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a koronavírus
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a koronavírus

ellen küzdők

– Bagladban is minden lakó kapott mosható maszkot, az
önkormányzat dolgozói többet is, folyamatosan informáljuk a
lakókat. Falugondnokunk egyre több embernek segít a min-
dennapi ügyek intézésében, természetesen védőfelszerelésben –
mondta lapunknak polgármester.Lóránt Beáta

Ami apróságnak tűnik ezek mellett, de a kistelepüléseken
is nagyon fontos, hogy eljött a kaszálások ideje, és közeledik
azok első határideje is.

– Ezúton kérünk mindenkit, nem csak a bagladiakat, hogy
gondoskodjanak területeik karbantartásáról – hívta fel a figyel-
met az aktuális tennivalókra Baglad polgármester asszonya.

Aktuális tennivalók Bagladban

Horváth László, Lenti pol-
gármestere nem tervezi a kijá-
rási korlátozás helyi – törvény
adta – szigorítását. Elmondása
szerint a lentiek felelősen gon-
dolkoznak, betartják az előírá-
sokat, nem érkezett kirívó eset-
ről tájékoztatás a hatóságoktól.

Ugyancsak a járvány ter-
jedésének megakadályozása
érdekében nem tervezik a

A lentiek felelősen gondolkoznak a járványhelyzetben

termelői piac megnyitását sem,
úgy ítélik meg, hogy a város-
ban az élelmiszer alapellátás
biztosított, nem akarnak ve-
szélyhelyzetet teremteni a kö-
zösségi tér megnyitásával. Az
önkormányzat döntése értel-
mében április 29-ig kellett
megkapniuk a 65 éven felüli,
leginkább veszélyeztetett kor-
osztályhoz tartozó lenti lako-

soknak a beszerzett szájmasz-
kokat. A többször használható
(mosható) maszkokat lakcí-
mükre kapták meg az idősek,
mintegy 1600 fő részesült eb-
ben az egészség megőrzését
segítő eszközben. A textil
maszkok viselése segít a vírus-
fertőzés megelőzésében, de ha
már beteg és tüsszög/köhög
valaki, feltétlenül ajánlatos an-
nak viselése, hogy az egész-
séges embert megvédhessük
a megfertőződéstől. A maszk
egyébként kétrétegű hurkolt
poliészter anyagból készült,

javasolt használati ideje maxi-
mum 4 óra. Mosást, tisztítást és
száradást követően újra hasz-
nálható. Első használat előtt
forró vízben ki kell mosni,
továbbá 90 C-on mosható,o

vasalással sterilizálható. Hor-
váth László polgármester el-
mondta: az akció kapcsán to-

vább tájékozódnak arról, hogy
szükséges-e a 65-évnél fiata-
labb korosztály számára ha-
sonló eszköz beszerzése. Ápri-
lis utolsó hétvégéjén nem volt
vírussal fertőzött személy Len-
tiben, a házi karanténban meg-
figyeltek száma 25-ről 3-ra
csökkent.

Tovább folytatódnak, illetve
elkezdődtek a héten különböző
pályázatokhoz köthető és ön-
erős beruházások is – tájékoz-
tatott a polgárrnester. Befeje-
ződött a máhomfai és a lenti-
szombathelyi városrészt össze-

kötő kerékpárúton a Kerka-
patak fölött átívelő 30 méter
hosszú függőhíd felújítása. Itt
karbantartották a tartószerke-
zeteket, valamint a Városgaz-
dálkodási Kft. munkatársai új-
jáépítették a felhajtó rámpát is,
így kerékpárral könnyebben

Csomagolják a szájmaszkokat, balról Drávecz Gyula alpolgár-
mester, mellette Horváth László polgármester.

Megújult az Inkubátoház Lentiben.
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lehet közlekedni. Az önkor-
mányzat erre közel 2 millió
forintot költött, beleértve ezen
a szakaszon további két fahíd
rendbetételét és a korlátok cse-
réjét. Az inkubátorház megújí-
tása folyamatban van, befeje-
ződött az inkubációs terek
kialakítása. Jelenleg 32 parko-
lóhely, bekötőút és járda, zöld-
felületek kialakítása, és két
elektromos töltőállomás létesí-
tése zajlik. Bárszentmihályfa
városrészben a helyi önkor-
mányzat és a lakosság segítsé-
gével megújítják a fűzsátrat,
amely évek alatt a település
egyik jelképévé vált. Megkez-
dődött – állami beruházás ke-
retében – a kézilabda munka-
csarnok építése is, jelenleg az
alapozás földmunkáit végzik, a
kivitelezés ideje pedig másfél
év várhatóan. Mumor város-
részben pedig a befejezéshez
közeledik az Arany János út
felújítása, amellyel teljessé vá-
lik a Bárszentmihályfáig veze-
tő útvonal teljes megújítása.

A dr. Hetés Ferenc Rende-
lőintézet tájékoztatása alapján
az orvos-beteg találkozások le-
csökkentése érdekében, a vírus-

A lentiek felelősen gondolkoznak a járványhelyzetben
fertőzések terjedésének meg-
akadályozása céljából bizony-
talan ideig szünetel az orto-
pédiai, neurológiai, tüdőgyó-
gyászati, fül-orr-gégészeti, sze-
mészeti, belgyógyászati, és
foglalkozás egészségügyi szak-
rendelés. A betegeket kérik,
hogy az ellátás miatt érdeklőd-
jenek a 92/351-010-es telefon-
számon. Kérik továbbá, hogy
bőrgyógyászati panaszok ese-
tén a páciensek küldjenek dr.
Kiss Gyula bőrgyógyász szak-
orvosnak képet a tünetekről
emailben, vagy közösségi ol-
dalon, melynek elérhetőségei
megtalálhatók a rendelőintézet
honlapján. A bőrgyógyász ezek
alapján, ha szükséges e-recep-
tet ír fel, amely papíralapú
vény nélkül kiváltható a
gyógyszertárakban.

Nagy felelősségük tudatá-
ban, a higiéniai és fertőtlenítés
szabályainak előírásait messze-
menőkig betartva gondozzák
az idős bentlakókat a térség
idősotthonaiban – tudtuk meg
Gáspár Lívia intézményveze-
tőtől. A zalabaksai intézmé-
nyükben 22 fő befogadására
képes speciális izolációs rész-
leget alakítottak ki, amely fo-

gadhatja a kórházból hazatérő
fekvőbetegeket, az általuk meg-
határozott 20 nap biztonsági
megfigyelés idejére. Ide kerül-
hetnek azok is, akik egyéb
tünetekre panaszkodnak, vagy
netán megfertőződnek a Covid
vírussal. Megtudtuk, hogy 18
millió forintot költöttek az
idősotthonaik biztonságára ed-
dig a Lenti Kolping Gondozási
Központban, például védőfel-
szerelésekből, fertőtlenítő sze-
rekből három hétre való tar-
talékkal rendelkeznek. Jelen-
leg az előbb részletezett izolá-
ciós részleg technikai feltéte-
leinek további bővítéséhez
várják támogatók jelentkezé-
sét, félautomata defibrillátor,
újraélesztő és EKG gépek be-
szerzését tűzték ki célul. En-
nek a speciális részlegnek a
vezetését lo-dr. László Péter
vászi háziorvos, intenzív szak-
orvos, aneszteziológus vállalta.

„Kis hősöknek” nevezte to-
vábbá Gáspár Lívia intézmény-
vezető munkatársait, akiknek
fele önként jelentkezett ebbe a
részlegbe dolgozni, akár a
legsúlyosabb koronavírus fer-
tőzöttek gondozását vállalva.
A gondozónők a hétköznapok-
ban is példásan helytállnak,
minden idősotthonban számí-
tógép áll a rendelkezésre a csa-
ládtagokkal való online talál-
kozáshoz, beszélgetéshez, ter-

mészetesen a nővérek segítsé-
gével. A súlyosabb betegség-
gel küzdő idős ellátottak ál-
lapotáról pedig – az adatvé-
delmi szabályok betartása mel-
lett – fénykép küldésével tá-
jékoztatják a hozzátartozókat.

Nem hanyagolják el tagtár-
saikat a Gyalogló Idősklub és
Civil Nyugdíjas kluboknál sem,
tudtuk meg Császár Dezső
vezetőtől. Internetes zárt cso-
portjaikban folyamatosan te-
szik közzé a tudnivalókat, sza-
bályokat, legfrissebb informá-
ciókat. Tartják a kapcsolatot
országos társszervezeteikkel is,
megelőzéssel kapcsolatos ja-
vaslataikat továbbítják a tag-
ságnak. Mindezek mellett te-
lefonon is felhívják egymást a
tagok, jó érzés ilyenkor felele-
veníteni a sok-sok együtt töl-
tött szabadidős kirándulás, vagy
klubfoglalkozás emlékeit. Azt
is felmérték az önkormány-
zattal karöltve, hogy vannak-e
olyan idősek, akik akadályoz-
tatva vannak a napi bevásár-
lásban, vagy gyógyszerkivál-
tásban, felajánlva segítségüket.
Amíg nem enyhül a veszély-
helyzet az online oldalakra ott-
hon is végezhető mozgásos
gyakorlatokat is feltöltöttek,
hogy hozzájáruljanak a tagság
egészségi állapotának karban-
tartásához.
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A felújított híd.

Szilvágyon az önkormány-
zat minden felnőtt lakosnak
juttatott mosható szájmaszkot,
amit önkéntesként Lelkes Sán-
dorné varrt, de vásároltak
egyszer használatos orvosi
maszkokat, gumikesztyűket,
fertőtlenítőt is a koronavírus
elleni védekezéshez.

A képen Péntek Katalin pol-
gármester oszt védőmaszkot.

Szilvágyi védekezés

Páka zártkerti területeinek fejlesztése elnevezésű pályáza-
ton nyert legutóbb az önkormányzat, közel 10 millió forintot –
tájékoztatott a település polgármestere.Lukács Tibor,

– A támogatást zártkertjeink könnyebb megközelítésére,
padkák javítására, kialakítására fordítjuk.

– Mely területeket érinti a felújítás?
– A pákai Kishegyen 300 méteren aszfaltozást és útpadká-

zást végzünk, a Csokmai hegyen 100 méteren szintén aszfal-
tozást, valamint a padka kialakítását tervezzük és 100 m
hosszúságban az árok tisztítását is megoldottuk. Egyébként
ugyanitt került kialakításra Tündérkertünk is, ahol a vidékünkre
jellemző őshonos gyümölcsfákkal ültettük be a területet.

– Hogyan állnak jelenleg a munkálatokkal?
– A földmunkák megkezdődtek, de a járvány miatt nem tud-

ni mikor üzemelnek újra az aszfaltkeverők, így július 31-ig ha-
táridő módosítást kértünk a befejezésre – zárta beszélgeté-
sünket Lukács Tibor polgármester.

dj

Zártkertek fejlesztése Pákán

A földmunkák már elkezdődtek..
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A Zala Megyei Közgyűlés
elfogadott éves munkaterve
alapján 2020. április 23-án ke-
rült volna megtartásra a testület
soron következő rendes ülése.
A koronavírus járvány követ-
keztében elrendelt veszélyhely-
zetben képviselő-testületi és
bizottsági ülések megtartására
nincsen lehetőség, a katasztró-
favédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) be-
kezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyű-
lés elnöke gyakorolja.

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban fog-
laltak alapján valamennyi elő-
terjesztést a szokásos eljárás-
rend szerint előzetesen kézhez
kaptak. A megküldött előter-
jesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhet-
ték meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés
elnöke a fent hivatkozott jog-
szabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Beszá-
moló Zala megye közbizton-
ságának helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézke-
désekről, feladatokról.” című
előterjesztés volt, amit szintén
kézhez kaptak a képviselők,
ugyanakkor a közgyűlési doku-
mentum a veszélyhelyzet meg-
szűnését követően ismételten a
testület elé kerül annak ér-
dekében, hogy a képviselők
kérdéseiket személyesen is
feltehessék a rendőrség illeté-
kes munkatársának. Erre tekin-
tettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfo-
gadta a Zala Megyei Önkor-
mányzat 2019. évi gazdálko-
dásának zárszámadásáról szóló
rendeletet. A Zala Megyei Ön-

Döntések elnöki hatáskörben
kormányzat 2019. évben is a
rendelkezésre álló forrásokból
a takarékosság elvét előtérbe
helyezve teljesítette a törvény
által előírt feladatokat.

Döntés született a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi egyszerűsített
éves beszámolójának és köz-
hasznúsági mellékletének elfo-
gadásáról. A gazdasági társaság
2019. évi tevékenysége első-
sorban a Terület – és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program
pályázatainak megvalósítására,
végrehajtására irányult.

Első ízben 1992-ben került
aláírásra együttműködési meg-
állapodás a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közös-
ség Zala Megyei Önkor-és a
mányzat között a muravidéki
magyarság nemzeti tudata
fennmaradásának és az anya-
nemzethez való kötődésének
erősítésére. Az évenként aktua-
lizált tartalommal megkötött
megállapodás hatékonyan segí-
tette a Muravidéken élő ma-
gyarság nemzeti kultúrájának,
hagyományának megőrzését,
az önkormányzati, intézményi
együttműködést. A 2020-as esz-
tendőben sem maradhat el a
megállapodás megkötése, az
idei esztendőben is változatla-
nul 1 millió Ft-al támogatja a
közgyűlés elnökének döntése
alapján a Zala Megyei Önkor-
mányzat a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Kö-
zösség programjainak megva-
lósítását.

Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3.
számú mellékletének I. 6. pont-
ja lehetővé teszi a megyei ön-
kormányzatok számára rendkí-
vüli támogatás igénylését. A köz-
ponti költségvetésben a fenti
pályázati célra 300 millió Ft áll
rendelkezésre. A rendkívüli tá-
mogatást a megyei önkormány-
zatok pályázati úton igényel-

hetik a belügyminiszter és a
pénzügyminiszter pályázati ki-
írása alapján. A közgyűlés el-
nökének határozata alapján a
Zala Megyei Önkormányzat
pályázata a 2020-as évben is
benyújtásra kerül.

Döntés született továbbá a
Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal 2019. évi belső ellen-
őrzési jelentésének elfogadásá-
ról, valamint ügyrendjének mó-
dosításáról is. A belső ellenőr-
zési jelentés megállapította, hogy
a 2019. évben lefolytatott vizs-
gálatok során hiányosság nem
került feltárásra, így a jelen-
tés-tervezetek javaslatokat nem
tartalmaztak, intézkedési terv
készítése nem volt szükséges.

Végül a Terület – és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram újabb 15 db támogatási
kérelme vonatkozásában, az
Irányító Hatóság javaslata alap-
ján hozott döntést a közgyűlés
elnöke.

A megalkotott rendelet, il-
letve a határozatok a Zala Me-
gyei Önkormányzat Közlönyé-
ben kerültek kihirdetésre, mely
megtalálható a www.zala.hu
honlapon.

Zalaegerszeg, 2020. április
23.

Dr. Pál Attila
elnök

Dr. Pál Attila gyakorolja a köz-
gyűlés feladat- és hatáskörét.

A felújítási pályázat részeként öntött gumiburkolatra
cserélik a óvoda teraszburkolatát a napokban.csesztregi Bedő
Róbert polgármester a beruházás kapcsán elmondta, hogy
2019-ben a Magyar Falu Program pályázaton a csesztregi
intézményfenntartó társulás pozitív pályázati döntést kapott,
melynek köszönhetően megkezdődtek az óvodaudvar fel-
újításának munkálatai.

– A pályázat keretében megújul a fedett terasz burkolata,
ami egy játszóelemekkel tarkított 3 cm vastag öntött gumi-
burkolat lesz – folytatta további részletekkel a polgármester. –
A pályázat kivitelezője a budapesti 3B Line Europe Kft., aki a
legkedvezőbb árajánlatot adta az eljárás során. A vállalkozó
teljesítési határideje 2020. május 31. A koronavírus járvány
miatt jelenleg az óvodaudvar gyermekek nélkül, üresen áll, így
az óvoda újranyitását követően a gyermekek már az új udvaron
játszhatnak majd.

dj

Kicserélik a terasz burkolatát

2020. május
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

A lakosság éle-nemesnépi
tét is megnehezítette a Covi
19 vírus miatt kialakult hely-
zet, ami jócskán kibillentett
mindenkit minden komfort-
zónából.

– Sajnálatos módon bi-
zonytalan lett sok minden: az
orvosi ellátás, a bevásárlás, a
munka, a közösségi életről
nem is beszélve. A könyvtár,
ami már kezdett jól beindulni,
a rendezvények, a klubélet, a
közös filmnézés. Remélhe-
tően nem fog sokáig tartani ez
az állapot, mert az emberek
fegyelmezett magatartása fe-
lül írja ezt a dolgot – mondja
Nagy István polgármester. –
Az időseknek segítünk a
gyógyszer és az élelmiszer
beszerzésében, a falugondno-
ki szolgálattal biztosítjuk a
zökkenőmentes ellátást. Ne-
mesnép lakossága is megkap-
ta a maszkokat és a kesztyűt,

Teszik a dolgukat ebben a helyzetben is.

Nemesnépen sem áll meg az élet
Horváth Ottó, Zalabaksa Kámánpolgármestere javaslatára

Lajos falugondnokkal beszélgettünk, a veszélyhelyzet adta meg-
változott feladatairól és felelősségvállalásáról.

– Az eddig megszokott, rutinszerű feladataim igencsak
megváltoztak amióta életbe lépett a kijárási korlátozás – kezdte
egyből a részletekkel a falugondnok. – A polgármester úrral
reggel történő egyeztetések megmaradtak, de az említett szigo-
rítások miatt a legfontosabb a feladatok sürgősségi, fontossági
sorrendbe állítása. Nagy gondot jelent a 65 év feletti lakosságra
vonatkozó korlátozás, ehhez alkalmazkodva végzem a segítő
munkát. Immár 65-70 adag ételt szállítunk délben, amely folya-
matosan bővül, de van a pénzügyekre vonatkozó vállalásom is.
Azok, akik bankba kapják a nyugdíjukat, meghatalmazásukkal
látnak el, és felveszem a pénzüket.

– Korábban kiemelést kaptak a családok, azok szerepe ve-
szélyhelyzet idején! – utaltunk a polgármester korábbi meg-
állapításaira.

– Igen, a Napsugár Családsegítő Központ munkatársával
(Goldfinger Tünde – a szerk.) közösen nagyon hatékonyan látjuk
el a rászoruló családok segítését, például ma segélycsomagokat
szállítunk a részükre, vagy éppen különböző kérelmek megírása,

Teljes felelősséggel dolgozni falugondnokként
kitöltése is a segítő munka része. Települési képviselő is vagyok
a faluban, nagyon fontos, hogy megfeleljek a lakosság bizal-
mának és nagyon lényegesnek tartom a megelőzést is a mun-
kámban. Az idősebbek figyelmét folyamatosan felhívjuk az ide-
genekkel való viselkedésre, hallani mostanság, hogy a bűnelkö-
vetők egyik célcsoportja lettek. Úgy veszem észre, megfogadják
tanácsaimat, kikérik a véleményemet. A településen mindenki
kapott arcvédő maszkot, a rászorultakat fertőtlenítő szerekkel is
elláttuk.

– Ez tényleg sok feladat!
– Igen, nem is mindig fér bele a munkaidőbe. Igyekszem a

falubusszal csökkenteni a szállítások mennyiségét, inkább
magam intézem az ügyeket, de ha szükséges, a szállítások után
azonnal feltőtlenítem a kocsit. Úgy gondolom, teljes komoly-
ságot, felelősségvállalást igényel mindenkitől a jelenlegi helyzet
– zárta gondolatait Kámán Lajos.

dj
Kámán Lajos falugondnok szolgálati járműve mellett.

ami az egyéni védekezésben
nyújthat segítséget. A mostani
helyzet nem csoportos mun-
káról és a közösségről szól, de
így is tesszük a dolgunkat.
Tavasz lévén indul a kaszálás,
a fák alakítása, folyamatos a
faültetés és a falukép javítása.
Díszpolgárunk, Németh Lász-
ló, a Németh-Fa vezetője 10
db fenyőt ajánlott fel. Ezúton
is köszönjük neki – sorolja a
történéseket a polgármester.

A nemesnépiek aktív fizi-
kai munkájából a polgármes-
ter is részt vállal.

A folyamatban lévő pályá-
zatokon is dolgoznak, remé-
lik, hogy kedvező elbírálásban
lesz részük, megvalósításuk
pedig a lakosság kényelmét és
örömét szolgálja majd.

Anyák napja alkalmából
sok örömteli napot és további
jó egészséget kíván minden
érintettnek a falu vezetése.



Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

Csatlakozva a #maradjott-
hon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrí-
nyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített kör-
nyezetünk kiemelkedő elemei-
nek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.

– A Zala Megyei Kor-
mányhivatal hetedik alkalom-
mal hirdette meg pályázatát,
amelyre a megyén, illetve idén
– a Nemzeti Összetartozás
évének tiszteletére –, már az
országhatáron túlról is várta
azokat az alkotásokat, amelyek
az épített környezetünk értékes
és meghatározó elemeire hív-
ják fel a figyelmet. Az idei pá-
lyázattal a Zala Megyei Kor-
mányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos el-
töltésének elősegítésébe is be-
kapcsolódott, és minden pályá-

Csodák az ablakból

zót arra kért, hogy otthonról,
az ablakból kitekintve szerez-
zen inspirációt a feladathoz.
2020 a Nemzeti Összetartozás
éve, amely már nem csak a
történelmi múltunkra való
emlékezésről szól, hanem az
előttünk álló kihívások össze-
fogáson alapuló leküzdéséről
is, egyben alkalmat teremt,
hogy a megpróbáltatásokban
még inkább eggyé kovácsoló-
dott nemzeti kötelékünket az
épített kultúránkon keresztül is
bemutathassuk. Az otthon töl-

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környeze-
tünk épített elemeire felfigyel-
jünk, azokat megismerjük és do-
kumentáljuk. Ezzel olyan kin-
csekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vet-
tünk. A pályázat kiírói ugyan-
akkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványossá-
gokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vár-
tak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.

– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?

– A Zala Megyei Kormány-
hivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megisme-
résére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogé-
kony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődé-
sét nagymértékben befolyásol-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gya-
korolnak a szocializációs fo-
lyamatokra. Az épített környe-
zet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy ha-
tással van az épített környe-
zetünk minőségének emelésé-
re, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beru-
házói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyomá-
nyosnak mondható fiatalokat
megszólító pályázatát a Zala
Megyei Kormányhivatal –
összegezte dr. Sifter Rózsa a
kezdeményezés célját.

A pályaművek beküldési
határideje után – ami lapunk
megjelenésének időpontjában
van – az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli. A legkiválóbbak
díjazásban részesülnek, a leg-
sikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresz-
tül mutatják be.

A családtámogatások minden típusa igényelhető a ve-
szélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsőd-
leges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védeke-
zés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a csa-
ládközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk Zala megye kormány-dr. Sifter Rózsával,
megbízottjával.

– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.

– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentő-
sen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén február-
ban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni véde-
kezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszab-
bította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pót-
lékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei vissza-
vonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogo-
sultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizs-
gálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli,
gondozza-e. Az édesanyák későbbi elhelyezkedését tekintve
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági
helyzetben jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a
munkaerőpiacon.

– A veszélyhelyzetre való tekintettel számos könnyítésről is
döntöttek. Melyek ezek?

– Aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti az állam által finan-
szírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizs-
ga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támoga-
tás és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltétele, hogy
az előbbi esetében az igénylő három év, míg egy tízmilliós CSOK
esetében két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen. A koro-
navírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. An-
nak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatás-
tól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a baba-
váró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhely-
zetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meg-
hatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell sze-
mélyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segít-
ség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát.

– Mit tanácsol a hivatalos ügyek intézésekor?
– A Zala Megyei Kormányhivatal is kéri az állampolgárokat,

hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keres-
sék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyinté-
zési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhe-
tetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni ha-
tékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősség-
vállalására szükség van, így a fentiek tekintetében számítunk
szíves együttműködésükre. A kormányablakok, okmányirodák,
valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről
az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zala-

megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.
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A Pénzügyminisztérium ké-
rése alapján a NAV azzal
próbál segíteni a jelenleg is
működő kis- és középvállal-
kozásoknak, hogy a vissza-
igényelt áfát rövidebb idő
alatt utalja ki. A NAV gyor-
sasága a jogalkotó szándéka
szerint támogatja a vállalko-
zások likviditását.

Az érintett kkv-k az eddigi
75 nap helyett már 30 nap
alatt megkaphatják a nekik
visszajáró pénzt. Az adózási
előéletük alapján megbízható-
nak minősített kis- és közép-
vállalkozások pedig még ko-
rábban juthatnak a vissza-
igényelt összeghez, esetükben
30 napról 20 napra is rövi-
dülhet a kiutalás ideje. Akik a
veszélyhelyzet előtt – a tisz-
tességes adófizetők, és a költ-
ségvetés kárára – megsértették
az adószabályokat, azaz koc-
kázatos adózóknak számítanak,
továbbra is csak 75 napon
belül kaphatják vissza az áfát.

A jogosulatlan vissza-
igénylések kiszűrését és a fo-
lyamat gyorsítását a NAV
megduplázott ellenőrzési és
kockázatelemzési erőforrá-
sokkal segíti, még differen-
ciáltabb, több kockázati para-

Előbb utal a NAV
métert magába foglaló, széles
körű kockázatelemzést végez
a visszaigénylő adózóknál.
Ehhez felhasználja az online
adatszolgáltatásokat, amelyek
a legfrissebb információkkal
szolgálnak a gazdasági ese-
ményekről. Az Online Számla
rendszerből és az EKÁER
adatokból nemcsak az adózók
értékesítései, hanem beszer-
zéseik, partnerkapcsolataik is
nyomon követhetők, és ugyan-
csak segítik a kockázatelem-
zést a nemzetközi információ-
cserében érkező adatok.

A járványhelyzet miatt az
ellenőrzéseket a NAV elsősor-
ban elektronikusan végzi. Ez
mind az adózók, mind a hi-
vatal munkatársai számára
biztonságos ügyintézést tesz
lehetővé. Az ügyfelek is elekt-
ronikusan (ELLUGY nyomtat-
ványon) adják át bizonylatai-
kat ellenőrzésre, csakúgy,
mint ahogy a NAV küldi az
ellenőrzést lezáró jegyzőköny-
vet. A járványhelyzet előtt a
NAV 2020 első negyedévében
csaknem 10 ezer alkalommal
végzett elektronikus módon
ellenőrzést.

( NAV Zala MegyeiForrás:
Adó- és Vámigazgatósága)

Megújult a tavaly tízéves
jubileumát ünneplő fűzsátor
Lenti bárszentmihályfai város-
részében, melyben az adventi
ünnepek idején egy életnagy-
ságú betlehem kap helyet ha-
gyományosan.

A munkálatokat a lenti Vá-
rosgazdálkodási Kft. munka-
társai, majd a helyi lakók a
szintén a településrészben élő
Dulics Margit kosárfonóval
közösen végezték.

– Tavaly érlelődött meg a
gondolat a helyiek részéről,
hogy a fűzsátort meg kellene
újítani, hiszen a fűzvesszők
nagy része elhalt – tájékoz-
tatott alpolgár-Drávecz Gyula
mester. – A korábbihoz képest
az építmény most stabilabb
lesz, hiszen a vasvázak beton-
alapon nyugszanak, és jobban

Új köntösben a fűzsátor Bárszentmihályfán
elbírják majd a terhelést. A
vasalatokat Németh Árpád, a
Németh-Fa Kft. munkatársá-
nak segítségével sikerült el-
készíteni. A fűzvesszőt Zsálek
Ferenc, Kerkateskánd polgár-
mestere ajánlotta fel. A mun-
kálatok során a fűzkötegeket
megfelelő mélységbe helyez-
ték el, és várhatóan még ta-
vasszal meggyökeresednek ezek
a kétéves, négy-öt méter ma-
gas vesszők. Bárszentmihályfa
két legjelentősebb ünnepe az
adventi programsorozat, amely
immár tíz éve tart, illetve a
pünkösdi búcsú és a hősök
napi megemlékezés. Az előze-
tes tervünk az volt, hogy pün-
kösdkor felavatjuk, felszentel-
jük az új fűzsátrat, de a ko-
ronavírus-járvány ebben meg-
akadályozza a közösséget, il-

letve valószínűleg a búcsú is
elmarad, viszont reméljük,
hogy az adventi gyertyagyúj-

tásokra már sor kerülhet de-
cemberben, arra a betlehem is
visszaköltözik majd a sátorba.

A képen középen Drávecz Gyula és Dulics Margit.

A kormány az alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva rendeletet alkotott. Ennek
alapján a beteg-lenti dr. Hetés Szakorvosi Rendelőintézet
fogadási rendje is módosult.

2020.05.04.-től a védőnői, fogászati alapellátások bizonyos
feltételekkel elérhetőek. A járóbeteg szakellátás és a diagnosz-
tikai ellátások (röntgen, ultrahang diagnosztika) szintén meg-
határozott feltételekkel fogadják a betegeket.

A fogászati ellátások feltétele: kizárólag telefonos előjegy-
zés alapján fogadják a betegeket! Az időpont biztosítása után
kereshetik fel a rendelő fogászati rendelését. A járvány mérsék-
lése, megelőzése érdekében napi 3 órában, óránként 4 beteget
ellátva történhet a betegfogadás. (Bizonyos fogászati ellátások
vonatkozásában kizárólag negatív Corona vírus teszt birto-
kában történhetnek az ellátások.

A kormányrendelet alapján a járóbeteg szakellátások és
diganosztikus vizsgálatok (röntgen, ultrahang) szintén előjegy-
zés alapján történhetnek! A telefonos konzultáció során dönt a
szakorvos arról, hogy

a. Nincs további teendő
b. Kérdéses esetben újabb távkonzultáció kell-e
c. Személyes szakvizsgálat szükséges-e
A járóbeteg szakrendelések – a kormányrendelet alapján –

szintén meghatározott időben és számban fogadhatják csak a
betegeket. (4 beteg /óra)

A betegfelvétel előtt a páciensek lázmérése, kézfertőtle-
nítése történik meg, valamint egy 6 pontos rövid kérdőívet kell
kitölteni. A rendelőintézetet kizárólag védőmaszkban keres-
hetik fel a betegek!!!

Szintén a kormányrendelet alapján a fül-orr-gégészeti,
tüdőgyógyászati szakvizsgálatok, valamint az ultrahang vizsgá-
latok csak negatív vírus teszt esetén végezhetők el, hasonlóan
bizonyos fogászati ellátásokhoz.

A rendelőintézet a betegek megértését kéri! A kormány-
rendelet alapján hozott intézkedéseinkkel a vírus fertőzés tovább-
terjedését kívánjuk megakadályozni, mely közös érdekünk!

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszöni a dr. He-
tés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet valamennyi dolgozója!

Módosul a betegfogadási rend
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– A Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalása
alapján a könyvtári könyvek kiszállítása megengedett a hi-
giéniai szabályok betartásával és a minimális kontaktusra tö-
rekvéssel az egészséges embereknek – magyarázta Lapath
Gabriella, a könyvtár igazgatóhelyettese. – A könyveket e-
mailen és telefonon is lehet igényelni, hogy azokat az olvasókat
se veszítsük el, akik nincsenek jelen az online térben. A köny-
veket mi, könyvtárosok visszük házhoz. Ez az időszak arra is jó
lehetőséget adhat, hogy olvasóink aktívabban használják online
katalógusainkat. Folyamatosan frissülő tartalmakkal, érdekes-
ségekkel várunk mindenkit.

A bibliotéka weboldalán a koronavírus-járványról is talál-
nak az olvasók hiteles információkat, amellett pedig unalom-
űző oldalak gyűjteményét állítják össze jelenleg a könyv-
tárosok, szórakozás, segítségnyújtás, zene, rajz és egyéb té-
mákban.

A könyvek kiszállítását telefonon és e-mailen kérhetik 9 és
15 óra között az olvasók, hétfőn és csütörtökön 9-től 11 óráig,
illetve 13.30-tól 15.30-ig viszik házhoz a könyvtárosok a
kikölcsönzött könyveket. Ehhez szükséges megadni az olvasó
nevét, pontos lakcímét és telefonszámát, hogy a szállítás
idejéről egyeztethessenek vele. Egy alkalommal maximum öt
könyv kölcsönözhető, visszaküldésre nincs lehetőség. A már
kiolvasott könyveket a könyvtár előtti rámpán elhelyezett
dobozokban hagyhatják az olvasók hétfőn és pénteken 14.30-
tól 16.30-ig.

Házhoz szállítják a könyvet

Elkezdődött aLentiben
kézilabda munkacsarnok épí-
tése a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és az Átkö-
tő utca közötti területen. A
beruházás részleteiről Hor-
váth László polgármester tá-
jékoztatott.

– A munkacsarnok építé-
séről tavaly december 23-án
jelent meg kormányhatározat
– mondta Horváth László. –
Kormányzati program kereté-
ben valósul meg a beruházás a
Vörösmarty-iskola melletti
zöldterületen, melyet önkor-
mányzatunk térítésmentesen
átadott az államnak. Együtt-
működési megállapodást kö-
töttünk, melyben vállaltuk a
közművek telekhatárig törté-
nő kiépítését. Több alkalom-
mal egyeztettünk Budapesten
a tervezőkkel és a beruházó-
val, illetve módosítottuk a
város rendezési tervét, így a
helyszín kiemelt fejlesztési
terület lett. A kézilabda-csar-
nok építését a BMSK Zrt.
felügyeli, a kivitelezést pe-
dig közbeszerzési eljárás ke-
retében a PESZTER Ingat-
lan-forgalmazási, Építőipari
és Kereskedelmi Kft. nyer-
te el.

A beruházás költségei meg-
haladják az 1,2 milliárd forin-
tot, a munkaterületet március
elején adták át, az építkezésre
500 nap áll a kivitelező ren-
delkezésére, jelenleg az ala-
pozást előkészítő talajmun-
kákat végzik.

– A típusterv alapján ké-
szülő sportlétesítmény hasz-
nos alapterülete mintegy 1725
négyzetméter, ebből a sport-
padló több mint ezer, a beme-
legítő- és konditerem pedig
75,3 négyzetméter – folytatta
Horváth László. – A csarnok
belmagassága közel 8 méter
lesz, a küzdőtér 23x44 méte-
res, ami megfelel a kézilabda-
bajnokságban előírtaknak. A
nézőtérre 150 ülőhelyet ter-
veztünk, ehhez tartozik egy
földszintes kiszolgálóblokk. A
közönség az előtérben találja
majd az akadálymentes vizes-
blokkot. Kialakítanak elsőse-
gélynyújtó helyiséget, ami
irodai funkciót is ellát, de lesz

Épül a kézilabda-csarnok Lentiben
négy játékosöltöző, melyek
egyenként 20 főt tudnak egy-
szerre fogadni. Az öltözői fo-
lyosó végén kap helyet a 2
edzői öltöző és mosdó, a ta-
karítószer-tároló helyiség, és a
konditerem. A küzdőtérből ér-
hető el a szertár, valamint a kí-
vülről is megközelíthető gé-
pészeti helyiség. Az akadály-
mentes létesítmény mellé 48 fé-
rőhelyes parkoló épül.

A városban nagy hagyo-
mányai vannak a kézilabdának,
mely a 2000-es évek elején az
olimpiai bronz- és világbajnoki
ezüstérmes Gódorné Nagy Ma-
rianna, valamint az osztrák
válogatottnál másodedző férje,
Gódor Mihály irányításával
vett új lendületet. A női felnőtt-
csapat többször nyert megyei
bajnokságot, a magasabb osz-
tályba lépésnek pedig éppen
a szabványméretű terem hiá-
nya állított akadályt. A ké-
zilabda-egyesületnek mintegy
100 játékosa van az óvodá-
soktól a felnőttekig, vagyis
nem lesz kihasználatlan a léte-
sítmény.

Horváth László végezetül
hozzátette: az építkezés nyilván
hatással lesz a környéken élők
és közlekedők mindennapjaira.
A kellemetlenségek miatt az
önkormányzat nevében türel-
met kért az érintettektől, illetve
együttműködést is a beruhá-
zás sikeres megvalósítása ér-
dekében.

A csarnok látványterve.

Drónfotó az építkezésről.

Horváth László: – Kormány-
zati program keretében való-
sul meg a beruházás.

Fotó: Goór ZsoltFotó: Goór Zsolt
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Nova Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatósága által a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül
kiírt, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-
ZA1-2016-00016 kódszámú pályázattal 43 474 686 Ft
100 %-os támogatásban részesült az orvosi rendelő
fejlesztésére. A fejlesztés 2019.03.01 és 2020.04.30
között valósul meg.

A projekt eredményeképpen Nován a mai kor igényeinek
megfelelő, korszerű, jól felszerelt orvosi rendelő jön létre,
ahol megfelelő környezetben juthatnak hozzá a település
lakói és a körzetbe tartozó betegek az egészségügyi
ellátáshoz. A fejlesztés következtében az egészségház
épületén tetőszerkezet csere lesz, valamint külső hom-
lokzat szigetelés, a szolgálati lakáson pedig nyílászáró
csere és külső homlokzat szigetelés. Az egészségügyi
ellátáshoz szükséges felszerelés beszerzése szintén
szükséges. A pályázat során biztosított lesz az egész-
ségház hosszú távú működtetése, valamint magasabb
szintű egészségügyi ellátások a betegek részére.
A projekt során mind a házi orvosi, fogorvosi valamint
védőnő szolgálatok rendelői fel lesznek újítva, így nem
csak a betegek, de az egészségház dolgozó is egy mo-
dern, minden esztétikai igényeknek megfelelő környezet-
ben láthatják el a munkájukat. Bútor és eszköz beszer-
zésre is sor kerül, ezzel is elősegítve az ott dolgozok
munkáját valamint kényelmét, ezzel is csökkentve a rájuk
nehezedő terhet.
A fejlesztés növeli a meglévő alapellátási kapacitás bő-
vítését, az új eszközöknek köszönhetően több beteget
tudnak ellátni kevesebb idő alatt.
A fejlesztés során eszközbeszerzés és megvalósult.
Bővebb információ: Nova Község Önkormányzata
Cím : 8948 Nova, Kossuth utca 35
Telefonszám : (92) 577 026

NOVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00016
Egészségház és szolgálati lakás fejlesztése Nován

A Magyar Államkincstár
finanszírozásában, a Magyar
Falu Program keretében még
2019-ben adott be pályázatot
„Óvoda udvar” című kiírásra
Rédics Község Önkormányzata
– tájékoztatott érdeklődésünk-
re polgármester.Soós Endréné

– Az önkormányzati fenn-
tartásban lévő óvoda belső
tereit még 2015-ben újítottuk
fel. Terveink ehhez a beru-
házáshoz szervesen kapcsolód-
nak, hiszen célunk egy a mai
követelményeknek megfelelő
kívül-belül megújított óvoda
működtetése. Mintegy 5 millió
forintot, a projekt maximálisan
igényelhető támogatási össze-
gét nyertük el, ehhez nekünk
önerőből a pályázat megva-
lósításához elengedhetetlen
falutáblákat kell biztosítani
38.100 forintos költséggel.

Tovább szépül az óvoda Rédicsen

– Mi valósulhat meg ebből
az összegből?

– Az óvoda udvarán új
kültéri játszótéri eszközök ke-
rülnek felállításra, ezáltal kí-
vül-belül egy szép, rendezett
intézmény várja a gyerekeket.
A játszótéri eszközök között
mászóvár, laphinták, fészek-
hinta hálós kosárral, kétsze-
mélyes mérleghinta, kombinált
mászóka, homokozó-takaró-
ponyvával, köteles lengő ge-
renda, kombinált egyensúlyo-
zó, rugós játékok, polyball és
kis vonat szerepel, természete-
sen környezetük pedig gyöngy-
kavics ütéscsillapító talaj ki-
alakításával fog megvalósulni.

Közigazgatásilag 12 köz-
ség tartozik Rédicshez. A kör-
nyező falvakból ide járnak
óvodába a gyerekek. Az ön-
kormányzat nagyon fontosnak

tartja az óvodai fejlesztéseket,
hiszen céljuk az óvoda folya-
matos, magas szintű működte-
tése. Jelenleg az óvoda udvara
„siralmas” állapotban van, a
kültéri fa játékok általános
állapota az évek alatt teljesen
leromlott, használhatatlanná
váltak.

– A gyermekek egészséges
fejlődéséhez elengedhetetlen,

hogy minél több időt tölthes-
senek szabadban, friss leve-
gőn, fizikai állapotukat, egyen-
súlyozó képességüket megfe-
lelően tudják fejleszteni – tette
hozzá a polgármester asszony.
– Ehhez járulunk hozzá be-
ruházásunkkal, melyet ter-
veink szerint augusztus elejére
fejeznénk be.

dj

Itt lesz helye az új játszótérnek.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

2020. május
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Befejezéséhez közeledik
Lovásziban az önkormányzati
étterem felújítása, bővítése,
amely beruházás a tágabb
térség egyéb rendezvényszer-
vezési igényeit is kiszolgál-
hatja. polgár-Kovács Ferenc
mester a bővítéssel kapcsolat-
ban elmondta: nyertes vidékfej-
lesztési pályázatuk támogatásá-
ból sikerül megvalósítani ter-
vüket, egyben az étterem aka-
dálymentesítése is megtörténik.

– 30 millió Ft támogatást
kaptunk az étterem bővítésére,
akadálymentesítésére. A volt
moziterem helyiségét össze-
nyitottuk a régi étteremmel,
így egy újabb körülbelül 80
személy fogadására alkalmas
étteremrészt kaptunk. A régi
120 fős befogadó képességünk

200 fős lakodalom is tartható majd Lovásziban
akár 200 fős rendezvények,
lakodalmak tartására is alkal-
mas lehet, ami ismerve a tér-
ség ilyen irányú kínálatát
hiánypótló a maga nemében.

– Milyen munkálatokat vé-
geztek el az új étteremrésznél?

– Hőszigetelés, fűtésrekonst-
rukció, szociális helyiségek ki-
alakítása és külső burkolatjaví-
tás történt, illetve a napokban
be is fejeződnek ezek a munkák.

Kovács Ferenc még hoz-
zátette, hogy egyéb pályáza-
taik is megvalósulnak, a kö-
zelmúltban a zártkerti fejlesz-
tések projekt keretében 700 m
szakaszon megújították a Lo-
vászi hegyi utat, amely új
kavicsos réteget kapott a
könnyebb megközelítés végett.

dj

Előtérben az új éttermi rész, összenyitva a régi szárnnyal.

Külsőleg is megújul az immár akadálymentesített étterem.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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