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Több, hódgátakkal kapcso-
latos beavatkozás is zajlott
(zajlik) Zala megyében. Miért
szükséges ez? – erre kerestük a
választ, amikor az illetékes szer-
vek szakembereit kérdeztük.

Hogyan is kerültek a hódok
Zalába? – többek között erről is
kértünk információt Lelkes
Andrástól Balaton-felvidéki, a
Nemzeti Park természetvédelmi
őrétől.

– Egy őshonos állat termé-
szetes visszatelepítéséről van
szó. Az 1850-es évek idején
pusztult ki. Zalára nem volt jel-
lemző előfordulása, Horvátor-
szágból, a Murán, a Kerkán ke-
resztül a megyében is megje-
lentek időlegesen vagy tartó-
san. Természetesen azoknak
nem jó a hód jelenléte, akiknek
kárt okoz. Ugyanakkor több

Hódgátak Zalában
– avagy mi lehet a megoldás?

olyan hely is van, ahol jelen
van a hód, de nem okoz kárt.
Ahol viszont veszélyt jelent –
pl. Szentpéterúr, ahol a vil-
lanyvezetékre döntheti a fát –
azonnal be kell avatkozni. Víz-
folyásokon is okoz kárt, pél-
dául felduzzasztja, s területeket
önt el a víz. A vízügyesek több
területre is kértek hódvárbon-
tást. Ezek a beavatkozások zaj-
lanak jelenleg is.

A Zöldhatóság részéről a
Zala Megyei Kormányhivatal
illetékesét, az Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Osztályának veze-
tőjét, kerestükNémeth Józsefet
meg, aki a következő tájékoz-
tatást adta lapunknak:

– Védett állatok esetében, a
velük kapcsolatos tevékenysé-

gek engedélyezése tartozik a
hatáskörünkbe, amit a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal kö-
zösen végzünk, koordinálunk.
Az 1990-es évek végén, a
2000-es évek elején a Termé-
szetvédelmi Világalap európai
léptékű betelepítési programot
indított, amelyben Magyaror-
szág is részt vett. Néhány víz-
folyásunkra, így például a Drá-
ván és a Tiszán, vagy épp a
Szigetközben történtek kisebb
mértékű – néhány tucatot kite-
vő – hódbetelepítések. Mivel ez
az állat őshonos nálunk, ponto-
sabb, ha esetükben nem is be-
telepítésről, hanem visszatele-
pítésről beszélünk. Az előzőek-
ben említett természetvédelmi
célú program olyan sikeres

volt, hogy a hódok spontán mó-
don egyre nagyobb területen
jelentek meg, melynek folytán
eljutottak Zala megyébe is, fel-
lelhetőek a Zala folyó, a Szé-
víz-patak mentén és egyes ta-
vaknál is. Az eurázsiai hódról
tudni kell, hogy hódvárat nem
épít, azonban a számára meg-
felelő élettér kialakítása érde-
kében bizonyos esetekben gáta-
kat hord össze, így a kisebb
vízfolyások medrét teljesen el-
zárhatja, ami kisebb-nagyobb
elöntéseket okozhat. Ténykedé-
sük a szántóföldi kultúrákat is
érintheti, de árvízvédelmi szem-
pontból is problémás jelenség.
Ráadásul a hódok fadöntő te-
vékenysége a faállományban is

Kitermelt fahulladék a Zalánál, Pethőhenye térségében.
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A faluházban hétfőnként az
Együtt Egervárért Egyesület
(EEE) jött össze. Kedden és csü-
törtökön volt nyitva a könyvtár.
Kedden gerinctorna, szerdán pi-
lates óra és gyerekeknek modern
tánc oktatása zajlott. Kétheten-
te csiribiri torna, havonta pedig
zenebölcsi várta a kisgyereke-
ket. Többször volt sütivásár, vi-
rágvásár, vegyes vásár, és szem-
vizsgálatra is volt lehetőség.

Digitális Jólét Program Pont
is vagyunk, ennek köszönhe-
tően van kültéri és beltéri wifi
Access Point, router, multifunk-
cionális eszköz, projektor, lapto-
pok, tabletek, okostelefonok. Le-
hetőségem nyílt pályázni, hogy
az utazó digitális élményköz-
pont bemutassa az iskolások-
nak a 3D nyomtatót, a VR kész-
letet, a rádióvezérlést és a LE-
GO robot-szenzorokat.

A Pajtaszínház keretében meg-
alakult a Színjátszók Egervári
Grémiuma SZEG)( , mentoruk és
rendezőjük .Ecsedi Erzsébet
Illyés  Gyula Tűvé-tevők  című
parasztkomédiáját mutatták be
két ízben a faluházban, vala-
mint Budapesten és Vasváron a
Színjátszó fesztiválon.

Egy különbuszos utazásra is
lehetőségünk nyílt Lakitelekre.
Itt megnéztük a Nemzeti Mű-
velődési Intézet épületét, és egy
előadást is megtekinthettünk.

Az EEE szervezésében dr.
Császár Tamás főorvos tartott
előadást a csontritkulásról. Toll-
fosztást, diótörést és nőnapi ün-
nepséget is tartottak tagjaiknak.

Az Egervári Közösségi Ház tevékenységéről
A falufarsangon jelmezver-

seny, gyerekműsor, fánk és ki-
szebáb égetés is várta az érdek-
lődőket, valamint a helyi cso-
portok is bemutatták táncaikat.

Ultibajnokságnak, március
15-i megemlékezésnek, az isko-
lai nyári felügyeletnek, Erzsé-
bet tábornak, az iskola irodá-
inak, és jelenleg az iskolai ét-
keztetésnek biztosít helyszínt.

Idén egyszer tudtunk jóté-
konysági bolhapiacot szervez-
ni, melynek bevételéből vásá-
roltunk néhány játékot, kézmű-
ves alapanyagokat, függönyt a
színpadhoz, könyvespolcot a jó-
tékonysági könyvvásárhoz. En-
nek elhozatalában Korbuly Kál-
mán segített, és a biciklitárolók
kikerülése is neki köszönhető.
A könyvtári selejtezésből és a
börzéből megmaradt rossz álla-
potú és nagyon régi könyveket
az iskola papírgyűjtésére aján-
lottuk fel.

A vírussal kapcsolatban há-
ziorvosunk, tar-dr. Czett András
tott egészségügyi előadást.

A falunapon egyre népsze-
rűbb parasztolimpia megszerve-
zése is hozzánk köthető.

Náray Erika Nyári Krisz-és
tián Borítékolható szerelem cí-
mű előadását láthattuk. A Déryné
program keretében a János vitéz
című előadás aratott nagy sikert.

A Mozgássérültek és Fogya-
tékkal élők Egyesülete MOFE)(
a Csetreszkert bevételéből már
kétszer is támogatta a közössé-
gi házat, melynek összegéből va-
salót, ragasztópisztolyokat és ra-

gasztóbetéteket vásároltunk. A fa-
luház is gyűjtőpont volt egy új-
rahasznosítási akcióban, ahol far-
mereket és táskákat lehetett le-
adni. Cserébe kézműves alap-
anyagokat kaptunk.

Sajnos a vírushelyzet miatt ren-
geteg programunk maradt el idén.

A Mikulás és segítői a gye-
rekeknek szánt csomagokat ki-
hordta a faluban, és a kerítésre
akasztotta. Idén csatlakoztunk
egy országos kezdeményezés-
hez a világító adventi kalen-
dáriumhoz. Egerváron 24 csa-
lád vállalta, hogy feldíszíti egy
utcafronti ablakát, kivilágítja és
megjeleníti a neki jutó sorszá-
mot. Így minden nap más-más
utcában fénylett majd egy ab-
lak egészen szentestéig.

Folyamatban van a színpad
borításának lerakása, az épület-
re készül a felirat, és varrás alatt
a színpadfüggöny is.

Én jelenleg egy 3 éves pályá-
zatban vagyok foglalkoztatva, en-
nek keretében valósulhat meg
több program is a településen.
Ehhez kapcsolódóan kellett el-
végeznem egy 60 órás és egy
120 órás képzést is. A humán
erőforrás menedzser diplomám
mellett van kulturális rendezvény-
szervező OKJ képzettségem, el-
végeztem egy gépírás tanfolya-
mot, IKER 1 és 2 számítógépes
képzést, DJP mentor képzést, szín-
háziskola képzést, jelenleg pedig
egy felsőfokú közművelődési
szakember OKJ képzésre járok.

Bertókné Kovács Veronika

Nagy sikere volt a János vitéz című előadásnak.

Jelmezverseny a falufarsangon.

Vasboldogasszony központja is díszbe öltözött, és a hóembe-
rek serege nem csak az ünnepeket, hanem a havat is várta.

Ünnepi díszben
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Az elmúlt év lefolyását nagy-
mértékben befolyásolta az új
vírus megjelenése Nemesapáti-
ban is. Ez miatt az ünnepeinket
sem tudtuk, tudjuk megtartani a
megszokott formában. A de-
cemberi ünnepkör megtartásá-
nak már évek óta nagy ha-
gyománya van településünkön,
minden évben műsorral, prog-
ramokkal, ajándékokkal kö-
szöntöttük a gyerekeket Miku-
lás alkalmával.

2020-ban sajnos a megszo-
kott formában nem tudtuk vár-
ni a Mikulás érkezését. Némi
gondolkodás után úgy dön-
töttünk – mivel a gyerekeket
mindenképpen szerettük volna

Gépesített „mikulásszán”
meglepni –, hogy a Mikulás
házhoz megy.

Szerettük volna, ha a Miku-
lás stílusosan érkezik, ezért
kitaláltunk egy igazi „mikulás-
szánt”, amelyet rénszarvasok
hiányában egy kistraktor húzott
maga után.

A köszöntés nagyon jól sike-
rült, a gyerekek meglepetése és
öröme látszott az arcokon a ki-
világított szán és a Mikulás lát-
tán. Több háznál kis asztalkára
kitett keksszel és tejjel várták a Mi-
kulást és kedves krampuszait.
Az idei évben is sikerült meg-
lepnünk kis falunk gyermekeit.

Mérnyei Sándor
polgármester

A belső felújítással gyakor-
latilag már végeztek abban a
házban, ami talánPethőhenye
legrégebbi épületének számít.
A falu önkormányzata azzal a
szándékkal vásárolta meg a
tulajdonostól, hogy egy közös-
ségi házat hoznak létre, amely
szervesen illeszkedik a közvet-
lenül mellette lévő faluházhoz
és sportpályához.

– Ennek az ódon épületnek
egyik nagy értéke a működő-
képes kemencéje, amit már ki
is próbáltunk, hiszen az eger-
vári Győri József közreműkö-
désével öt szép és finom ke-
nyeret sikerült sütni – mondja
Deák István polgármester.

A földrengés károsultjait látnák vendégül

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Pethőhenye is felkerült a falusi CSOK-os listára

Mivel a járványhelyzet
miatt most közösségi rendez-
vényeket nem lehet tartani, fel-
vetődött annak gondolata, hogy
a horvátországi földrengés so-
rán egy házát veszítő rászoruló
családnak felajánlják átmeneti
otthonnak, természetesen in-
gyenesen. S az is megoldható,
hogy nyáron – üdülésképpen –
vendégül lássanak itt a földren-
gés sújtotta területről olyano-
kat, akiknek nincs más lehe-
tőségük pihenésre, kikapcso-
lódásra.

– Biztos vagyok abban, hogy
más önkormányzatok is csatla-
koznának kezdeményezésünk-
höz Zalából. Hogy ki a barát,
azt a bajban lehet igazán meg-
tudni – fűzi hozzá a polgármester.

Az épület egyébként ta-
vasszal–nyáron kap egy külső
nemesvakolatot, így nyeri el
majd végső formáját.

Arról a további jó hírről is
beszámolt Deák István, hogy a
falusi CSOK újabb listájára fel-
került Pethőhenye is.

E.E.

Tavasszal-nyáron külső nemesvakolatot kap a ház.

Belül megtörtént a teljes fel-
újítás, a kemence is kitűnő ál-
lapotban van.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Zala megyéből újabb települések kerültek fel a falusi
CSOK-os listára.

Ezek a következők:
Almásháza, Boncodfölde, Csapi, Dötk, Felsőpáhok, Felső-

szenterzsébet, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Kávás,
Kispáli, Mikekarácsonyfa, Nagypáli, Pethőhenye, Sármellék,
Zalasárszeg.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdo-
kumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoz-
tatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, irány-
mutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hoz-
zájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.

2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek ered-
ményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia meg-
állapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp ked-
vezőbben alakultak az utóbbi egy év során.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereske-
delem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az admi-
nisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek terüle-
tein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munka-
vállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pá-
lyázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támo-
gatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.

A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arány-
ban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az résztegervári focicsapat
vett egy téli teremkupán And-
ráshidán, ahol az 5. helyet sze-
rezte meg 12 együttes között.
Csapatösszetartó programként
a helyi iskolai alapítványi bá-
lon szórakoztak együtt.

A tavasszal edzőváltás tör-
tént, lett az újPecsics Tibor
edző. Öt edzőmeccset sikerült
leszervezni. Sajnos a vírushely-
zet miatt csak két fordulót tud-
tak lejátszani (egy vereség, egy
győzelem). Kurucz Dávid, a
csapat egyik játékos apuka lett,
kislányához, gratuláltDalmához
a csapat egy pelenkatortával.

Az őszi szezon előtt hat
edzőmeccset játszottak. A falu-
nap ismét egy kis csapat-
összetartó program volt. 19
igazolt játékossal vettek részt a
bajnokságban, sajnos a sérülé-
sek miatt kicsit lecsökkent a
létszám. Sikeresnek mondható
a szezon, hiszen a 2. helyen
állnak jelenleg a tabellán (10
győzelem, 1 döntetlen, 1 vere-
ség). A gólkülönbségük is a
második legjobb (50 lőtt, 13

A második helyen telel a focicsapat

kapott gól). A góllövőlistát a
csapat egyik csatára, Kovács
Dániel vezeti (20 gól), az 5.
helyen áll (13Bertók József
gól). A két utolsó mérkőzés a
vírushelyzet miatt elmaradt,
várhatóan február 21. és 28. a
pótlás dátuma.

Új labdafogó háló, öt
meccslabda, hűtőszekrény lett

vásárolva, és csapatpólók az új
játékosoknak. Új tetőt kapott az
öltöző épülete. A MOFE fel-
ajánlásának köszönhetően haj-
szárítót, fogast és a zuhanyzóba
kilépőt vásároltak, illetve szé-
ket és poharakat kaptak.

A focipályákon (kis- és
nagypálya) gyomirtást végez-
tek, és egy gombabetegség
miatt növényvédelmi kezelést
is kapott. A kapuk előtt pó-
tolták a füvet, gyepszőnyeget
fektettek le. Így még sporto-
lásra nem alkalmas, kérjük,
hogy ne használják a nagy-
pályát. Kérjük, hogy a pályá-
kat ne használják kutyafut-
tatónak!

Köszönjük az önkormány-
zat támogatását, a falubusz
használatát, az önkormányzati
dolgozók és a fociszerető la-
kosok társadalmi munkáját,
valamint a finom étkeket!

Köszönjük Mészáros T. Lász-
lónak (Mészi) a csapatról ké-
szített fotókat, amik majd az
egervári könyvben is láthatóak
lesznek.

Reméljük, hogy a sérülé-
sekből felépülnek a játékosok,
továbbra is jó lesz a hangulat,
és a tavasszal egy még ered-
ményesebb csapatjátékkal si-
kerül megszerezni az első
helyet.

Hajrá Egervári SE!

Bíznak abban, hogy megszerzik az első helyet.

A csalá-vasboldogasszonyi
doknak az önkormányzat egy
kis csomaggal kedveskedett. A
járványhelyzet miatt az idén
ünnepségek szervezésére nem
nagyon volt lehetőség, azonban
az önkormányzat nagyon fon-
tosnak tartja a családok segí-
tését. A nehéz helyzet ellenére
próbált hozzájárulni a telepü-

Ajándék a családoknak
Rendhagyó volt az ünnep Vasboldogasszonyban

lésen élők ünnepi hangulatának
megteremtéséhez, a karácsony
méltó megünnepléséhez egy
kisebb mértékű támogatással.

Ezzel a kis ajándékcsomag-
gal kívánt a település minden
egyes tagjának meghitt, békés
karácsonyi ünnepeket és egy
reménytelibb, nyugodtabb, ter-
vezhetőbb boldog új esztendőt!

Ajándékcsomaggal kedveskedtek…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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kárt okoz. Ilyenkor szükséges
megvizsgálnunk az esetleges
beavatkozások indokoltságát.
Ez természetesen sok minden-
től függ, az eseteket egyedileg
kell kezelnünk. Ha szükséges
– veszélyhelyzet miatt – enge-
délyt adunk a hódgátak elbon-
tására, de például a hódállo-
mány gyérítésére is van jogi le-
hetőség. A hódgátak elbontá-
sára a vízügyi igazgatóságnak
adunk engedélyt, hiszen amúgy
is ez a szerv a vagyonkezelő,
másrészt ők rendelkeznek meg-

Hódgátak Zalában
– avagy mi lehet a megoldás?

felelő szaktudással, technoló-
giával, gépparkkal ehhez a
munkához. A gyérítést pedig a
helyi vadásztársaság erre feljo-
gosított tagja végezheti. Termé-
szetvédőként fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a közhan-
gulat elment abba az irányba,
hogy a hódok csak problémát
okoznak, tenni kell ellenük.
Személyes véleményem, hogy
meg kell találni a megfelelő
egyensúlyt, mert a hódok je-
lenléte természetvédelmi szem-
pontból kívánatos, s visszate-
lepítésük nem volt hibás lépés.
Most az a megfelelő kezelést
igénylő helyzet állt elő, hogy
Magyarországon egyre több he-
lyen megtelepedett ez az ősho-
nos állat. Ha élettevékenysé-
gükhöz megfelelő élettér áll
rendelkezésre, ahol nem kerül-
nek konfliktusba a gazdálkodói
érdekekkel, akkor a jelenlétük
növeli a biológiai sokféleséget,
egészségesebb életközössége-
ket eredményez. Személy sze-

rint el tudnám képzelni, hogy a
hódot területhez kötődően véd-
jük. A kijelölt övezetekben vé-
delemben részesülhetne, eze-
ken kívül a jelenleginél kissé
rugalmasabban, szabályozott
módon gyéríthető lenne. A hó-
dokkal kapcsolatban úgy tu-
dom, várható jogszabályválto-
zás. Ennek mikéntje még kér-
déses, bevezetése esetén azon-
ban remélhetőleg orvosolja
majd az említett problémákat.

Szerkesztőségünk természe-
tesen megkereste a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatósá-

got, ahonnét az alábbi tájékoz-
tatást kaptuk:

– A Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság működési te-
rületén a hód tevékenységével
kapcsolatos első bejelentések
2016-ban érkeztek. Az Igazga-
tóság azóta lehetőségeihez mér-
ten (bár nem feladata) elkezdte
rögzíteni a védett állat tevé-
kenységeinek helyeit. Pontos
helymeghatározással regisztrált
vízfolyást akadályozó hódgátak
száma az elmúlt időszakban
(2016-2020-ig) közel megtíz-
szereződött. A valós szám mint-
egy másfélszerese lehet a fel-
derítettnek, mivel a rendkívül
sűrű vízhálózat és a dombvi-
déki vízgyűjtő jelleg miatt a
felderítés nagyon nehézkes.
Zala megyében közel harminc
településen derítettünk fel hód-
gátakat.

Jellemzően eddig külterüle-
ten jelentett problémát a hód je-
lenléte, mely főleg a vízfolyá-
sok, árkok elgátolásából kelet-

kező helyi elöntések formájá-
ban jelent meg a mezőgazda-
sági területeken, mely a terü-
letek művelését akadályozta.
De az elmúlt időszakban
(2018-tól) már belterületen is
megfigyelhető a hód tevékeny-
sége. Itt már közvetlenül ingat-
lanokat és infrastruktúrát is ve-
szélyeztet az élőhely átalakító
tevékenysége.

Kárként az Igazgatóságot a
gátbontás költsége terheli, mely
esetenként több százezer forin-
tot tesz ki. Sajnos a bontás,
mint védekezési mód nem je-
lent megoldást, mivel az állat
pár napon belül újraépíti a gá-
tat. A befogás és elaltatás, mint
állományszabályozási mód sem
vezet hosszabb távú eredmény-
re, mivel az üres élőhelyet rö-
vid időn belül betölti a faj.

További problémát jelente-
nek a lakott és/vagy felhagyott
kotorékok a vízfolyások partjá-
ban, mivel azokba az idei év-
ben már többször is beszakad-
tak a medrek környezetét fenn-
tartó gépek.

Tapasztalatunk szerint a hó-
dok még természetvédelmi ká-
rokat is okoznak, tömegével
pusztítják el a vízfolyások part-
ján lévő árnyékoló fákat, faso-
rokat. A vízfolyásokon épített
hódgátak akadályozzák, lehe-
tetlenné teszik a vízi élőlények,
halak hosszirányú vándorlását,
az életfeltételek romlanak és az
állományuk hosszú távon jelen-
tősen degradálódni fog.

A lakosságot külterületen,
főleg a mezőgazdasági terüle-
tek elöntései zavarják, belterü-
leti szakaszokon, vagy belterü-
letek közvetlen környezetében
jellemzően a települési vízelve-
zető rendszerekbe való vissza-
duzzasztás jelent problémát,
Nagy veszélyt jelentenek a hód-
gátak a településeken árvíz ide-
jén, mivel gyakrabban és na-

gyobb mértékben önthetnek ki
a vízfolyások.

A hód jelenleg védett állat-
faj, természetes ellensége nincs,
ezért megállíthatatlanul szapo-
rodik, terjeszkedik. Ez várható
volt, sajnos a betelepítésük ide-
jén ezzel kapcsolatban nem vé-
geztek hatásvizsgálatot.

Véleményünk szerint a vé-
dettség már nem indokolt, szük-
ség lenne a jogszabály változ-
tatására (élőhely területenként
is), más őshonos fajokhoz (pl.
vaddisznó, róka) hasonlóan
meg kellene oldani az állomány
szabályozását. Ezt elsősorban a
természetvédelmi szervezetek-
nek kellene megoldani, a va-
dászhatóság közreműködésé-
vel. A jelenlegi helyzetben a
Vízügyi Igazgatóságnak nincs
arra kapacitása és anyagi for-
rása, hogy ilyen nagy számban
eltávolítsa a hódgátakat, mely
egyébként is csak ideiglenes
megoldás lenne, mivel a gátak
tapasztalataink szerint rövid
időn belül újjá épülnek.

E.E.

Hazánkban őshonos állat.

Hódgát a Kürtös pataknál.



920 .21  január Észak-Nyugat Zala

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Igyekeztek mindent megtenni
annak érdekében, hogy a korona-
vírus-járvány ellenére Zalaeger-
szeg gazdasága erős maradjon és
új beruházások is érkezzenek, eb-
ben az esztendőben pedig továb-
bi, jelentős nagyságrendű fejlesz-
tések indulnak – közölte a zalai
megyeszékhely polgármestere ja-
nuár 11-én, az előző évet érté-
kelő sajtótájékoztatóján.

Balaicz Zoltán (Fidesz-
KDNP) jelezte: az első írásos me-
zővároskénti említésének 600. év-
fordulóját idén ünneplő Zalaeger-
szegen ütemterv szerint halad a
45 milliárd forintból épülő jár-
műipari tesztpálya kivitelezése,
ősszel pedig lerakták a Rhein-
metall harcjárműgyár 60 milliárd-
ból épülő beruházásának alap-
kövét. Ez utóbbi nemcsak 500
új munkahelyet jelent majd, ha-
nem a kutatás-fejlesztésre és az
innovációra, valamint az egye-
temi kapcsolatokra is hatással lesz.

Néhány hónapon belül újabb,
a Lynx-harckocsikhoz mérhető
nagyságrendű óriásberuházás is
indul a zalai megyeszékhelyen,
logisztikai projektként. Az észa-
ki ipari parkban tavaly kezdő-
dött a Science Park kivitele-
zése, valamint az inkubátorház
harmadik ütemű bővítése is – so-
rolta a polgármester.

A közlekedést érintő progra-
mok között említette a Zalaeger-
szegtől az M7-es autópályáig hú-
zódó M76-os gyorsforgalmi út

Nagyberuházásokkal és munkahelyteremtéssel erősítette gazdaságát Zalaegerszeg
már elindult építkezését – terve-
zik a Körmendig történő meg-
hosszabbítását –, valamint a Ré-
dics és Zalaegerszeg közötti va-
sútvonal tervezett felújítását. Meg-
említette a város első polgár-
mesteréről elnevezett Kovács Ká-
roly Városépítő Programot, amely
2024-ig mintegy 100 helyszí-
nen összesen 15 milliárd forint
értékű közútfejlesztést irányoz elő.

Ősszel megnyitott a tíz éven
át üresen álló szállodaépületben
magántőkéből kialakított négycsil-
lagos új hotel, állami támoga-
tással megújult a botfai városrész-
ben lévő Erdődy-Hűvös-kastély
és az andráshidai középkori temp-
lom. Zajlik a Mária Magdolna-
plébániatemplom felújítása –
amelynek részeként új orgonát
is kap a kegyhely – befejező-
dött az Art Mozi és a városi
hangverseny- és kiállítóterem
technikai korszerűsítése, a bel-
városi Kvártélyház és a levéltár
felújítása – ismertette.

Balaicz Zoltán szólt arról,
hogy folyik még a városi uszo-
da- és strandkomplexum kivite-
lezése és 5,7 milliárd forintból
az alsóerdei sport- és szabad-
időközpont építése, valamint a
Gébárti-tavat érintő út- és híd-
építés.

Csaknem 10 milliárd forint-
ból korszerűsítik és bővítik a
Göcseji Múzeum épületét, ahol
Mindszenty emlékmúzeumot is
létrehoznak. A Göcseji Falumú-

zeum egyes épületeit már önkor-
mányzati forrásból felújították,
de további állami pályázati össze-
gekből folytatják a rekonstruk-
ciót. Tavaly indult a kézműves
termékek helyi piacának építé-
se, illetve magánberuházásban
irodaházat korszerűsítenek és
bővítenek a Platán soron – emlí-
tette a polgármester.

Az oktatást és a kulturális
intézményeket illetően egyebek
mellett arról számolt be, hogy
több iskolaépületet már felújítot-
tak vagy most is zajlik a kor-
szerűsítésük, a Dózsa iskolánál

1,2 milliárdból, a Mindszenty is-
kolánál pedig 3,3 milliárd fo-
rintból tornacsarnok is épül –
az utóbbi vívóteremmel is ki-
egészülve –, továbbá hamaro-
san átadják a duális szakképző
központ 646 millió forintból meg-
valósított épületét. Idén elké-
szülnek a Hevesi Sándor Szín-
ház és a színészház felújításá-
nak tervei, valamint az eddigi lé-
tesítményt felváltó új multifunk-
ciós sport- és rendezvénycsar-
nok építési dokumentációja –
részletezte Balaicz Zoltán.
(Forrás: )MTI

A kalandpark pályája az Alsóerdőn épülő sport és szabadidő
központban.

A Göcseji Múzeum felújítása.

Épül az új múzeumi szárny.

Az Ostoros Károly Munkacsarnok megújult.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ha 2019 elején Gábor-
nak azt mondja valaki, hogy
pár hónap múlva sokkal több
időt fog a családjával otthon
tölteni, biztos hitetlenkedve
hallgatta volna.

Azonban ki gondolta
volna, hogy ekkorát változik
a világ. Végre otthonról tud
dolgozni, több időt tud a
családjával tölteni. De a na-
pok előrehaladtával rá kel-
lett jönnie, az otthonuk nincs
erre a helyzetre felkészülve.
A trendiség oltárán meg-
hozott kompromisszumok:

– nem baj, ha kisebb,
– nem baj, ha nincs benne,
– nem baj, ha kevesebb,
de olyan jól néz ki, ve-

gyük meg…
Most ezek a kompro-

misszumok napról napra
egyre jobban megkeserítik
az életüket. Kénytelen beis-
merni, hogy ezen változtatni
kell.

Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Nem elég, ha csak a
terven nézz ki jól az ott-
honuk, de terv szerint kell,
hogy megvalósuljon. Ezért
találkoztunk.

3 D-s látványterveken mu-
tattuk meg, milyen lesz az
otthonuk. Így minden rész-
letet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés előtt.
Amikor elkészültünk, hív-
tam Gábort.

Elégedett vagy? – kér-
deztem.

– Igen. A gyerekek azt
mondták, itt még egy több-
hónapos karantént is ki tud-
nának bírni, veszekedés nél-
kül…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Ki gondolta volna…

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében
20 órás okostelefon használati
képzést tartottunk. A könyvtár
által kiselejtezett könyvekből
jótékonysági vásárt szerveztünk.

Folyamatosan új könyvek-
kel és DVD-kel bővül a bib-
liotéka kínálata. Különböző fo-
lyóiratok közül válogathatnak
az olvasók. A könyvtárba a be-
iratkozás díjmentes, és könyv-
tárközi kölcsönzésre is van
lehetőség. A könyvtárban CD-k
és hangoskönyvek is találhatók.
Van lehetőség fénymásolásra,
nyomtatásra és szkennelésre is.

A könyvtár éves eszközbe-
szerzéséből kaptunk idén ülő-
garnitúrát a gyereksarokba, két
babzsákfotelt, vetítővásznat,
flipchart táblát és hozzá szük-
séges eszközöket, fali polcot,
két könyvespolcot, játékokat,
tárolódobozt, fénymásoló pa-
pírt, és meséket a papírszínház-
hoz. A farsangra a könyvtár
finanszírozta Figura Ede zenés
gyerekműsorát.

Tóth Andrásék felajánlásá-
ból ülőpárnákat kaptunk a mo-
zizáshoz. A régi babzsákfotelek
huzatába cipzárt és belső hu-
zatot varrt Zsuppán Mária.
Bútorszövettel áthúztam a régi
székeket.

Havonta KönyvtárMozit
tartok a gyerekeknek, amin
megnézünk egy mesét, és kéz-
műveskedünk vagy feladatokat
oldunk meg.

Az egervári könyvtár elmúlt éve

Az alapfokú könyvtáros, a
Textlib (vonalkód leolvasó) ke-
zelői, és az internethasználati
képzéseket elvégeztem a zala-
egerszegi könyvtárban az elmúlt
években. Részt veszek a könyv-
tár szakmai napjain, idén a ko-
sárfonással ismerkedtünk meg.

Neveztünk a plakátkészítő
pályázatra, ahol a gyerek ka-
tegóriában Bertók Petra 3. he-
lyezett lett, én pedig a felnőt-
teknél 2. helyezett.

A Csökkentsük együtt a
hulladékot kvízt hibátlanul töl-

töttük ki, és bekerültünk a 3-3
szerencsés közé, akik díjazot-
tak lettek. Így a gyerek kvíznél
Bertók Petra, a felnőtt kvíznél
pedig én is megkaptuk a
díjainkat.

A gyerekkönyvtár kreatív
újrahasznosítási felhívására csa-
ládunk minden tagja nevezett, a
Recycling art kézműves verse-
nyen is kaptunk díjat.

Sajnos a vírushelyzet miatt
idén sok programunk elmaradt,
de ebben helyzetben is működ-
ni tudtunk a könyvek házhoz
szállításával vagy a „könyvtár a
küszöbön” átadással. A köl-
csönzési igényeiket telefonon
vagy messenger üzenetben is
jelezhetik, reméljük hamarosan
visszatérhetünk a megszokott
nyitvatartásunkhoz.

Bertókné Kovács Veronika
könyvtáros
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December 5-én este Vasbol-
dogasszonyban is útnak indult
a Mikulás kivilágított és aktuá-
lis énekektől hangos autóval.
Az idei évben a hagyomá-
nyostól eltérően a Mikulás ház-
ról házra járva vitte a vasbol-

Már az utcán várták

dogasszonyi gyerekeknek az
ajándékokat. Hangos dudaszó-
val és énekkel tudatta, hogy
megérkezett, de a gyerekek leg-
több helyen, az utcán állva vár-
ták a nagyszakállút, hogy átve-
hessék tőle a várva várt csomagot.

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) idén is elkészíti az
szja-bevallási tervezeteket, ami-
ket március közepétől érhetnek
el az adózók a NAV eSZJA ol-
dalán. Akik a hivatal segítsége
nélkül maguk szeretnék elkészí-
teni bevallásukat, azok már most
hozzáférnek a 20SZJA bevallás
webes kitöltőprogramjához.ANAV
eSZJA oldalán minden aktuális
bevallási információ elérhető.

A NAV idén is minden adó-
zónak, a magánszemélyeken túl
az egyéni vállalkozóknak, a
mezőgazdasági őstermelőknek
és az áfafizetésre kötelezett
magánszemélyeknek is készít
személyijövedelemadó-bevallá-
si tervezetet, ami KAÜ-azono-
sítás (ügyfélkapus, e-személyi
igazolvánnyal történő vagy te-
lefonos azonosítás) után 2021.
március 15-étől érhető el a
NAV honlapján.

A NAV idén is elkészíti az szja-bevallási tervezeteket
Információk az eSZJA rendszerben

Ettől függetlenül a NAV
már most közzétette a 20SZJA
szja-bevallási nyomtatványt, a
kitöltéséhez szükséges webes
felület és a hagyományos Álta-
lános Nyomtatványkitöltő Prog-
ram (ÁNYK) elérhetőségét.
Azok, akik maguk készítik el
bevallásukat, már használ-
hatják a webes kitöltőprog-
ramot is, ami a legegysze-
rűbben a NAV eSZJA oldalá-
ról érhető el. Az elkészített
bevallások leggyorsabban elekt-
ronikusan küldhetők be, azon-
ban a NAV felülete akkor is
alkalmas a bevallás kitöltésé-
re, ha valaki nem az Ügyfél-
kapun nyújtja be azt, hanem
hagyományos módon kinyom-
tatva, papíron.

Az szja bevallásának és be-
fizetésének határideje egysé-
gesen, mindenki számára 2021.
május 20.

A NAV eSZJA oldalán már
minden aktuális bevallási in-
formáció elérhető, emellett a
NAV folyamatosan közzéteszi
az aktuális tudnivalókat, a be-
vallási tervezettel kapcsolatos
határidőket és teendőket.

Az szja 1+1 százalékának
felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet
rendelkezni elektronikusan és
papíron is.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Azt azért el kell ismerni,
hogy ez a ne-Hadházy Ákos
vezetű gátlástalan, jellemtelen
alak fokozatosan tudja adagolni
az aljasságot.

Apróbb akciókkal kezdte,
aztán szépen emelte a gyűlölet-
dózist a kiugrott lódoktor. Ál-
landó feljelentései mellett min-
dig akadtak külön műsorszá-

Hadházy önmaga keresztapja?

mai. Volt az MTVA székházá-
nak pókembere, különböző fel-
iratú molinókat emelt magasba
a parlament üléstermében (leg-
alább nem volt bennük helyes-
írási hiba, mint Bangóné és tár-
sai üzeneteiben), de a tartalmuk
jól tükrözte a „képviselő” lel-
kivilágát.

A szentendrei halottasház-
ban nemrég „forgatott” kegye-
letsértő videója aztán túllépett
egy határt. Olyant, amit egész-
séges lelkületű, normális ember
meg sem közelít.

Ráadásul „lesre futott” a ló-
nemiszerv-szakértő, hiszen az
Orbán-mószerolásnak szánt ak-
ció az elvtársi baloldali vá-
rosvezetést hozta kellemetlen
helyzetbe. Így most már az
ostoba jelző is kijár az exló-
doktornak.

Velejéig romlott élőlény az
ilyen. Szerencsére az állatok
már fellélegezhetnek, orvosi

múltjából csak „a lónak a fa-
sza” maradt meg neki.

Azzal együtt maradt itt ne-
künk. Meg az ellenzéknek. Már
annak is igencsak terhes az
ámokfutása.

Hogy néhány kijózanító po-
fon segítene rajta? Isten ments,
hogy valakinek eszébe jusson!
Lehet, hogy éppen erre vár. A
mártír szerepre…

Pedig csak egy végtelenül go-
nosz, beteg lelkületű, bosszúszom-
jas „képviselő” az ország házában.

Ráadásul saját keresztapja
lett, hiszen az az érzésem, hogy
van köze az általa említett
nemiszervhez.

E.E.Doktor Bubó: – Tudja Ursula, ez a Hadházy nevű kolléga valószínűleg csak a csődör nemiszer-
vével találkozott állatorvosi praxisa alatt…

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
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Síremlék akció és
kiárusítás!

Síremlék akció és
kiárusítás!

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


