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Befejeződő felújítások Zalalövőn
A napokban fejeződik be
Zalalövőn két nagyobb volumenű felújítás. Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati
felhívásához a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2019)
nyújtott be támogatási kérelmet
az önkormányzat 2019. augusztusban.
A fejlesztés célja a csütörtökhegyi zárkerti ingatlanok
megközelíthetőségét elősegítő
út fejlesztése.
A zártkerti övezetben kis
területű sokparcellás elsősorban hagyományos szőlő és
gyümölcstermesztést saját fogyasztásra végző zártkerti ingatlanok találhatók.
1200 m hosszban történik
az út felújítása. Olyan műszaki
megoldást próbáltak választani
a rendelkezésre álló 9 millió
forintos forrásból, aminek segítségével elkerülhetők lesznek
a korábbi Pacsa-hegyi útfelújítások okozta kellemetlenségek,
és mindenki megelégedésére
használja és óvja a jövőben.
Sajnos a források – mivel a
korábbi zártkerti felújításhoz
hasonlóak voltak–, nem teszik
lehetővé a teljes hegyi úthálózat felújítását.
A Nagyfernekág felől bevezető út első 385 m-es szakasza
az aljzatkiegyenlítést követően
emulziós bazalt fedést kap, a
fennmaradó útszakaszon pedig
kétrétegű bazalt fedést kap
2,5 m szélességben, illetve fél-

fél méter mészkőzúzalékból
épített padka készül.
A projekt keretében vadkerítés körbevett őshonos gyümölcsös kialakítása is megtörténik saját erőből.
Az őshonos ültetvény telepítése 1661 m2 területen az országos hírű Kovács Gyula erdész pórszombati kertészetéből
származó 35 tő oltványával valósul meg. A telepítés saját beruházásban történik közfoglalkoztatottak bevonásával.
Zalalövő Város Önkormányzata a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító
Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt
„Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése,
fejlesztése” tárgyú felhívásra
benyújtott, TOP-4.2.1-15-ZA12016-00010 kódszámú, A Zalamenti és Őrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény
fejlesztése című pályázattal
57.712.039 Ft 100%-os támogatásban részesült.
Megvalósult a központ épületének felújítása és energetikai
korszerűsítése, az elavult eszközök cseréje és a hiányzók
beszerzése. A Széchenyi 2020
program keretében megvalósuló projekt részét képezi az épület akadálymentesítése, energiahatékonyságának javítása és
megújuló energia hasznosítását
célzó fejlesztések: a napelemes
rendszer kiépítése is.
Az épület felújítás keretében megtörtén az épület nyílászáróinak cseréje, homlokzat-

A megújult szociális intézmény épülete

szigetelése, vizesblokk felújítása, továbbá háztartási gépek beszerzése.
A 43 Zala és Vas megyei településen szociális, családsegí-

tő és gyermekjóléti feladatokat
ellátó intézmény központja
megújulva, korszerűsítve, az ott
dolgozók munkáját segítve
szolgálja a feladatellátást.

Egy másik világ lesz
Ezek a hetek, hónapok nem csak az összefogás, a szolidaritás, a fegyelmezettség, az emberség vizsgaidőszakát jelentik.
A lelkiismeretünk próbatételét is.
Aki ebben a vészterhes időben nem az összefogást tartja szem
előtt, hanem a járványhelyzetet kihasználva önző érdekeit helyezi előtérbe, vagy politikai tőkét akar kovácsolni belőle, annak
előbb utóbb el kell számolnia lelkiismeretével. Ha van neki...
A múltban már sokszor bebizonyította ez az ország, hogy
képes az összefogásra. Éppen ezért ne foglalkozzunk a bel-és
külföldi bajkeverőkkel, a zavarosban halászó tehetségtelen alakokkal. Vegyünk egy nagy levegőt és folytassuk a küzdelmet.
S amikor már túl leszünk ezen az emberiséget igencsak
próbára tevő időszakon, s számba vettük a veszteségeket, folytathatjuk az országépítő munkát.
Talán arra is lesz időnk, hogy átértékeljük eddigi életünket.
Mert biztos vagyok abban, hogy nem folytatódhat úgy tovább,
ahogy eddig zajlott.
Ez a járvány megtanít bennünket egy nagyon fontos dologra, amit eddig elfelejtettünk, vagy felsőbbrendű tudattal nem
akartunk figyelembe venni: nem mi vagyunk a természet urai,
nem vagyunk mindenhatók! Vannak nálunk nagyobb erők,
amelyek időnként figyelmeztetnek erre a tévedésünkre.
A rengeteg fájdalmas veszteség mellett ez lesz ennek a
szörnyűségnek az egyetlen pozitívuma. S talán még az, hogy a
vészhelyzetben mindenki valódi arcát mutatta. S akiről bebizonyosodott, hogy méltatlan arra a tisztségre, amire felhatalmazást kapott az emberektől, arra csak úgy emlékezünk, mint a sok
szenvedést okozó járványra: soha többet ne találkozzunk vele!
Húsvét időszaka van. Sokunk legszomorúbb húsvétja, hiszen szerencsére nem éltünk át világháborút. A kereszténység
legnagyobb ünnepe reménnyel tölt el bennünket. Gondoljunk
Jézus Krisztus halálára, majd feltámadására.
Ebből a helyzetből is lesz feltámadás. Ám nem mindegy, hogy
milyen lesz az azt követő élet a Földön. Csak rajtunk múlik...
Ekler Elemér
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„Három generációval az egészségért”
Szűrővizsgálatok Zalaboldogfán

Sikeres volt a rendezvény.

2020. február 29-én Zalaboldogfán az orvosi rendelőben
és a kultúrház nagytermében a
„Három generációval az egészségért” program keretében szűrővizsgálatokkal egybekötött
előadásokra került sor. A program célja a lakók egészségi
állapotának javítása, figyelemfelhívás az egészségtudatos
életmód fontosságára, a betegségek kóros állapotának mielőbbi felfedezése volt.
Délután 2 órakor elkezdődtek a szűrővizsgálatok, amelyek keretében dr. Berki Barnabás háziorvos és asszisztense a

65 éven felettieknek EKG felvételt készítettek, vérnyomást,
vércukrot mértek. Boka-kar index mérésére szolgáló eszközzel az alsó végtagi érszűkület
megjelenését vizsgálták a rizikós pácienseknél. Ladányi Ibolya, a Zalaegerszegi Alapellátási Intézmény vezetője ún.
egészségértési kérdőívekkel felmérte a megjelentek ismereteit
a betegségeikkel és azok kezelési lehetőségeivel kapcsolatban.
Három órakor elkezdődtek
a kultúrház nagytermében az
előadások, melyek élénk érdeklődés mellett zajlottak. Dr. Ko-

Tájékoztató!
Tisztelt zalaboldogfai lakosok!
A koronavírus terjedése miatt rendkívüli intézkedéseket
vezetett be Magyarország Kormánya. Legfontosabb dolgunk a megelőzés! A vírus elterjedésének megakadályozása
miatt a személyes ügyfélszolgálatok nagy része nem üzemel
(pl. közszolgáltatók, adóhivatal). Velük telefonon vagy online
tudnak kapcsolatot létesíteni. Az iskolák határozatlan ideig zárva tartanak. Anennyiben megoldható, óvodába és bölcsödébe
se vigyék gyermeküket! Az eddigi tapasztalatok alapján a
legveszélyeztettebb korosztály a 60 év felettiek. Kérem, ne
menjenek közösségbe, vásárolni, rokont látogatni!
A gyógyszerfeliratást, gyógyszerkiváltást, bevásárlást a
falugondnoki szolgálat megoldja Zalaboldogfán.
Az igényeket kérem jelezzék felém a 0630/714-4235-ös
telefonszámon vagy Szabó Zoltán falugondnoknak a
0630/433-2363-as telefonszámon!
Akinek bármilyen kérdése felmerülne, forduljon hozzám
bizalommal!
Ne keltsünk pánikot, segítsünk egymásnak!
Kérem tartsák be a megelőző óvintézkedéseket!
Köszönöm a támogató együttműködést!
Ámon Ferenc
polgármester

peczky Ágnes házi gyermekorvos, tüdőgyógyász a dohányzásról, az általa okozott betegségekről és a leszokás lehetőségeiről tartott tájékoztatót. Ezt
követően Kocsis Ágnes gyógytornász mozgatta meg a résztvevő hallgatóságot, a nyak-váll
torna mindenkinek jól esett,
utána felfrissülve folytathatták
a további programokon való
részvételt. Végvári Viktória
dietetikus előadást tartott az
egészséges táplálkozásról, kiemelte, hogy nem feltétlenül
kell mélyebben a pénztárcánkba nyúlnunk az egészséges ételek, alapanyagok miatt. Faluhelyen még szerencsésebb hely-

zetben is vannak az emberek,
mivel sok mindent saját maguk
is meg tudnak termelni, ezáltal
biztosítani tudják a friss, adalékanyagoktól mentes ételek
fogyasztását.
Összességében elmondható,
hogy sikeres volt a rendezvény,
nagy volt az érdeklődés, sokan
tartották fontosnak egészségi
állapotuk ellenőrzését. Remélhetőleg a program – ha kis
mértékben is –, de hozzájárult a
falu lakosainak egészségtudatos gondolkodásának a javításához. A megjelentekkel beszélgetve nagyon sokan szívesen
vennének részt a jövőben is
hasonló rendezvényeken.

Korhatár nélkül
MeNőKlub Zalaszentgyörgyön
A zalaszentgyörgyi kultúrházban nemrég jóhangulatú beszélgetésre gyűltek össze a falu
hölgyei. A legifjabbak még az
első életévüket tapossák, de
akadt köztük szépkorú is. Épp
ez volt a cél, kortól függetlenül
egy olyan közös klub szervezése, ahol mindenki jól érzi magát. Csupán egy feltétel volt: a
településen élő lányok-asszonyok jöjjenek. A klub névválasztása az „erősebb nem” sugallatára: MeNőKlub. Már az
első alkalommal sikerült „fontos célokat” kitűzni: elsősorban
vidám, kötetlen beszélgetések;
egymás jobb megismerése; ötletek átadása különböző nőket

Máris aktívak…

érdeklő témákban; közös színházlátogatás; kirándulás; hagyományőrzés; a községben
szervezett programok segítése,
támogatása.
Ennek jegyében már a farsangi időben két alkalommal is
„nélkülözhetetlenné” vált a
hölgykoszorú. Február 22-én,
szombaton délután a falubeli
gyerekek számára szervezett
vidám farsangi kézművesfoglalkozáson és mulatságon finom fánkkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Mondani sem kell,
igen nagy sikert aratott az ízletes csemege házi készítésű lekvárral és szörppel kiegészítve.
Horváthné Császár Erzsébet
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Példás védekezés és együttműködés Zalaegerszegen
A megyeszékhely vezetése
– Balaicz Zoltán polgármester
irányításával – kiválóan reagált
eddig a koronavírus járvány
kihívásaira. Országosan is példamutató, hogy a kormánypárti
és az ellenzéki képviselők egyhangúlag, egységesen támogatták a lépéseket, korrekt módon
felelősségteljesen dolgoznak ebben a nehéz helyzetben Zalaegerszeg polgáraiért.
Miközben folyamatos a
küzdelem a vírussal, már a jövő
feladataival is foglalkoznak.
Balaicz Zoltán javaslattal fordult a közgyűlés tagjaihoz,
hogy fogadjanak el egy hét
pontból álló helyi gazdaságvédelmi intézkedési csomagot,
melynek tartalmáról előzetesen
egyeztetést folytatott a kormánypárti és ellenzéki frakciókkal és önkormányzati képviselőkkel, akik egyhangúlag
támogatták azt. Ezek a következők a polgármester tájékoztatása szerint:
„1. Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti
díjának 50 százalékos csökkentése a veszélyhelyzet idejére azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket érint a kormányrendeletben foglalt nyit-

vatartási idő korlátozása (vendéglátóhelyek, üzletek, stb.).
Mi csak a saját, önkormányzati
tulajdonban lévő helyiségekkel
kapcsolatban hozhatunk ilyen
döntést, azonban kérem a magántulajdonban lévő helyiségek
bérbeadóit is arra, hogy a jövő
és az újrakezdés érdekében, lehetőségeiket mérlegelve, amenynyiben tehetik, ők is csökkentsenek átmenetileg a bérleti díjaikon.
2. Fizetési halasztás, illetve részletfizetési lehetőség a
helyi adókra vonatkozóan az
ezt igénylő vállalkozásoknak
(kivéve a kirívóan visszautasítandó eseteket, pl. nagy készpénz mennyiség, több luxusautó, stb.)
3. Adóügyi fizetési könnyítések igénylése esetén nem kell
pótlékot fizetni.
4. Magánszemélyek és vállalkozások esetében is 12 hónapos pótlékmentes részletfizetési lehetőség adóügyek esetén.
5. Adóbevételekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások
felfüggesztése a veszélyhelyzet
idejére (pl. munkabérletiltás,
nyugdíjletiltás szüneteltetése,
visszavonjuk a már kibocsátott
hatósági átutalási megbízásokat, inkasszókat, visszavonjuk

Balaicz Zoltán: – Zalaegerszeg nagyon jól vizsgázott, büszkék
lehetünk a közösségünkre!

a gépjárművek forgalomból
történő kivonására tett folyamatban lévő végrehajtási cselekményeinket).
6. A pénzügyi lehetőségek
függvényében felülvizsgáljuk a
befektetés ösztönző támogatási
rendeletünket, az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket, és
további jelentős engedménynyel megvásárolható ipari területeket alakítunk ki.
7. Megvizsgáljuk az országos városfejlesztési alapokhoz
való csatlakozási lehetőségeket, hogy annak segítségével
nálunk is rendkívül kedvezményesen bérelhető iinkubátorházat, valamint SSC-t (Shared

Service Center) alakítsunk ki
újonnan induló start up vállalkozásoknak, vagy szünetelés
után újrainduló, már meglévő,
de most nehéz helyzetbe került
vállalkozásoknak.”
A fentiekből is kitűnik,
hogy a jelenlegi nehéz helyzetből adódó feladatok megoldása mellett mindenre kiterjedő
terveket fogalmaznak meg Zalaegerszegen a járvány megszűnése utáni időszakra.
(A járványhelyzettel kapcsolatos friss országos, megyei
és zalaegerszegi információk
kiadónk naponta frissülő honlapján – www.zalatajkiado.hu –
olvashatók.)

Teréz anya üzenete Fontos hír a civil szervezeteknek
Ebben a nehéz helyzetben igen aktuális Kalkuttai Szent
Teréz üzenete. Olvassák figyelmesen!
Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

Az elmúlt napokban több civil szervezet kért tájékoztatást a
beszámolók május 31-i leadási határidejének meghosszabbításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a beszámolót elfogadó testület összehívása
nem lehetséges.
Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:
A civil beszámolók beküldési határidejének megváltoztatásával kapcsolatban az Országos Bírósági Hivatalnak nincs
releváns döntési lehetősége.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a bíróság a
szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja.
Amennyiben a beszámolók benyújtásának határidejével
kapcsolatban egy esetleges moratórium kerül kihirdetésre a
jogalkotó által, úgy arról az Országos Bírósági Hivatal a
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hirek/rovat/civil-hir oldalon fogja tájékoztatni a civil szervezeteket.
Zalaegerszeg, 2020. március 26.
Forrás: Országos Bírósági Hivatal
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Zalaháshágyon is varrják a maszkokat
Zalaháshágyon is elhatározták, hogy az önkormányzat készít a lakóknak fertőzést megakadályozó, vagy annak csökkentését elősegítő maszkokat. Hamar elkészült mintegy 250 db
pamut alapú szájmaszk, amit
Gombás Hajnalka és Szabó Ferencné varrt meg önzetlen felajánlásból. Ezek a maszkok kétrétegűek, moshatók, fertőtleníthetők és vasalással csirátlaníthatók. Felnőtt méretben készültek, tehát elsősorban a
nyugdíjasok és felnőttek igényét szeretnénk velük kielégíteni.
Az önkormányzat dolgozói
személyesen osztották ki az ingyenes szájmaszkokat. Akiket nem tudtak elérni, azoknál
egy felhívást hagytak, melyben
kértük, hogy igényüket jelezzék Kalamár Krisztiánnál és
Pető Béla Imrénénél (Jutkánál).

Gombás Hajnalka

Mihályi Sándorné

Szabó Ferencné

Jöttek is új igények az általános és középiskolások részére. Ezek kielégítése céljából Mihályi Sándorné is a varrógép mögé ült. Az ő általa készített maszkok már színesek voltak, a „húsvéti nyuszi” mintásak a lányoknak, a fehérek a felnőtteknek
készültek, a fiúknak szóló kékeket Szabó Ferencné varrta meg.

A három hölgy önkéntes és
önzetlen tevékenységét köszönjük, segítségükkel már minden
zalaháshágyi lakosnak tudunk
egy ingyenes szájmaszkot adni.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, mossunk
kezet sokszor, maradjunk otthon!
Horváth Gyula
polgármester

Harangok koncertje

A zalalövői Szabadság tér
parkjában március 14-én harangok szólaltak meg a besnyői
Szironta Együttes közreműködésével. Emlékkoncertet adtak
Lékai László bíboros születésének 110 évfordulójára.
Mivel a rendezvény zalalövői bemutatására pályázni lehetett, így a „Salla” Művelődési
Központ is élt a lehetőséggel, miszerint a településeknek
országosan 60 ingyenes koncertre lehet pályázni. A városnak szerencséje volt, épp az
utolsó hatvanadik helyet nyerte
el, így az előadás nem került

költségbe, és a lakosok is
ingyen vehettek részt a programon.
A Szironta Együttes 2004ben alakult, de 1995-ben már
voltak csírái a közös munkának. Különleges hangszereik, a
harangok és a kisebb-nagyobb
csengők nem mindennapi hangzása megállásra készteti az embereket.
A különleges koncert az
Emberi Erőforrások Minisztériuma „Forrás a zenének, feladat
a zenésznek” c. pályázati támogatás keretén belül valósult meg.
(BHK)

Vigyázzunk egymásra!
Már hetek óta zajlik a védekezés a koronavírus terjedésének
megfékezésére. Számos felhívást juttattunk el a lakossághoz az
interneten, szórólapokon keresztül, melyben kértük a szükséges
óvintézkedések betartását. Minden korosztály számára fontos,
hogy kerüljük, csökkentsük minimálisra a társas érintkezéseket,
csak így tudjuk megvédeni az idős, beteg emberek életét.
Kérem a lakosságot, ahogy eddig, úgy ezután is szíveskedjenek betartani a felhívásokban foglaltakat, hogy városunk
lakóit meg tudjuk védeni a fertőzéstől. Az önkormányzat is
nagy erőket mozgósít a védekezéshez: védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket vásároltunk. A település köztereit rendszeresen fertőtlenítjük. Összefogással szájmaszkokat készítünk, melyeket folyamatosan juttatunk el a lakossághoz.
Adománygyűjtő felhívásunkra számos felajánlás érkezett,
mind anyagi, mind természetbeni. Jelentkeztek önkéntesek is,
akiknek a segítségére a nehéz időszakban számítunk, mikor már
az önkormányzat humánerőforrása nem bizonyul elegendőnek
a feladatok ellátására.
A képviselő-testület tagjai a helyi mentőállomás részére
mosógépet vásároltak, hogy a dolgozók helyben tudják mosni munkaruhájukat.
A helyi civil szervezetek csomagokat állítottak össze a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény részére, hogy ezzel segítség munkájukat a lakosság ellátásában.
Továbbra is várjuk az adományokat és az önkéntesek jelentkezését. Az anyagi támogatásokat az alábbi számlaszámra kérjük utalni: Zalalövő Város Önkormányzata, 1174900815432405!
Az önkéntesek jelentkezését az alábbi elérhetőségeken
várjuk: pmhivatal@zalalovo.hu, 30/3864472
Minden eddigi felajánlást - akár anyagi, akár természetbeni
–, nagy tisztelettel megköszönünk, melyet a lakosság védelmére
fordítunk.
Kérem, folyamatosan kísérjék figyelemmel a médián keresztül a védekezéssel kapcsolatos felhívásokat, rendelkezéseket és aszerint járjanak el!
Kérem a zalalövői lakosságot, hogy nagy türelemmel, fegyelmezettséggel, szabálykövető magatartással védjük meg
embertársainkat – különös tekintettel az idősekre, krónikus
betegséggel küzdőkre –, családjainkat, saját magunkat a láthatatlan ellenséggel szemben!
Köszönöm az együttműködést! Tartsunk össze jóbanrosszban!
Jó EGÉSZSÉGET kívánok mindenkinek!
Gyarmati Antal
polgármester
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V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pályázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.
– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt eseményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – állapította meg Pácsonyi Imre.
Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egyhangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Az eddigi eredményekről Barsi Gergely felzárkózási munkatárs számolt be.
– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.
A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismertette az eddig megvalósult rendezvényeket.
A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről Zimborás Béla Zalaegerszeg
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezetőhelyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémákat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.
Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intézményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.
– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hozzánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.
Befejezésül Orsos Zoltán atya, alsósági plébános, a Szombathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érintő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.
Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lakhatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

Hirdetésszervezõket
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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu
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Karanténban a bajnokság…
Mint ismeretes, az MLSZ
Elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban – azonnali
hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét, átmeneti időre,
újabb döntéséig.
A felfüggesztés idejére mindennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés)
szüneteltetése is javasolt. Az
elnökség felhívja a sportszervezeteket a sportolók és sportszakemberek otthon tartózkodására vonatkozó előírások
megalkotására és betartására.
Józsi Györgyöt, az MLSZ
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatóját kértük a jelenlegi
megyei focikörkép felvázolására.

– Április második hete után
a szövetség újra foglalkozik a
bajnokságok további sorsával,
remélve, hogy akkor már jobban látható a járványhelyzet kimenetele. Addig csapatszinten
mindenféle rendezvény (edzések, mérkőzések) le van állítva.
Egyéni tréningek tarthatók –
mondja Józsi György.
– Hány bajnoki osztályt,
csapatot, labdarúgót érint ez?
– Nyolcvanegy III. osztályú, tizenhat II. osztályú és
tizenöt I. osztályú, vagyis száztizenkettő felnőtt együttes szerepel a megyei bajnokságban,
ezeken kívül természetesen női
és utánpótlás csapatok. Összesen 7477 labdarúgó rendelkezik
versenyengedéllyel Zalában.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők
A ZTE 100 éves
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a Zalatáj Kiadó korábban megjelentetett, a klubbal kapcsolatos könyvei, kiadványai.
A Megkoronázva,
a ZTE-mozaikok, a
Bajnokcsapat, A nagy
csapat I-II. megvásárolhatóak lesznek
majd a szerkesztőségben
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.
Az árusításra természetesen csak a
rendkívüli járványhelyzet
feloldása Újra kapható lesz a Megkoronázva című
után kerülhet sor. kötet is.
Addig is e-mailon (zalataj@ gyezhetők. További informázelkanet.hu, zalatajkiado@gmail. ciók a 30/378-4465-ös telecom) a kiadványok elője- fonon.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Bizonytalan a folytatás időpontja.

Sikeres vizsgát tettek
A Magyar Labdarúgó Szövetség égisze alatt Zala megyében szervezett alapfokú játékvezetői tanfolyam került lebonyolításra 2020. 01. 11. és
2020. 03.07. között.
39 fő jelentkezett, amely
rekordnak számít Zala megye
történetében! Fontos megemlíteni, hogy ebből a 39 főből 9
hölgy hallgató is volt, akik valamennyien a ZTE női labdarúgó-csapatának tagjai.
A záróvizsgára Nagykanizsán került sor, ahol a 39

tanfolyami hallgatóból 35 tehetett vizsgát 1 fő külföldi útja
miatt, 3 pedig amiatt nem
vizsgázhatott, mert nem érkezett meg az erkölcsi bizonyítványa.
A 35 hallgatóból mind a 35
sikeres vizsgát tett!
A sikeres vizsgát tett hallgatókból 32 fő megkötötte a megbízási szerződést, így megtették
a működéséhez szükséges első
lépéseket, hamarosan már a
pályán mutathatják meg tudásukat.

Harmincöten sikeresen vizsgáztak, s majd a pályán is bizonyíthatnak.

Zalalövő és Környéke
Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
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Több szálon kötődik Zalaháshágyhoz
Második ciklusát kezdte
képviselőként Zalaháshágyon
Kalamár Krisztián. Számára
nem újdonság a közösségért
végzett munka, hiszen közel
húsz éve a sportkörben is tevékenykedik, segítve az elnök munkáját. Főállásban a
helyi önkormányzat dolgozója, a zöldövezet karbantartójaként.
– Kötődése Zalaháshágyhoz?
– A szüleim is itt élnek, én
sem kerestem máshol a boldogulást a családommal. Nagy
örömünkre 2016-ban sikerült
házat vásárolnunk a faluban,
önálló otthont teremtve ezzel.
– A testületi munkában milyen feladatok jutnak önre?

– Mint képviselő a falu érdekeit szem előtt tartva a lehető
leghatékonyabban szeretném
végezni a munkámat. Fontos
feladat a fiatalok összefogása,

amihez a sport nagyszerűen alkalmas. Tavaly óta heti egy alkalommal tartunk foglalkozásokat gyerekeknek a focipályán. Mindezek mellett minden
olyan törekvésnek a támogatója
vagyok, ami a falu érdekeit
szolgálja, főleg akkor, ha ennek
pályázati forrása is van. Munkám által szeretném a falut és
környezetét szebbé, komfortosabbá tenni.
– Az októberi választás óta
eltelt időszak tapasztalatai?
– Az előző ciklus képviselői közül egyedül indultam az
őszi választáson. Megítélésem
szerint kedvező az új testület és
a polgármester megítélése.
(e)

A szépkorúak és a hölgyek köszöntése

A legrégebbi nyugdíjasok: Vadász Károlyné, Simonics Tibor, a
legfiatalabb nyugdíjas Varga Árpádné és Horváth Gyula polgármester.

Zalaháshágyon március 8-án
a községháza közösségi termében látták vendégül a szépkorúakat. A nemzetközi nőnapon
természetesen a hölgyeket is
köszöntötték.
Aki csak tehette, mindenki
eljött a rendezvényre, a nyugdíjas korúak több, mint ötvenen
foglaltak helyet az asztalok
körül.
Horváth Gyula köszöntötte
a megjelenteket. A polgármester a képviselő-testület és a
saját nevében is megköszönte a
háshágyiaknak, hogy aktívan
vettek részt az önkormányzati
választásokon.
– December 31-én kiléptünk a Zalalövői Önkormányzati Közös Hivatalból január 1jével csatlakoztunk a Zala-

szentgyörgyi Közös Hivatalhoz. Zalaszentgyörgy mellett
Kávás, Zalaboldogfa, Babosdöbréte, Zalacséb és Zalaháshágy tartozik ide – mondta.
A polgármester beszélt a
változás előnyeiről, illetve tájékoztatást adott a következő
időszak legfontosabb feladatairól.
Horváth Gyula közvetlen
szavakkal szólt a hölgyekhez,

„akik nélkül nem lehet és nem
is érdemes élni!”, illetve a nagy
generáció tagjaihoz, akiknek az
életútja meghatározta a következő nemzedékek lehetőségeit.
A hölgyek virágot, a férfiak
egy üveg bort kaptak ajándékba.
A polgármester külön köszöntötte a leghosszabb ideje
nyugdíjas hölgyet, Vadász Károlynét és a leghosszabb ideje
nyugdíjas urat, Simonics Tibort
és a legfiatalabb nyugdíjast,
Varga Árpádnét.
Az ünnepi műsor a helyi
Ezüsthárs asszonykórus műsorával kezdődött, majd Debrei
Zsuzsannának és Hertelendy
Attilának a produkciójával
folytatódott.
A Hevesi Sándor Színház
művészei ismert operettrészleteket, musicalt, sanzont, retro
dalokat és duettet adtak elő fergeteges hangulatot varázsolva.
Az önkormányzat vacsorával látta vendégül a meghívottakat, majd kötetlen beszélgetés kezdődött.
Samu László
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó,
mert a világ is szebb lesz tőle…

Az 1 cm-es torta
Társaságban, amikor kiderül, hogy konyhatervezéssel és gyártással foglalkozunk, gyakran felteszik a
kérdést: – És az Imre szokott
főzni?
A barátaim tudják, sokat
dolgozom. Ezért kajánul várják a választ, hogy nem.
Ilyenkor mindig családtagjaimra nézek, hogy ők válaszoljanak, érzem, tőlem
nem lenne hihető a válasz:
– Főzni nem, de sütni
szokott.
Erre a válaszra senki
nem számít. Megdöbbennek.
A nők elkezdenek furcsán
méregetni. A férfiak tekintetéből kiérzem: na, ez se normális. Azért, hogy oldjam a
helyzetet, elmagyarázom: –
Nem olyan nagy dolog. Ki
kell mérni az anyagokat, a
keverőgép összekeveri, a sütőbe berakom és kész. Nekem ez pihenés, mert egészen mást csinálok.
A férfiak ilyenkor megnyugszanak. Ha pihenés, ez
még belefér, ezzel még nem
ástam alá a férfitársadalom
tekintélyét.
– És mit szokott sütni? –
kérdezik a nők, mert a sütés
azért nem olyan egyszerű,
mint ahogy előadtam. A lányom ilyenkor egyből közbeszól:
– Apa sütött már 1 cm-es
tortát! Újabb döbbenet. A
nők elkezdenek gondolkozni, vajon milyen süti lehet
ez, mert még ilyenről nem is
hallottak. A férfiak itt már
elveszítik a fonalat, ez már
cukrászat…
Mielőtt, mint cukrász
mennybe mennék, mosolyogva teszem hozzá: – Egyszer
elfelejtettem a sütőport hozzátenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2020. április
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Üdítő természet
A koronavírus miatt mindenhol azt halljuk: aki teheti,
maradjon otthon!
Nem tudom mi lesz a helyzet e cikk megjelenésekor, de
bízom abban, hogy megengedett lesz a lakóhely testmozgás
céljából történő elhagyása, így
látatlanban arra buzdítok mindenkit, hogy egy egészségügyi
sétára menjen a természetbe!
Aki tud, a hátsó kapun keresztül, családi körben induljon
útra!
Mindenki hangulatára nagyon jó hatással lehet egy rövidke kirándulás is, nem be-

szélve – a négy fal közé szorult, kalandvággyal teli – gyermekekről!
A vidéki településeken szerencsére lehetőség van arra,
hogy a közeli erdei, mezei utakon sétákat tegyünk. Aki nem
szokott sétálni, meg fog lepődni, hogy mennyi természeti érték veszi körül.
A változatos erdők tavasszal különösen hívogatóak.
Számos forrás is található errefelé, melyekből 30 éve még az
erdőn járó, dolgozó emberek
oltották szomjukat. Ennek emlékét egy fához láncolt fém-

A Zalalövői Napköziotthonos
Óvoda felhívása a beíratásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2)
bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás
óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel
– a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a következő egyedi
eljárási szabályokat határozta meg:
1. A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a
többi kötelező felvételt biztosító óvodával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. április 21. –ig hivatalból felveszi azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés
arról, hogy más óvoda felvette.
Ha a szülő olyan óvodába akarja beíratni gyermekét, amely
a kötelező óvodai felvételt biztosítja akkor nincs szüksége
intézkedésre az óvoda felé. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy
melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
2. Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító
óvodába szeretné beíratni gyermekét, szándéknyilatkozatot kell
benyújtania a választott óvoda vezetőjéhez 2020. április 17.-ig.
Ez telefonon és e-mailben is megtehető.
3. Abban az esetben, ha kötelező felvételt biztosító óvoda
további felvételi kérelmeket is tud teljesíteni, a hozzá beérkezett szülői szándéknyilatkozatok alapján beiratkozási beosztást készít és erről a szülőket értesíti, és 2020. április 30-ig
döntést hoz.
4. A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal minden érintett szülőnek értesítést küld postai úton lakcímükre, várhatóan 2020. április 6- 10. között.
A Zalalövői Napköziotthonos Óvoda feladatellátási
körzetéhez tartozó települések: Zalalövő, Csöde, Felsőjánosfa,
Hegyhátszentjakab, Őrimagyarósd, Szaknyér, Zalaháshágy.
Javaslom, hogy telefonon vagy e-mailben vegyék fel a
kapcsolatot Kovács Imréné óvodavezetővel és tájékoztassák,
hogy a körzetes óvodába kívánják-e beíratni gyermeküket.
Az óvoda elérhetőségei:
06 30/298-1872, ovoda@zelkanet.hu
Gyarmati Antal
polgármester

bögre, vagy kövekkel kirakott
kis öböl jelzi.
A patakmedrek környezete
és a földutak ilyenkor is állatlábnyomokkal telítettek, melyek ékes bizonyítékai a gazdag
vadállománynak. Ha az ember
kora reggel indul az erdőre,
mezőre, vagy épp szürkületkor
kint jár, saját szemével is láthatja a kicsit sem félénk őzeket. Ha szerencséje van, akár
rókát is megpillanthat. Az erdőt
csendben járó vándor nappal is
találkozhat akár 50-100 fős
létszámú szarvasrudlival.
Most tavasszal megélénkül
a madárvilág is. Érdemes használni a fényképezőgépet, és
otthon beazonosítani a megörökített tollasokat, hiszen sok
esetben védett, illetve vonuló
madarat is lencsevége lehet
kapni.
Érdemes hát felfedezni a
környéket, és újra rácsodál-

kozni a természet szépségére,
lehajolni egy virághoz, belefeledkezni a virágzó bokrok
(som, kökény, majd a bodza) és
zöldellő fák látványába. (Személyes kedvencem egy virágzó
ringlószilva fasor, mely ilyenkor ontja illatát – felejthetetlen
élmény!)
Egyes területeken több hektárnyi részen virágzik április
közepétől az agárkosbor, az
élénk lila, bíbor színű virág,
mely az egyik legkisebb méretű
– védett – orchideaféle.
Ezek mind, mind felfedezésre, vagy ismételt találkozásra várnak. Itt vannak mellettünk.
Kívánom, hogy a természet
segítsen mindenkinek egy kis
örömet, megnyugvást találni
ebben a nehéz időszakban!
Varga Katalin
polgármester
Hagyárosbörönd

Szájmaszk és egymásra figyelés
Hagyárosbörönd Önkormányzat a szájmaszkok biztosításával segíti azt, hogy az emberek minél jobban odafigyeljenek egymásra. (Köszönet mindenkinek, aki közreműködött, illetve közreműködik a maszkok elkészítésében; munkájuk példaértékű!)
A szájmaszkok viselése, és azok megfelelő használata (rendszeres fertőtlenítése) nagyon fontos, de csak egy dolog, azok
közül, melyekre figyelni kell.
Igen, figyelnünk kell egymásra, mivel a veszélyhelyzet
kihirdetése óta minden megváltozott. Érezhető a feszültség, az
idegesség, a szorongás, a félelem. (Az otthonmaradó gyermekek öröme sem felhőtlen.) Ki magát, ki hozzátartozóját félti,
van olyan is, aki a helyzet súlyát nem átérezve csak egyszerűen
kényelmetlenül érzi magát a korlátozásoktól, és a többi „pánikoló” embertársától.
Furcsa ez a helyzet. Mindenkit rövid idő alatt kibillent a
megszokott komfortzónájából. Most tanulunk és azonnal vizsgázunk is empátiából, segítőkészségből, türelemből. Szomorú,
hogy az egymás felé fordulás helyett sokszor előtérbe kerül az
ellenségeskedés és az önös érdek, mindez pedig növeli a feszültséget azokban, akik segíteni akarnak, vagy éppen a munkájukat végzik.
Ez a helyzet kellemetlenséget jelent mindenki számára, melyet el kell fogadnunk, ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy
a lehető legtöbb jót hozzuk ki a magunkból, és másokból is.
Vigyázzunk, mert a könnyelműség, a meggondolatlanság,
az óvatlanság közvetve mások ÉLETÉBE is kerülhet!
Varga Katalin
polgármester
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Zalaszentgyörgy a Koronavírus járvány idején
Szeretnénk minden hónapban Zalaszentgyörgy lakosságát informálni és ezúton is bíztatni.
A koronavírussal összefüggésben kialakult veszélyhelyzet
kapcsán az önkormányzatok számára keletkezett feladat az időskorúak segítése, megfelelő ellátásuk megszervezése és biztosítása,
amelyet a 70. életévüket betöltöttek esetében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet ír elő. Egy újabb Kormányrendelet, mely március 31-én, 15.00 órakor lépett hatályba, az
eddigi veszélyhelyzetben korábban hozott kormányrendeleteket
tartotta hatályban, azaz az intézkedések határidejét meghosszabbította a veszélyhelyzet megszűnéséig.
Legfrissebb kormányzati döntés továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló
74/2020.(III.31.) Kormányrendelet, mely az állampolgárokat terhelő kötelezettségeken tovább enyhít. Érdeklődésre a teljesség
igénye nélkül talán a következők tarthatnak leginkább számot:
– A veszélyhelyzet megszűnéséig a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére nem kerülhet sor azzal, hogy a kézbesítésre
vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
újrakezdődik.
– Nem tartanak hagyatéki tárgyalásokat, a hagyatéki eljárások
ideiglenesen megváltoznak.
– A közjegyzői eljárások általában is egyszerűsödnek, jóval
több mindent lehet elektronikusan is megtenni.
– A polgári peres eljárásokat felfüggeszthetik, ha járványveszélyes helyről van szó, de alapesetben lehetőleg hang- vagy
videóalapú tárgyalások lesznek. Egyszerűsítik a keresetek beadását is. Ez sokakat érinthet. Nem lehet a keresetet a bíróságokon
személyesen leadni, ugyanakkor nem kötelező a bonyolult
formanyomtatványok beadása!
Amit önkormányzatunk tett a lakosság védelme érdekében:

2020 március 11.-én a miniszterelnök által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel átvizsgáltuk a helyzetünket és a teendőket.
2020 március 16-án a Zalaszentgyörgyi Óvoda napközi otthonos működését felfüggesztettük. A személyzet az épületen belüli takarítás, tisztítás és fertőtlenítési feladatokkal foglalkozik. Az
óvoda kert és a Paszuly-kert feladatait is elvégezték.
A háziorvosi szolgálat a megszokott rend szerint működik. A
rendelő és váró fertőtlenítését folyamatosan végezzük.
A Zalaszentgyörgyi Önkormányzati Hivatal teljes létszámmal
– igazodva az iskola és óvoda bezárás miatti helyzethez – dolgozik és látja el a feladatokat.
A falugondnoki szolgálat az egyedülálló és idős emberekre
nagyobb figyelmet fordít és összegyűjtve az igényeket, elsősorban
a helyi vegyesboltból szervezi a bevásárlásokat.
A tervünk az, hogy Zalaszentgyörgy közösségi programjait elhalasztjuk 2020. június 30.-ig biztosan. Az azt követő időszak feladatiról, programjairól később döntünk.
Zalaszentgyörgyön a közösségi programokhoz kapcsolódó
pályázatainkat elhalasztottuk.
A március 15.-i ünnepség szokatlan módon való megélése után
már rendezvényt nem tartottunk.
A kultúrház belső felújítását elindítottuk. Az előkészítő
munkákat nagy érdeklődés mellett közösségi munkában elvégeztük. A jól végzett munka után jó hangulatú, rövid, déli ejtőzés
következett. 45 fő volt jelen. Köszönet a munkáért!
A zalaszentgyörgyi civil szervezetek nyilvános aktivitásukat
visszafogták. Gyűjtik az erőt a járvány utáni időkre.
A Zalaszentgyörgyi Sport Egyesület is kényszerpihenőn van.
A gyönyörű Árpád-kori templomunkban a szentmisék jelenleg
szünetelnek.
„Farkas László plébános úr üzenete:
Kedves Testvérek!
Az idei Szent Három Napot és a Húsvéti ünnepünket a kialakult járvány miatt sajátos körülmények között éljük át. A templomi szertartásokat a Hívek nélkül tartom meg. Ennek ellenére

Idősek köszöntése
Zalaszentgyörgyön is köszöntötték a szépkorúakat. Kovács Dezső polgármester a képviselő-testület nevében üdvözölte a vendégeket. Elsősorban
megköszönte a jelenlévők bizalmát az őszi választások kapcsán, majd tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy megalakult zalaszentgyörgyi székhelylyel Zalaszentgyörgy, Kávás,
Babosdöbréte, Zalacséb, Zalaboldogfa és Zalaháshágy közös
önkormányzati hivatala.
Tájékoztatta a megjelenteket az elkövetkezendő 5 év
önkormányzati feladatairól. Elmondta, hogy az önkormányzat
az idősek gondjait, problémáit
továbbra is prioritással fogja
kezelni, és mindenben a
lakosság szolgálatára fog állni,
a közösségi és sportéletet to-

vább fogja erősíteni. Elsősorban azokra a pályázatokra szentelnek nagy figyelmet, amelyek
a település fejlődését szolgálják.
Rövid távú célként a járdák
felújítását tűzték ki. A farsangi
programok végeztével a kultúrház belső felújítását fogják
megkezdeni, amelyhez a tavalyi évben sikerült támogatást
szerezni. Felújítják a padlóburkolatot, a színpad burkolatát,
megújul a klubterem, az elektromos rendszert kicserélik, és
belső festést fognak végezni. A
kultúrház, mint sok más épület
a településen társadalmi munkával létesült, fontos, hogy a
korszerűsítésére is nagy figyelmet fordítsanak. Célul tűzték ki
az épület energetikai felújítását,
ami tartalmazza a külső homlokzat hőszigetelését, a nyílás-

Kovács Dezső polgármester köszöntője.

zárók cseréjét, az energiafelhasználás napelemekkel való
korszerűsítését, így energiahatékony fűtésrendszer kialakítását.
Kovács Dezső polgármester
minden megjelent vendégnek
egy-egy szál virágot adott át,
ajándékkal külön köszöntötte a

településen élő legidősebb hölgyet és urat. A kellemesen telt
vacsorát a Zalaszentgyörgyi
Napköziotthonos Óvoda óvodásai és a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház
művészei színesítették.
Trojkó Tímea
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mégis közös ünneplésre hívom plébániánk lakóit. Szeretnék lehetőséget adni, hogy megerősítsük Jézussal való kapcsolatunkat:
ezért Nagycsütörtökön – Nagypénteken – Nagyszombaton a Bagodi Plébánia templomban du. 5 órakor tartok szertartást, melyre
lélekben zarándokoljanak el. De a különös helyzetre való tekintettel e 3 napon, mint lelkipásztoruk, szeretnék jelen lenni plébániánk minden falujában Jézus keresztjét hordozva. Most a pap
személyében Jézus megy a templomból az emberek közé: a szenvedő és értünk meghalt Jézus vonulása plébániánk utcáin minden
jó szándékú embert meghív arra, hogy:
• egyesítsük vele szenvedéseinket, hiszen minden embernek,
családnak van keresztje.
• fejezzük ki hálánkat Krisztusunk felé, aki magára vette
bűneinket, szenvedéseinket vállalva a kereszthalált.
• kérjük Őt, a megfeszítettet, szüntesse meg a járványt, állítsa
helyre életünk folyását, hogy e járványból okulva bölcsen, megfontoltan, Isten akaratára is figyelve élhessük napjainkat.
Kérem a családokat, miközben a kereszttel vonulok utcájukban, gyújtsanak mécsest, gyertyát ablakaikban, és jöjjenek ki
házuk kapujáig, hogy a kereszttel megáldhassam Önöket.
Egyházközség Idő / hely
Bagod
Nagypéntek
9.00-9.30: Kisfaludy -Hunyadi u.
9.45-10.15: Táncsics -Arany J. - Béke u.
10.30-11.30: Kossuth -Zala -Petőfi -József A.u.
11.40-13.00: Szent István-Széchenyi-Zöldmező u.
13.00-13.15: Szent Erzsébet-Sport-Deák F.u.
13.20-14.30: Ady-Vitenyédi u.-Szentpál
15.00-15.30: Faluház -Vasút u.
Zalaszentgyörgy
Nagyszombat 9.00-9.45: Templomtól indulva -Kossuth u.vissza- Arany J.- Béke u.
10.00-10.45: Petőfi - Ady u.
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Kávás
Nagyszombat 11.00-11.45: Kossuth -Temető-Petőfi u.
2.00-12.30: Dózsa- Munkácsy u.
Hagyárosbörönd
Nagyszombat 13.00-13.45: Fő u.(Bagod felől)- Kossuth u.
14.00-14.30: Hagyáros
Zalaboldogfa
Nagycsütörtök 14.00-14.45: Hunyadi-Rákóczi-Petőfi -Akác u.
15.00-15.45: Kossuth-Arany-Jókai u.
16.00-16.20: Ady-József A.-Virág u.
A húsvétvasárnapi szentmisét de. 9.00-kor tartom a Bagodi
templomban.
Mindenkinek áldott készületet és kegyelmekben gazdag
Húsvétot kívánok!
Farkas László plébános”
Buday Ibolya jó szívének és a családja ügyes kezének köszönhetően Zalaszentgyörgy lakossága kézi készítésű védőmaszkokat
kap. Köszönjük a Buday családnak!
Más most az élet a falunkban. A járvány tetőzése és lefutása
után pedig már nem lesz ugyanaz, mint előtte volt. Reményeink
szerint megerősödve, egy sokkal inkább összekovácsolódott lakossággal tudunk együttműködni tovább.
Jelenleg a legfontosabbak, amit tennünk kell, a higgadtság, a
fegyelmezettség és a személyes felelősségvállalás okán az egészségügyi elővigyázatosság. Természetesen az élet folyik. Kisebb
mederben, de folyik. A hivatal működik, az emberek tartják a kapcsolatot egymással. A munkahelyek, a munkavégzés fontos. Sok
csatornából, forrásból kapunk most arra vonatkozóan útmutatást,
javaslatot, hogy miként járjunk el és hogyan viselkedjünk. Ezt kár
is még tovább erősíteni. Most fontos, aki teheti maradjon otthon!
A járvány után újra együtt leszünk! Addig is gyűjtsünk erőt és
bízzunk!
Kovács Dezső
polgármester

A hagyományőrzés jegyében
Zalaszentgyörgy lakói hagyományőrző és közösségkovácsoló eseményt szerveztek
húshagyókedden. A vállalkozó
kedvű macskurázók 18:00 órai
kezdettel gyűltek össze a falu
kultúrházánál, ahol a – nemrégiben alakult – MeNŐklub
tagjainak egy része serényen
készítette a farsangi időszak

legjellemzőbb finomságát, a
szalagos fánkot. A klub további
tagjai pedig maskarát felöltve
támogatták az esemény sikerességét.
A finom hívogató illatok
bejárták a falut. Népes maskarás csapat indult el a faluban, hogy végleg elűzzék a
telet.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

A falu lakói a kerítésükre
akasztott fehér ruhadarabbal jelezték a szíves vendéglátást.
Számos helyre betértek, első
állomásuk a Tájház volt, ahol
Kovács Dezső polgármester a
Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttessel karöltve finom itallal és
fánkkal fogadta a farsangi társaságot.

Mivel a macskurázók nem
szólalhattak meg, így nehéz
volt kitalálni, hogy kiket is rejtenek az álarcok. Az este nagyon jó hangulatban telt, amit
végül a kultúrházban közös
beszélgetéssel és fánkfogyasztással zárt a macskurázók
csapata.
Horváthné Dervalics Nikolett
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Újabb szeletek a világból
A közelmúltban a Világjáró
Klub két foglalkozása is várta
Zalalövőn az érdeklődőket. Kedvelt programmá vált a „Salla”
Művelődési Központ által szervezett előadássorozat, mely havonta fogadja vendégeit.
Február 25-én Bodorkós Zsolt
geográfus tartott előadást: Az
óceántól a Szaharáig – Marokkó úti képekben címmel. Az
Open Eye Geology munkatársa
hat éve elhagyta a tudományos
kutatást, jelenleg ásványkereskedéssel foglalkozik. Tizenhárom éve több alkalommal is
utazott a helyszínre, ahol mintegy 80 napot töltött. Ásványkereskedőként azért kedveli a területet, mert kopár, könnyen
bányászható. Marokkó muszlim világát a legnyugatibb ke-

letként jellemzik, mely területet
a római időkben barbárok, vad
törzsek lakták.
Az előadó számos érdekes
információval szolgált, mely
szerint a világ leginkább elaknásított területe, a végletek országa ahol sípályák üzemelnek,
mindemellett az 55 °C-os hőmérséklet is általános tendencia. Emellett hihetetlen gyorsasággal épülnek az óriási méretű
autópályák és vasutak. Hatalmas foszfáthomok lelőhely,
ami 500 évre elegendő (műtrágyagyártás alapanyaga).
Mint elmondta, talál kőzeteket, de nem jellemző, hogy a helyszínen vásárolja meg, mivel nem
biztonságos. Leginkább nyugati
országok aukcióin szerzi be a kereskedésben értékesített köveket.

Bagod – veszélyhelyzeti tájékoztatás
Tisztelt Állampolgárok!
A községháza elé felvont
nemzeti lobogókkal (is) hívjuk fel mindannyiunk figyelmét
feladataink és kötelezettségeink
elvégzésére, illetve betartására.
A bagod.hu honlapon minden fontos általános érvényű,
valamint településspecifikus információt megosztunk Önökkel –
egységes arculatot alkalmazva
– elvárás szerint napi többszöri
frissítéssel, kérjük, kövessék nyomon weblapunkat – iratkozzanak fel hírlevelünkre – és a település szokásos hirdetőfelületeit, továbbá a községháza bejáratánál elhelyezett hirdetmény táblát.
Amennyiben a szükség úgy
kívánja, 2 hangosbeszélő rendszert tudunk üzembe helyezni,
melynek segítségével utcákként
tájékoztatjuk lakóinkat.

Kiemelten ajánljuk figyelmükbe a koronavirus.gov.hu
honlap „Megelőzés”, „Mit tegyünk?”, „Mit kell tudni”, valamint „Tájékoztatók” menüit.
Sipos Ferenc
polgármester

Elmaradt a borverseny
A járványhelyzetre való tekintettel elmaradt a március huszonegyedikére tervezett kávási borverseny.
A rendező önkormányzat tájékoztatja a bortermelőket, hogy a megmérettetést későbbi időpontban, a járványhelyzet megszűnése után megtartják. Ennek időpontjáról értesítést kapnak, többek
között lapunkon keresztül is.

Györke Dávid és Györkéné Baján Marianna.

Marokkó után március 11én a klubtagok betekinthettek a
tengeri utazás világába a Hegyhátszentjakabon élő Györkéné
Baján Marianna és Györke Dávid jóvoltából.
Ki ne áhítana egy MiamiHaiti-Jamaica-Mexikó-Florida
útvonalat. A mesés karibi körutazást Dávid nyerte egy üdítős
kupakkal. Mivel nem volt 21
éves, így felnőtt kísérőként az
édesanyjával utazhatott.
Tizenegy napot tölthettek el
tavaly december elején az
Oasis, második legnagyobb
luxus tengerjárón, ami 18 emeletes, 360 m hosszú, 47 m széles luxuscsoda. Kaszinók, üzletek, éttermek, számtalan sportolási lehetőség, több színház,
mini Centrál Park zöldövezet,
szörf szimulátorok, mozgó bárok, golfpálya, galériák, aqua színház, mely 1500 fő befogadására
alkalmas és mellette sok-sok
más izgalmas látnivaló. A hajón
5500 vendég, és több mint 2000
fős személyzet tartózkodott.

Bodorkós Zsolt

Lehet hinni a csodákban,
sokan gondolják, úgy, hogy velük nem történhet ilyen szerencse. Dávidnak és Mariannának
sikerült.
BHK

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es 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 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

2020. április
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Kedvező változás a horgászoknál
A Borostyán Horgász Egyesület közgyűlési adatai szerint a
szervezet eredménye az elmúlt
évben háromszorosára növekedett az előző évek bevételeihez
képest. A jelentős változás minden bizonnyal a 2019 májusi
tisztújításra vezethető vissza.
Ezek az eredmények elkerülhetetlen választ adnak az elmúlt
évek történéseire – mondta el
Pék Ferenc, a civil szervezet
elnöke.
A Borostyán-tó 1986 óta a
horgászható tavak közé tartozik, az egyesület is ebben az

évben jött létre. Jelenleg 235
tagja van, közülük kétszázan
érvényes éves engedéllyel rendelkező aktív tagok, a többi
tagfenntartóként van nyilvántartva. Figyelembe véve, hogy
a horgászatban egyre több gyerek vesz részt, az idei évtől
bevezették a számukra ingyenes horgászatot abban az esetben, ha a szülőknek van éves
területi engedélye. Másik nagyon fontos változás – szintén
az idei évtől –, hogy a tó egész
évben korlátozás nélkül horgászható.

Kezemből született

Tóthné Szigeti Erika mutatta az alkotók munkáit.

Bursits Lajosné és Dobos
Józsefné zalalövői asszonyok kézműves termékeiből nyílt kiállítás a „Salla” Művelődési Központ galériáján. Előbbi színes
harisnyákból készített orchideákat, utóbbi különböző hímzési
technikával készült termékeket
mutatott be. A kiállítók munkáit
Tóthné Szigeti Erika nyugdíjas
pedagógus mutatta be.
Bursits Lajosné, Izolda 5-6
éve kezdte el a színes harisnyából készített termékek készítését. Eleinte rózsákat, egyéb virágokat, mesefigurákat, babákat alkotott, de az utolsó másfél
hónapban csak az orchideáknak
szenteli az idejét. Elmondása
szerint akad olyan kompozíció,
mely akár tíz óra munkát is
igénybe vesz, ötleteteket szívesen merít az internetről.
Célja, hogy megismerjék a
munkáit, melyet szívvel-lélekkel készít.

Dobos Józsefné 1963-tól,
általános iskolás kora óta foglalkozik kézimunkázással. Abban az időben kézimunka szakkörök működtek az iskolában,
melyet akkoriban Pintér Mária,
Marus néni vezetett. A tanító
néni megszerettette velük a kötést, horgolást, különböző hímzéseket, sőt a subázást is, ami
akkor nagy divat volt, de napjainkban alig ismerik, kevésbé
divatos, pedig a jó minőségű
fonalból készült szőnyegek, ma
is megállják a helyüket.
– Jobbára a téli időszakban
kézimunkáztunk, akkor tudtunk
rá több időt szentelni – emlékezik vissza a régi időkre. A subák készítése sok időt vett
igénybe, a nagyobb darabot közel egy évig készítette. Ma már
csak kedvtelésből készít kézimunkákat, többnyire ajándékozás céljából.
BHK

Haltelepítés a Borostyán-tónál.

Az egyesület nagy figyelmet fordít a halőrzésre és a
halakkal való kíméletes bánásmódra, amit a Zala Megyei Horgász Szövetséggel való kapcsolatuk is elősegít. 2 hivatásos
és 9 társadalmi halászati őr végzi az ellenőrzési feladatot; kötelezővé tették a pontybölcső
vagy a pontymatrac használatát. Az egyesület feladatai közé tartozik a tó környezetének a
rendben tartása, amit társadalmi munkával oldanak meg.
Különböző versenylehetőséget hirdetnek meg az év folyamán. Rendszeresen szerveznek feeder, bojlis versenyeket,
amelyen tavaly 23 csapat indult. Ősszel a 3 napos pörgető
versenyen több mint 30 részt-

vevő vett részt. Említésre méltóak a versenyek legnagyobb
fogásai, előfordult 23 kg súlyú
ponty, 54 kg-os és 38,8 kg-os
harcsa, 16 kg-os csuka, 9 kg-os
süllő kifogása.
A horgászok 60-70 %-át a
napijegyes horgászok teszik ki.
A Borostyán-tó az osztrák horgászok között nagy népszerűségnek örvend, évente több,
mint ezren megfordulnak itt.
Bővítették a tó halállományát a
horgászok igényeinek megfelelően. 2019-ben 173 mázsa halat
telepítettek: csuka, süllő, süllő
ivadék, piaci ponty, keszeg került a tóba, az idei évben 50
mázsa 2-4 kg-os ponty került
telepítésre.
Trojkó Tímea

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Méltó kávási megemlékezés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A sportpályánál gyülekeztek március 15-én a kávásiak, majd a Szózat eléneklése és a Föltámadott a
tenger című Petőfi-vers közös
elszavalása után, '48-as dalokat
énekelve, fáklyával a kézben a
falu központjába vonultak (képünkön).

Itt ismét közösen szavalták
el az Európa csendes című Petőfi-költeményt. Az 1848/49-es
forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepség – amit a
helyi önkormányzat és a Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány szervezett – a Himnusz
eléneklésével ért véget.

Herman - Autószervíz Kft.

Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletében Zalalövő térségében” elnevezésű támogatás keretében az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázat célja: A fiatalok helyben maradásának ösztönzése.
Zalalövő Város Önkormányzata a 2019/2020. tanév I. félévében
legjobb tanulmányi eredményt elérő középiskolás tanulók közül
az első három tanulót egyszeri támogatásban kívánja részesíteni.
A pályázók köre: Zalalövőn állandó lakóhellyel rendelkező,
18. életévüket betöltött középiskolás tanulók részesülhetnek
támogatásban.
A pályázat adattartalma: név, születési idő, lakcím, e-mail
cím, telefonszám, középiskolai intézmény megnevezése, ahol a
pályázó tanulmányait végzi, 2019/2020. tanév I. félévi tanulmányi átlag – igazolható formában a középiskolától kapott
értesítés vagy kréta fotó beküldésével -, számlaszám (amennyiben a pályázó rendelkezik számlaszámmal)
A pályázat melléklete: 2019/2020. tanév I. félévi bizonyítvány dokumentuma
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 25.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton, a
pmhivatal@zalalovo.hu e-mail címre
A pályázatokat Zalalövő Város Önkormányzata, Kulturális
és Népjóléti Bizottsága bírálja el, melynek határideje: 2020.
április 30.
Zalalövő, 2020. március 25.
Gyarmati Antal
polgármester

• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

www.zalatajkiado.hu
Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

