd délután, családi farsangoló kéz-
műves foglalkozás, fánksütés a kultúrházban.

Március 15. 17:00 órakor 1848-as megemlékezés.
Március 25. szombat asztalitenisz kupa.
Április 1. Húsvéti kézműves foglalkozás.
Április 5. Húsvéti tojásgurítás, locsolkodás az óvodásokkal a

Tájház kertjében.
Május 1. Májusfa állítás a Tájháznál a Zalaszentgyörgyi

Néptáncegyüttes szervezésében.
Május 5. péntek délután Anyák napja a Zalaszentgyörgyi Nap-

köziotthonos Óvodában.
Május 26. Ünnepélyes díjkiosztó a kultúrházban (Szent-

györgyért Díj, tanulmányi és sport díjak átadása a Zalaszent-
györgyön élő sikeresen teljesítő diákok részére).

Május 27. délután Családi és Gyermeknap.
Június 2. Óvodai évzáró – ballagás.
Június 4. Trianoni megemlékezés a Testvértelepülési Parkban.
Június 23. A Buday Közhasznú Alapítvány XVIII. Nemzetközi

Művésztelep megnyitója.
Június 30. XVIII. Nemzetközi Művésztelep ünnepélyes

záróest.
Július 7-14. Összművészeti Zenei Tábor, 14-én záró

koncerttel.
Július 15. Göcseji Dombérozó a Tájháznál.
Július 17-22. Tornyos TánClub Ifjúsági tábor.
Július 24-28. Tornyos TánClub Ifjúsági tábor.

Zalaszentgyörgyi rendezvénynaptár
Augusztus 5. II. Ízes Göcsej – Zalaszentgyörgyi Folkpiknik.
Augusztus 20. Új Kenyér Ünnepe, kenyérszentelés a

Tájháznál.
Szeptemberben szüreti felvonulás.
Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról a Testvér-

települési Parkban.
Október 14. Óvodás jótékonysági bál a Szülői Munkaközösség

szervezésében.
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc em-

léknapja, koszorúzás a Testvértelepülési Parkban.
November 24. Adventi kézműves foglalkozás.
November 26. I. adventi gyertyagyújtás a község közös

adventi koszorúján.
December 3. Mikulás ünnepség és II. adventi gyertyagyújtás a

község közös adventi koszorúján.
December 10. Luca napi vásár, karácsonyi ünnepség és III.

adventi gyertyagyújtás a község közös adventi koszorúján.
December 17. IV. adventi gyertyagyújtás a község közös

adventi koszorúján.

2023. február
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A Római Birodalom állami
posta- és futárszolgálatának
(Cursus Publicus) hírnöke érke-
zett az üzenettel, miszerint a
2023. esztendő 6. havának 24.
napján jelentős haderőket von-
nak összeg .Bagodban

A római császár parancsára
jelenleg a Savaria-ban (ma:
Szombathely) állomásozó Le-
gio XV Apollinaris és a Bri-
getio-ban (ma: Szőny) tartóz-
kodó rettent-Legio I Adiutrix
hetetlen katonái a községünk-
ben felépített táborban felké-

Bagodi Történelmi Játékok - 2023
szülnek arra, hogy szükség
szerint bármi áron megvédjék a
Zala-völgye békés népét a le-
győzhetetlennek vélt dák ha-
dakkal szemben. Megakadá-
lyozván azok előrenyomulását
talán egészen Róma városáig…

A 2022-es Bagodi Törté-
nelmi Játékok zárásaként ké-
szített összefoglalónk megte-
kinthető a facebook-on, ké-
szüljünk már most 2023. június
24-re!

Bagod Község
Önkormányzata

A Zala várme-
gyei sportélet ikoni-
kus alakjával, Käsz
Ferenccel Bagodi, a
Fekete István Álta-
lános Iskola testne-
velőjével beszélget-
tünk annak kapcsán,
hogy Bagodban már
26. éve folyik tol-
laslabda oktatás.

– Beszélgetésünk
most nem arra a
94.000(!) kilométer-
re irányul, amennyit
az elmúlt évtizedek-
ben futottál, hanem
másik szívügyedre, a
tollaslabdára. Ho-
gyan indult?

– Amikor a ba-
godi önkormányzat
felépítette a 1997-
98-as tanévre az új
iskolai tornatermet,
nyáron a barátaink-
nál voltunk, ahol

Elkezdődött a második 25 esztendő
Bagod a tollaslabda utánpótlás-nevelés zalai központja

szórakozásképp tollasoztunk.
Másnap ugyan alig tudtam az
izomláztól megfogni a kanalat
ebédkor, de nagyon élveztem,
helyszínként pedig adta magát
a nagy tornaterem. Emlékszem,
kezdetben a pályát fekete szi-
getelő szalag jelezte. A megyé-
ben a sportág teljesen fehér folt
volt, pláne a gyerekek képzése,
messzire kellett eljárnunk, hogy
legyen meccsrutinunk. Lendva
(Szlovénia), Pápa, Segesd, Pécs,
Budapest. 1998-ban már saját
versenyt is rendeztünk, majd
sportbemutatókra jártunk, nép-
szerűsítettük a játékot.

– Mi volt a célod?
– Errefelé új volt e sportág,

szinte ismeretlen. Viszont min-
denki tudja művelni, a cél le-
hetőséget adni azoknak, akik
nem találták még meg a szá-
mukra megfelelő sportágat, il-
letve felkelteni a sport iránti
érdeklődést. Sok helyen űzhető.
Közösséget épít, kikapcsol. A
megyében ma is ritka az után-
pótlás nevelés,a szövetség 10-
15 éve kezdett nyitni az isko-
lák felé.

– Mit mondanál annak, aki
csak legyint rá?

– A labda induló sebessége
majdnem 500 km/óra, sokkal
gyorsabb minden labdánál. Rá-
adásul a pálya is kicsi. A te-
niszben a maximum alig több

mint 260 km/óra. Rettenetesen
gyors játék, szinte semmi pihe-
nőidő nincs a meccs alatt, ren-
geteget kell futni, sokkal pon-
tosabban lehet helyezni a lab-
dát, mint más sportágakban.
Óriási robbanékonyságot kíván,
villámgyors reflexeket, hatal-
mas állóképességet. A világ leg-
jobbjai Dániából, Japánból, Kí-
nából, Indonéziából kerülnek
ki, ők a világelit. A Távol-Kelet
adja a legjobb edzőket a világ
minden részére, Magyarorszá-
gon is sok indonéz tréner
dolgozik.

– Gondoltad-e, hogy ez lesz
belőle?

– Nem – mondta nevetve. –
Minden gyerek állandóan ver-
senyre szeretett volna járni.
Először, mint kezdők, kis túl-
zással csak a labdákat szedtük
fel a földről a meccseken,
szinte mindenki jobb volt
nálunk. Aztán sorozatosan jöt-
tek az országos dobogós he-
lyezések a tanulóévek után.
Edzésre most 20-30 tanuló jár.
Éveken át saját kuparendsze-
rünk volt 4 résztvevővel: Pécs,
Pápa, Segesd, Bagod. Többen
versenybírói tanfolyamot vé-
geztünk. A bagodi versenyeken
több olyan játékos vett részt,
akikből felnőttként válogatott
játékosok lettek, egyikük az
olimpiára is kvalifikálta magát.

– Hány tanítvány fordult
meg a kezeid alatt?

– Huu, nem tudnám meg-
mondani, sok 100! Sokan azóta
felnőttként művelik és már a
gyerekeiket edzem.

– Hol helyezzük el Bagodot
a tollaslabda térképén, Zala
vármegyében?

– A gyerekekkel kevesen
foglalkoznak rendszeresen Za-
lában. Nálunk két edzés van
hetente az adott korosztálynak,
jó lenne, ha több férne bele.
Zalaegerszegen, Keszthelyen
működik egyesület, de felnőt-
tek számára, folyamatos edzői
instruálás nélkül. Utánpótlás
nevelés ilyen szinten Bagod-
ban van.

– Mennyire voltatok ered-
ményesek az elmúlt negyed
évszázadban?

– A diákolimpia a követ-
kezőképp működik. Helyi se-
lejtezők, aztán városkörnyéki,
majd megyei, ezután területi

(Somogy, Zala, Baranya vár-
megye jelenti a „területet”),
végül a legjobbak jutnak be az
országos döntőbe. Nem egyszer
a területi versenyről – ami már
a 4. kör – továbbjutó 7-8 diá-
kunk közül mindegyikük be-
jutott az országos döntőbe, ahol
kb. 300 versenyző játszik 3
napon át 12-15 pályán folya-
matosan. Ennyi év távlatából
már nem emlékszem pontosan,
de 2 diákolimpiai bajnokunk
van és rengetegen végeztek a
legjobb 10 között.

–Mik a további célok a most
induló következő 25 évre?

– Nem változnak: megsze-
rettetni, népszerűsíteni, a gye-
rekeken keresztül rávenni a
szülőket a mozgásra. Ez egy
családi program is. Lényegében
ha már egy kicsit tettünk
sportért, egészségért, már
nyertünk.

Bagod Község
Önkormányzata

Käsz Ferenc edző ad tanácsot versenyző-
jének két 2 játszma között.
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* A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

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

HITEL,- BIZTOSÍTÁS,- INGATLAN közvetítő iroda

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

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

lakásbiztosítások MNB által előírt kötelező felülvizsgálatának elvégzése�

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

Készpénzben kapott fizetés 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

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

A „Civil szervezetek műkö-
désének biztosítására vagy szak-
mai programjának megvalósítá-
sára és működésének biztosítására
fordítható összevont támogatás
2022.” című és a „Helyi és terü-,

leti hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2022.”
című pályázati kiírás keretében
három zalalövői egyesület is si-
keresen szerepelt, és kapott egyen-
ként támogatást a 2022. évi mű-
ködési költségeihez. A forrást a
Miniszterelnökség biztosította a
Nemzeti Együttműködési Alap
szervezetén keresztül.

A kedvezményezettek a tá-
mogatást 2022. április 01. – 2023.
március 31. közötti időszakban
használhatják fel, a pályázatban
megfogalmazott célok megvaló-
sítására.

A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület az eredeti pályázat ke-
retében egyrészt a vállalt feladata-
inak megfelelő ellátásához, műkö-
dési kiadásainak finanszírozásá-
hoz kért támogatást (gépek üze-
meltetéséhez üzem- és kenőanyag,
növénykultúrák műveléséhez nö-
vényvédőszer, vegyszer, műtrá-
gya). Tervezett még az egyesület
célkitűzéseivel összhangban egy
komplex: három alkalmas nö-
vényvédelmi előadást, a bor ün-
nepe alkalmából Murcifesztivált,
és a Szent Márton legendájához
kapcsolódóan egy lámpás felvo-

Sikeres pályázatok
nulást és egy zenés esti rendez-
vényt gondolt megvalósítani.

Mivel az eredeti pályázati ösz-
szegnek csak a töredékét kapta
meg az egyesület, ezért azt mó-
dosítva a pályázat során elnyert
támogatást a Szent Márton napi
est költségeinek egy részére köl-
tötte el az egyesület.

Zalalövő és Csöde Polgárőr
Egyesülete 350 000 Ft támogatást
kapott. Az egyesület Zalalövő és
Csöde településeken végez polgár-
őr tevékenységet. A pályázat so-
rán elnyert összegből az egyesület
használatában lévő személygép-
kocsi költségei kerülnének finan-
szírozásra. A személygépkocsi a
Zala Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság tulajdonában van, a hasz-
nálat során felmerülő működési
kiadások (üzemanyag, javítás és
karbantartás, műszaki vizsga, kö-
telező biztosítás stb.) az egye-
sületet terhelik. Ezen felül még
a pályázat kisebb mértékben biz-
tosít forrást az adminisztratív jel-
legű kiadásokhoz is.

A Zalalövői Városi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület is 350 000 Ft
támogatást kapott. Az egyesület
a tulajdonában lévő tűzoltóautó
(gépjármű fecskendő) működteté-
se során felmerülő költségeket
kívánja finanszírozni az elnyert
támogatásból.

Az egyesület tulajdonában lé-
vő tűzoltóautó minden évben mű-
szaki vizsgára kötelezett, valamint
kötelező gépjármű felelősség biz-
tosítást is kell kötni. Üzemanyag
költség, valamint az autó idős ko-
ra miatt több javítási kiadás is
felmerül. A karbantartás is je-
lentős költség. Az egyéb tűzvé-
delmi eszközök (aggregátor, mo-
torfűrészek stb.) üzemeltetése
is jelentős költségtétel az egye-
sület számára.

A kedvezményezett egyesüle-
teknek a támogatási időszakot kö-
vetően 2023. április 30. napjáig
kell elszámolást készíteniük a
Támogató szervezet felé.

Szijártó Zsófia nem ismeret-
len a zalalövői közönség előtt, pár
évvel ezelőtt, 2018-ban már tar-
tott előadást a „Salla” Művelődési
Központ és Könyvtár által szerve-
zett rendezvé-Világjárók Klubja
nyen. Akkor a Finn-öböltől a
Kaszpi-tengerig címmel tartott
beszámolót élményeiről. Zsófia
ezúttal az ezer arcú Oroszor-
szágról mesélt közönségének
február 2-án.

A „Traveleat, experience-
withSofi” blog írója összesen hat
évet töltött eddig Oroszország-
ban. Az előadó korábban részkép-
zésen vett részt, mes-Belgorodban
terképzés keretében tanult. Az
utóbbi három évben munkája
Szentpétervárhoz kötötte. Ez idő
alatt nemcsak az aktuális váro-
sokat fedezte fel, ahol éppen élt,
hanem e hatalmas ország szá-
mos távoli pontjára is eljutott.

Az előadás során az élmé-
nyekről és tapasztalatokról szá-
molt be a közönségnek. Mesélt
a kedvenc szentpétervári helye-
iről, „Észak Velencéjéről”, aho-
vá 2019-ben költözött.

Az előadás során szó esett a
különleges , azBajkál-tóról eltoni
só-tóról Kalinyingrád Le-, és

Oroszország ezer arca

ningrád Karé-megye kincseiről,
liáról, Tatárföld Mariföldés fő-
városaiban tett látogatásról, a
Szaratov hűtő szülővárosáról.

Zsófi személyes küldetésként
járt a vidékén, aholDon-kanyar
a magyar hadtörténelem legszo-
morúbb eseménye történt. Idén
80 éve, hogy a 2. magyar had-
sereg nagy része megsemmisült,
csak kevesen térhettek haza,
többségük hadifogolytáborokban
vesztette életét. Sírcsokrot vitt
az emlékműhöz, szalagján azok-
nak a hozzátartozóknak a nevé-
vel, akik jelentkeztek a felhívá-
sára, miszerint szívesen elviszi
nevükben is.

BHK

Szijártó Zsófia

Civil szervezetek támogatása Zalalövőn

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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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.


