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Az Év hősei,
a koronavírus
ellen küzdők

Elfoglalta hivatalát az új jegyző Zalalövőn
Két és fél év megszakítás után
ismét a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal állományát erősíti Kovács Ildikó, aki 2000-től
az okmányiroda munkatársa volt,
2012-től pedig aljegyzőként segítette a helyi közigazgatási feladatokat. 2020. április 11. naptól
jegyzői kinevezést kapott, hogy
szakmaiságával a jogszabályoknak megfelelő, ügyfélbarát, a lakosság érdekét szolgáló hivatali
munkát alakítson ki.
– Milyen érzés újra a helyi
hivatalban dolgozni, illetve azt
irányítani?

– Minden változás jár pozitív és negatív következményekkel, a jelen helyzet is ilyen. Nyilván elismerésnek érzem, hogy
jegyzői megbízást kaptam abban
a hivatalban, ahol korábban már
dolgoztam köztisztviselőként, aljegyzőként. Aljegyzőként már volt
lehetőségem a jegyzői feladatokat ellátni a korábbi jegyző
nyugdíjba vonulása miatti távollét időszakában. Azt követően más
területen is kipróbáltam magam,
ott is vezető feladatokat láttam
el. A közigazgatás mindig közel
állt hozzám, bízom benne, hogy

Kovács Ildikó: – A járvány mindenkit új helyzet elé állított.

a hivatal és a dolgozók irányítása is azon feladatok közé
tartozik, melyet rugalmasan, mindenki megelégedésére tudok kezelni.
– Milyen elvárásai vannak
az itt dolgozókkal szemben?
– Az előbb említett irányítási,
vezetői feladatok eredményes
megvalósulásához természetesen szükséges a dolgozók pozitív hozzáállása, a rosszul berögzült dolgokon való változtatás.
Ez mindenkitől együttműködést, közös feladatmegoldásokat, ügyfélbarát, hatékony szakmai munkavégzést igényel. Tulajdonképpen ezek az elvárásaim.
– Mik a legfőbb célkitűzései? Milyen változásokat tervez?
– A munkaköri leírások áttekintését követően az összekapcsolódó feladatok munkaköri átszervezését tervezem a hatékony
munkavégzés érdekében. A Zala-

lövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések számának csökkenésével a hivatal
engedélyezett létszáma is csökkent, így kevesebb személlyel
kell a korábbi feladatokat elvégezni, ebből kifolyólag is lesznek változások.
– Miben látja a nehézségeket?
– A szükséges változásokat
nem minden dolgozó fogadja
egyformán, nyilván adódhatnak
nehézségek, de reményeim szerint
ebben partner lesz az apparátus,
és nem lesznek további problémák ebből. A járvány mindenkit új helyzet elé állított, az ügyfélfogadásra és a képviselő-testületi ülések tartására most más
szabályok vonatkoznak, de a hivatali munkavégzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően
történik. Kérem, hogy mindenki vigyázzon magára, és lehetőség szerint maradjon otthon!

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhetőa veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
A családtámogatások minden típusa igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsődleges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védekezés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a családközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.
– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentősen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén februárban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszabbította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pótlékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei visszavonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogosultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizsgálni, 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 finanszírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizsga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támogatás 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 koronavírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. Annak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatástól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a babaváró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhelyzetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meghatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell személyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segítség, 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 keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni hatékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősségvállalására 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/zalamegyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Csodák az ablakból

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környezetünk épített elemeire felfigyeljünk, azokat megismerjük és dokumentáljuk. Ezzel olyan kincsekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vettünk. A pályázat kiírói ugyanakkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványosságokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vártak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.
– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?
– A Zala Megyei Kormányhivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megismerésére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogékony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben befolyásol-

Csatlakozva a #maradjotthon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrínyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.
– A Zala Megyei Kormányhivatal hetedik alkalommal 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 hívják fel a figyelmet. Az idei pályázattal a Zala Megyei Kormányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos eltöltésének elősegítésébe is bekapcsolódott, és minden pályá-

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

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra. Az épített környezet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy hatással van az épített környezetünk minőségének emelésére, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beruházói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyományosnak 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 legsikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresztül mutatják be.
Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Húsvéti - Kaland - Túra Hagyárosbörönd határában

A húsvéti ünnepkörben a
hagyárosböröndi önkormányzat egy veszélyhelyzethez igazodó, a koronavírus fertőzés
visszaszorítását célzó helyi
programot szervezett.
A Húsvéti Kaland Túra a
falu határában nevű esemény
sajátossága, hogy azon csak
helyi lakosok vehettek részt,
egy túrafüzet segítségével. A

túrát csak az tudta teljesíteni,
aki ilyen füzettel rendelkezett,
mivel az útvonal nem volt lejelölve. A túra egyik állomásáról a másikra a füzetben található útleírás alapján lehetett
eljutni.
A felnőtteknek a helyes
útvonal megtalálása, a gyermekeknek az állomások feladatai
jelentettek kalandot, kihívást.

A túra szervezésének célja,
hogy a lakosok helyben maradjanak, ne keressenek a koronavírussal szembeni védekezés
szempontjából nem megfelelő
más, zsúfolt kiránduló helyet,
illetve kikapcsolódást, mivel
ezzel veszélyeztetnek másokat,
illetve vírussal fertőződhetnek.
A túra teljesítésére 10 nap
állt rendelkezésre, így mindenki a számára legkedvezőbb időpontban vághatott neki az útnak.
A kisgyermekes családokat
a túra 9 állomásán különböző, a
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok várták, próbára téve az ügyességet, találékonyságot, megfigyelő képességet, leleményességet!

Csak olyan feladatok szerepeltek a túrán, melyek nem
igényelték idegen tárgyak
érintését, illetve amelyekhez a
túrázók által hozott, hímes
tojások kellettek. A feladatok
között szerepelt például tojásrúgás, tojásgurítás, tojásdobás, tojáskeresés, illetve locsolóvers kitalálása képek segítségével.
Az ötletgazda és szervező
polgármester részére nagy
öröm, hogy a túrázási lehetőséget sokan igénybe vették.
A fotó az utolsó állomáson
készült Simon István családjáról.
Varga Katalin
polgármester

Tiszta környezet

Közlekedésbiztonsági tükör Hagyárosböröndön
Hagyárosböröndön több évtizedes elvárás valósult meg,
azzal, hogy a legveszélyesebb
kereszteződésből való biztonságos kihajtás érdekében kihelyezésre került egy közlekedésbiztonsági tükör.
A polgármester 2019. év
végén előterjesztett kérésére a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Igazgatósága hozzájárulását adta a tükör kihelyezéséhez.
Fontos, hogy a tükör jelentősen segíti a közlekedést, de
nem oldja meg a Kossuth utcáról a 76-os főútra történő kikanyarodás valamennyi problé-

máját. Egyértelműen jobb rálátást biztosít a kanyarodó útra,
ugyanakkor a kereszteződésben
való közlekedés továbbra is
nagy odafigyelést igényel, mert
sajnos a település Fő utcáján
áthaladó gépjárművek gyakran – nem is kis mértékben –
túllépik a megengedett sebességet.
Az önkormányzat a sebességhatárok betartása érdekében
a rendőrséghez fordult segítségért. A rendőrség a kérés alapján ígéretet tett a gyakoribb
sebességellenőrzésre.
Varga Katalin
polgármester

A szemét lerakását tiltó tábla.

Hagyárosbörönd
Község
Önkormányzata fontosnak tartja a települési környezet tisztaságát.
Ennek érdekében tavasszal
megtörtént a falu északi határán lévő egyik illegális szemétlerakó hely felszámolása,
kitakarítása, az érintett csatlakozó út széleinek növényzettől
való mentesítése, mivel az takarást biztosított a szemét lerakásához.
A szemétlerakással érintett
területeken szemétlerakást tiltó
táblák is kihelyezésre kerültek.
A környezet tisztaságát segíti az is, hogy a településen
szelektív hulladékgyűjtő szigetek is vannak.
A lakosság környezettudatosságának növelése érdekében,
illetve, hogy még „véletlenül”
se kerüljön hulladék a környező erdőszélekre, útszélekre

az önkormányzat újabb programot indított. Ennek lényege,
hogy az önkormányzat segítséget nyújt a szelektív gyűjtő
edények ingyenes bérletére vonatkozó szerződések megkötésében, valamint a szelektív
gyűjtőedények igénylőhöz való
kiszállításában.
Az önkormányzat további
lépéseket tervez a tiszta környezetért. Sajnos a jelenlegi
veszélyhelyzet erre a tevékenységre is negatívan hat, mivel el
kellett napolni a szemétszedési,
valamint a lomtalanítási akciót is.
Az önkormányzat ezúton is
kér mindenkit arra, hogy óvja,
védje a település környezetét,
és ha illegális szemétlerakást
észlel, akkor azt jelezze. Örömmel veszünk minden önkéntes
szemétszedést is!
Varga Katalin
polgármester
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Bővül és megújul az iskola Bagodban
A koronavírus miatt rendhagyó módon zajlik most az oktatás
az iskolákban, ez azonban nem akadályozhatta meg, hogy sajtótájékoztató keretében adjanak tájékoztatást az illetékesek a Bagodi
Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztéséről.
Minderről Vigh László országgyűlési képviselő, Kajári Attila,
a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Sipos Ferenc
polgármester és Péterné Fatér Edit intézményvezető számolt be
részletesen.
A 2019/2020-as tanévben 246 tanulója van a 8 évfolyamos
általános iskolának (154 Bagodban, 92 Salomváron). A 650
milliós beruházás a bagodi intézményt érinti, amely öt évvel
ezelőtt külső szigetelést kapott és a nyílászárókat is kicserélték.
A mostani beruházás a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
sikeres EFOP-os pályázatának köszönhetően valósul meg. Lehetőség nyílik a kistelepüléseken élő általános iskolai korosztály
számára a korszerű oktatási-nevelési környezet, infrastruktúra
megteremtésére, segítve az esélyegyenlőséget.
Az általános iskola épületegyüttese egy korábbi KEOP
pályázati konstrukció keretében energetikai korszerűsítésen esett
át, melynek keretében napelemek kerültek a főépület déli
homlokzatának tetősíkjára. Jelen állapotban az elektromos áram
termelése a megújuló energiaforrásból biztosított az intézményben. Felújításra kerül a teljes erősáramú villamos hálózat az
általános fogyasztókkal együtt, melynek keretében megtörténik a
világítási rendszer korszerűsítése az elavult világítótestek energiatakarékos lámpatestekre történő cseréjével. A tetőfelületen 55 db
napelem található, melyet az átalakítás során le kell szerelni, majd
az újonnan kialakuló tetőfelületre vissza kell helyezni (azonos
pozícióba a déli tetősíkra).
A szakmai program, a fejlesztés elemei:
· Belső villamosvezeték hálózat és a világítótestek cseréje
· Tetőcsere, emeleten kialakítandó termek
· Tantermek berendezése
· Tantermek padozatának cseréje, falburkolatok
· Folyosói járólap burkolat cseréje
· Fűtéskorszerűsítés főépület + kazáncsere
· Fűtéskorszerűsítés tornatermi blokk
· Iskolaudvar és szülői parkoló térkövezése
· Tornaterem hangosítása, akusztikai rendszer kialakítása
· Tankonyha kialakítása, felszerelése
· Fejlesztő játékok, teremberendezések
· '3' elemből álló kiállítási paraván

Balról Sipos Ferenc, Kajári Attila, Vigh László és Péterné Fatér
Edit.

A rekonstrukció látványterve.

· Természettudományi szaktanterem kialakítása
· Sportudvar felújítása, kialakítása
· Tornaszoba kialakítása
· Erőnléti terem kialakítása, berendezése, felszerelése
· Kültéri kosárlabda palánk + gyűrű, pingpongasztal
· Iskolai kerékpártároló építése
· Esélyegyenlőséget segítő oktatási-nevelési formák alkalmazása
· A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése

Veszélyhelyzet egy kicsit másképp
Az „Év Homlokzata 2018”
pályázaton a Zala megyei Bagod községben található, 1881
és 1982 között a földbirtokos
boldogfai Farkas család temetkezési helyeként szolgáló kripta különdíjban részesült, amiről
már beszámoltunk az olvasóközönségnek.
A kripta az 1881-es építése
óta felújításon nem esett át
egészen a közelmúltig, amikor
– hála egy budapesti leszármazott, Papp Éva példaértékű,
önzetlen és nagylelkű anyagi
felajánlásának, mely a külső
munkálatok költségeinek csaknem 60%-át jelentette – a hom-

lokzat, a tető, majd a belső is
teljes mértékben megújult.
Ez a múlt, de a jelenben
példaként szolgálhat mindanynyiunk számára e család, pontosabban annak legifjabb fiútagja, Illyés Benedek.
Amikor bezárták az iskolákat és a család kialakította új
napirendjét, kitalálták, hogy
minden ebédkor valamelyikük
kiválaszt egy verset, amit felolvas. Bence a második napon
haladékot kért. Ő nem verset
keresett, hanem papírt ragadott, így született meg az
alábbi fohász a 13 éves fiú
tollából.:

Fohász a koronavírus ellen
Kérlek Istenem, védd meg
népedet,
S ne hagyd szenvedni a fertőzötteket!
Adj erőt az országoknak,
Hogy támogatni tudják a
családokat!
Add, hogy ne legyen több
beteg a világon,
Hanem bukjon el a vírus a
tetőfokon!
Emberek jajszava, a népek
kiáltása,
Halld meg Istenem s mentsd
meg népedet!
Egek Ura, Mindenható,
Te biztosan megteheted!

Ámen.
Olvasgassuk, gondolkozzunk el rajta gyakorta, ránk fér.
Bagod Község
Önkormányzata
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Zalaszentgyörgy élete a Koronavírus járvány idején
A második hónap, hogy
minden napunkat a világjárvány határoz meg. Persze, csak
amennyire engedjük.
Közösségeink, amennyire
csak lehet, nem hagyják magukat teljesen a padlóra küldeni. Tartják a kapcsolatot a
média eszközeivel.
A járvány kezdetén Buday
Ibolya és családja textil maszkok készítését határozta el és
valósította meg. Ezek a maszkok minden zalaszentgyörgyi
emberhez, családhoz eljutottak.
A maszkok magas hőfokon
moshatók, azzal együtt fertőtleníthetők és a vasalással tovább fokozhatjuk a fertőtlenítést. Köszönjük a Budaycsaládnak.
Farkas László plébános úr
Zalaszentgyörgyön is teljesítette példaértékű vállalását, ke-

resztútját. Minden házhoz, minden szentgyörgyihez ellátogatott Nagyszombaton délelőtt.
Szívet melengető gondolat és
tett volt! Köszönjük!
A húsvéti locsolást a Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes férfi tagjai virtuálisan,
„elektronikus úton” valósították meg. Jócskán eltért a megszokottól, de emlékezetes marad számunkra.
A Magyar Falu Program
keretében belülről megújuló
kultúrházunk színpadi szerkezete alá üzenetet rejtettünk el
az utókor számára. Izgalmas
dolog a régmúlt dolgait kutatni.
Ennél már csak az izgalmasabb, amikor a jövőbe küldhetünk pakkot.
A zalaszentgyörgyi civil szervezetek, csoportok és személyek apró üzeneteket, tárgyakat,

Az utókornak szánt gondolatok

2020. április 23-án Zalaszentgyörgyön időkapszulát helyeztünk el a kultúrházban a
színpad alá, azzal a szándékkal,
hogy a következő felújításnál
utódaink megtalálják a nekik
szánt emléket, a benne lévő
üzenetet.
A szakirodalom azt mondja,
időkapszulának
tekinthetünk
bármit, amit elkészítője annak
szán, vagy megtalálója akként
értelmez. A lényeg, hogy az
időutazás alatt ne legyen szem
előtt. Mi is ezért helyeztük a
színpad alá üzenetünket, hogy
mindenki előtt rejtve legyen,
sőt teljesen lezárt, hiszen a
súgólyukat is megszüntettük.

Így a felület maradéktalanul le
lett zárva. A tartószerkezet betonpillérekből áll, a váz és az alapfelépítés gondosan kezelt faanyagból készült, amely felületére faburkolat kerül. Az ácsmester
véleménye s reményei szerint a
legközelebbi felújításig akár
100 év is eltelhet, ilyenformán
az abszolút jövőt vettük célba
és az idő gondjaira bízzuk az
utókornak szánt üzenetünket.
„Idő lopakodik bennünk, mi
meg zavartan gyanakszunk, vajon nem az emlékeink között
lappang-e a jövő, s nem a jövő
derít-e fényt az emlékeinkre.”
(Mészöly Miklós)
Zsirka Erika

Buday Mihály a maszkokkal.

alkotásokat, szentgyörgyi termékeket, mézet, bort és pálinkát helyeztek el egy idődobozban. Rövid eszmecsere után
az időkapszulát lezártuk, a
színpad alá rejtettük, megörökítettük a pillanatot és mindenki távozott.
Az óvodánk továbbra is
zárva tart. Az óvónők és a
dadus, az óvoda fertőtlenítése
után az óvodát, a kertjét és a
környékét csinosítják. Már nagyon várják, hogy újra gyerekzsivajtól legyen hangos az
ovi. Hírt adnak a tevékenységről az óvoda közösségi oldalán. A szülőket pedig kis
rövidfilmekkel segítik ezekben
a hetekben.
Az időskorú lakóinkat a
falugondnok kiemelt figyelemmel igyekszik segíteni.
A kedvező időjárás, a napsütés nagyon sok embert vonz a
zalaszentgyörgyi erdőkbe, a
tavakhoz és a kerékpárút melletti pihenőhelyekre. A falugondnok permetezéssel elvégezte ezeknek a területeknek a
fertőtlenítését. Csalódottan kellett megállapítanunk, hogy az
emberek tömegei (csoportonként 30-50 fő), a távolságtartás
és az elővigyázatosság legalapvetőbb szabályait nem tartották
be. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a helyszíneket határozatlan időre lezár-

juk. Ezt a saját lakosságunk védelme érdekében tettük. Reméljük, hogy rövidesen megszűnik a járvány és újra tudunk
vendégeket fogadni korlátlanul.
A Zalaszentgyörgyi Önkormányzati Hivatal teljes létszámmal, igazodva az iskola és
óvoda bezárás miatti helyzethez dolgozik és ellátja a feladatokat.
Elmaradt a Szentgyörgyi Búcsú. Viszont hála Farkas László
plébános úrnak a búcsúi szentmise nem maradt el. A szentgyörgyi és kávási hívek a youtubon keresztül vehettek részt
benne. A felvételt a Zalaszentgyörgyi Önkormányzat készíttette és Vaski Gábor rögzítette.
2020-ban elmaradt az erdélyi Marosszentgyörgyre való
látogatásunk a Szent György
Napok alkalmából. Viszont
Simon Kinga ötlete alapján egy
virtuális, közös énekléssel
össze tudunk kapcsolódni. Erről később beszámolunk.
Jelenleg a legfontosabbak,
amit tennünk kell, a higgadtság, a fegyelmezettség és a
személyes
felelősségvállalás
okán az egészségügyi elővigyázatosság.
A járvány után újra együtt
leszünk! Addig is gyűjtsünk
erőt és bízzunk!
Kovács Dezső
polgármester

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Fontos lesz a közösség újbóli aktivizálása”
– A faluban magas az
idősek aránya, de én úgy látom,
hogy a hatósági intézkedéseket
mindenki igyekszik betartani.
Sokszor szinte teljesen kiürül a
falu, ami nagyban csökkenti a
vírus terjedését. Az önkormányzat mindent megtesz az
idősek és a rászorulók segítéséért. Külön köszönetet ér-

demelnek a faluban szájmaszkokat készítő hölgyek.
– Mi lesz a legfontosabb
teendő a járvány után?
– Az idei évben a tervezett
rendezvények valószínűleg elmaradnak. A helyzet normalizálódása után fontos teendő
lesz majd a közösség újbóli
aktivizálása.

Zalacsébi mindennapok
Mikó-Baráth Máté is új tag a testületben.

Zalaháshágyon 2019 október 13-án megválasztott képviselő-testületének új tagja MikóBaráth Máté. Vele beszélgettünk.
– Kötődése Zalaháshágyhoz?
– Zalaháshágyon születtem,
azóta itt élek. Mezőgazdasági
vállalkozóként is a faluban és
környékén végzem a tevékenységemet.
– Milyen közéleti szerepet
vállalt eddig?
– A faluban eddig nem volt
aktív közéleti tevékenységem,
viszont a 10 km-re található

Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközségnek 2012 óta presbitere, 2018 óta jegyzője vagyok.
– Milyen feladatok hárulnak Önre a testületben?
– Mivel a testület még viszonylag új, a feladatok nincsenek szétosztva. Mint mezőgazdász azonban fontosnak tartom
a gazdálkodók érdekeinek képviseletét, a munkájukhoz kedvező körülmények megteremtését.
– A jelenlegi helyzet nagy
felelősséget ró Önökre. Mik a
tapasztalatai?

A falu idősebb lakói nagy segítséget kapnak Varga Beáta falugondnoktól.

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.

www.zalatajkiado.hu

Faluszépítő napot szervezett
az önkormányzat Zalacsében
március 21-ére, ami sajnos már
nem az elképzeléseknek megfelelően valósult meg. Az időközben kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel kisebb
létszámmal igaz, de megszépült
a helyi óvoda előkertje, ahol az
ablakokat és ezáltal a csoportszobát is árnyékoló nagyra nőtt
bokrot és tuját vágták ki az
önkéntesek és ültettek a helyükre alacsonyabb növésű növényeket.
A Béke utcában az évek
során elburjánzó, javarészt vadrózsa sövényt távolították el az
utcabéliek. A napokban pedig
sor került a két, veszélyesen
magasra nőtt nyírfa kivágására.
A csébiekre jellemzően a faluszépítés folyamatosan zajlik
szervezés nélkül is. A Föld
napja alkalmából a napi egészségügyi séta keretein belül több
helyi család is önkéntes szemétszedésbe kezdett a falu te-

rületén. Jellemzően a sokak által használt kerékpárút és annak környezetéből sajnos megint sok hulladékot gyűjtöttek be. Az önkormányzat ezúton is köszöni a résztvevő
lakosok, vállalkozók tevékeny
segítségét. Szerencsének mondhatjuk ebben a helyzetben,
hogy a kényszer szülte otthonmaradás alatt talán több időnk
jut a környezetünk szebbé
tételére.
A falu idősebb lakói nagy
segítséget kapnak a kijárási
korlátozás idején Varga Beáta
falugondnoktól, aki ételkihordásban, gyógyszereik beszerzésében teszi könnyebbé a mindennapjaikat. Az óvoda dolgozói szájmaszkok készítésével
járulnak hozzá a vírus elleni
védekezéshez.
Ezúton is kérünk mindenkit,
hogy figyeljünk és vigyázzunk
egymásra és magunkra! Jó
egészséget mindenkinek!
Gál Roland
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Összefogással és szolidaritással túl leszünk a nehézségeken
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével
Miközben küzdeni kell a
járvánnyal, életeket menteni,
betegeket gyógyítani, ezzel párhuzamosan a kór okozta nehéz
gazdasági helyzettel is csatázunk, sőt az újjáépítés is feladatokat ad. Zalaegerszeg az
elsők között lépett az országban. Az eddigi intézkedésekről
beszélgettünk Balaicz Zoltán
polgármesterrel.
– Áttekintettük valamennyi
önkormányzati intézmény helyzetét, működését, költségvetését, a veszélyhelyzet óta eltelt
időszak tanulságait és a koronavírus okozta világjárványt
követő gazdasági világválság
várható hatásai miatt megfogalmaztuk azokat a működési
irányelveket, melyek a radikálisan csökkenő városi bevételek
(pl. az iparűzési adóbevétel
jóval kisebb lesz) mellett is
garantálni tudják a fenntartás
biztonságát – mondja elöljáróban a polgármester.
– A közös teherviselés hogyan érinti Zalaegerszeget?
– Az országos járványügyi
védekezésből és a gazdaság
újraindításából a szolidaritás

jegyében az önkormányzatoknak is ki kell venniük részüket,
így a gépjárműadó eddig
helyben maradó része ezeket a
célokat segíti, ez Zalaegerszeg
esetében 280 millió forint
hozzájárulást jelent.
– Milyen tételek kiesése
apasztja tovább Zalaegerszeg
büdzséjét?
– A vállalkozások segítése
érdekében az idegenforgalmi
adót nem kell befizetniük az
érintett cégeknek, ez 30 millió
forint kiesést jelent a város
költségvetésében. A parkolás
ingyenessé vált. A Városgazdálkodási Kft. parkolási üzletágának éves szinten 300 millió
forint bevétele szokott lenni
parkolási díjakból. Ebből a cég
100 millió forintot átadott az
önkormányzatnak, amiből utakat, járdákat aszfaltozunk, 200
millió forint pedig a kft.-nél
maradt (dolgozók bérköltsége,
járulékok, üzemeltetés, temetkezési üzletág és kommunális
üzletág költségeinek kiegészítése, fűnyírás, parkosítás, virágosítás). A fenti három tétel
510 millió forintot jelent (ebből

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.

Balaicz Zoltán: – Két nehéz és szűk esztendő elé nézünk…

a parkolási díjkiesés kisebb
lesz, hiszen nem a teljes évet
érinti). Emellett még két fő saját bevételi formája van az önkormányzatnak. Az egyik az
iparűzési adó, amiből 2020-ban
rekord összeget reméltünk, 4,7
milliárd forintot terveztünk. A
válság hatására azonban sok
üzlet bezárt, gyárak álltak le,
munkahelyek szűntek meg, így
a kieső összeg akár milliárdos
tétel is lehet. A másik pedig az
építményadó, amiből 2020-ban
1 milliárd forintot reméltünk,
de valószínűleg ez is kevesebb
lesz. Emellett közel 170 millió
forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények elmaradó bevételeit (nincsenek
fizetős koncertek, kiállítások,
színházi előadások, könyvtári
kölcsönzések, belépődíjak, stb.).
Összességében a járvány és a
gazdasági válság hatására tehát
2020-ban igen jelentős, 1,5-2,0
milliárd forintos kieséssel is számolhatunk, ami az áthúzódó hatás miatt valószínűleg 2021-re
is érvényes lesz. Két rendkívül
nehéz, szűk esztendő áll előttünk.
– Mit tesznek a működőképesség megőrzéséért?
– Már a járvány elején elkezdtük egy új, alternatív városi költségvetés kidolgozását.
A fő szempont a város működőképességének, az önkormányzat
fizetőképességének
megőrzése! Ennek biztosítása
érdekében első körben töröltünk minden idei programot,
rendezvényt, fesztivált, az ezekre szánt összegeket pedig járványügyi védekezésre csoportosítottuk át. Eddig egyébként,
március közepe óta közel 100
millió forintot fordítottunk védelmi kiadásokra (ezt tételesen
is be fogom mutatni a veszély-

helyzet végén – maszkok, védőfelszerelések, szociális étkeztetés, fertőtlenítés, tesztelések, stb.). Leállítottunk és töröltünk minden önkormányzati
forrásból tervezett felújítást,
fejlesztést, beruházást, aszfaltozást, útépítést, kifizetést. Csak
azok a projektek mehettek tovább, amelyek nem önkormányzati forrásból valósulnak
meg (pl. állami forrásból a Modern Városok Program, EU-s
forrásból a TOP program, vagy
egyéb pályázati támogatásoknak köszönhető programok).
Jelentősen beszűkülnek, sok
esetben megszűnnek 2020-ban
és 2021-ben a támogatási lehetőségeink (sportegyesületek,
civil szervezetek, kulturális
egyesületek, művészeti együttesek, stb.). A kieső bevételek
után rendelkezésre álló forrásból elsősorban arra koncentrálunk majd az idei évben és
jövőre is, hogy megőrizzük a
város működőképességét és az
önkormányzat fizetőképességét, hiszen fenn kell tartanunk
az 1269 önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelők,
ügyelet, bölcsődék, óvodák,
idősotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum,
könyvtárak, színház, bábszínház, művelődési házak, stb.),
valamint fizetnünk kell a rezsit,
a számlákat, a takarítási, közvilágítási, és egyéb költségeket.
Most ezt kell megoldanunk,
erre kell a forrásokat biztosítanunk! Nem így terveztük!
Két nehéz és szűk esztendő elé
nézünk, amikor sok mindenre
nem fog jutni pénz, de hiszem,
hogy közös összefogással és
szolidaritással végül túl leszünk
a nehézségeken!
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Ötletláda a bagodi községházán
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zalamenti és Őrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény fejlesztése
2019/03/18

Jobb időkre várva…

Bagod Község Önkormányzata, valamint a Bagodi Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársai mindennapi feladataik
mellett azon is munkálkodnak,
hogy lakosaink élete kényelmes
és nyugodt lehessen.
Ezt szem előtt tartva a veszélyhelyzet elmúltával a községháza
(8992 Bagod, Kossuth utca 13.)
ügyfélterében egy ötletláda kerül
elhelyezésre, melybe bárki bedob-

hatja településünkkel kapcsolatos építő jellegű ötleteit.
A bagod.hu honlapon a korábbiakhoz hasonlóan – már
2015-óta – továbbra is mindenki rendelkezésére áll a „Lakossági bejelentések” menü, ahol
az észrevételeket, ötleteket online lehet jelezni, egyedülálló
módon térképen történő megjelölés lehetőségével.
Bagod Község Önkormányzata

Önzetlen felajánlás Zalaboldogfán

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-4.2.115-ZA1-2016-00010 kódszámú, A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény fejlesztése című pályázattal 57.712.039 Ft 100%-os támogatásban részesült.
A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Zalalövőn található épülete négy szociális alapszolgáltatási feladatot ellátását biztosítja: házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása, valamint a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat. A beruházásnak
köszönhetően hosszú távon biztosítva lesz a megfizethető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatás az intézmény teljes ellátási területén.
Az 57.712.039 Ft-os európai uniós támogatás segítségével megvalósul az intézmény fejlesztése, 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: napelemes és hőszivattyús
rendszer kiépítése is.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése hozzájárul a társadalom leszakadással veszélyeztetett csoportjainak helyzetének javulásához. A szolgáltatások fejlesztésével javítható az életminőség és csökkenthetők a családok terhei, ami hosszú távon a foglalkoztatottsági szint növeléséhez vezet.
A projekt várható befejezése: 2020. 05. 31.
További információ:
Zalalövő Város Önkormányzata
Telefon: 06/92/571-032
e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu

Boros Eleonóra példát mutatott.

Zalaboldogfán a képviselőtestület úgy döntött, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel minden zalaboldogfai
lakoshoz maszkot kíván eljuttatni a fertőzés csökkentése érdekében. Erre a közös célra önzetlenül jelentkezve Boros Eleonóra felajánlotta hogy vállalja
a maszkok elkészítését.
A maszkokhoz szükséges
alapanyagot az önkormányzat
szerezte be. A már elkészült

maszkok kétrétegűek, moshatók, vasalhatók és fertőtleníthetők. Közel egyhetes munka után
a kész maszkokat az önkormányzat dolgozói segítségével minden házhoz egy borítékban eljuttatta a lakók részére. Ezúton szeretnénk meg köszönni Boros Eleonórának az alázatos munkáját!
Mindenkit kérünk, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra és aki teheti, maradjon
otthon!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Járdafelújítás befejezve, bölcsőde kialakítása elkezdve
Zalalövő Város Önkormányzata 2019-ben a Magyar Falu
Program keretében az 5 000 lélekszám alatti települések számára
járdaépítés anyagköltségére kiírt pályázaton elnyert 4,6 millió
Ft anyagtámogatás felhasználásával folytatódott a járdafelújítás a Kossuth utcában 180 m
hosszúságban. A felújítás teljes
költségéhez az önkormányzat
mintegy 2 millió forinttal járult
hozzá.
Már korábban elkészült hasonló forrásból a Széchenyi utcától a József Attila utcáig tartó
szakasz, most a felújítás folytatódott a Városvég utcáig.
A kivitelező Klében Aszfalt
Kft. a térkő borítás lerakása
előtt elkészítette az ingatlanok
csapadékvíz elvezetését az árkokba, valamint a kapubejárókat.
Elkezdődtek az óvoda épületében a 7 fő ellátására alkalmas minibölcsőde kialakításának munkálatai is a Galambos-Bau Kft. kivitelezésében. A
tervek szerint szeptembertől
tud legfeljebb 7 kisgyermeket
fogadni a zalalövői minibölcsőde.

Elérhetõségeink:

Fõzni jó!
Akkor most mi a fontos?...

Végeztek a járdafelújítással.

Herman - Autószervíz Kft.
• 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.

Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Szerkesztõségi
ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja:
Zalatáj Kiadó
ISSN 2061-3601

Készült:
Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel. /fax: (92) 316-783

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

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

mxm lakberendezés rovata

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

Szilvi és Zsuzsa régóta barátnők. Most telefonon tartják
a kapcsolatot. Zsuzsa észrevette, hogy Szilvit valami nyomasztja, rákérdezett:
– Mi a baj?
– Régóta ismersz, tudod,
hogy mindig rendkívül elfoglalt vagyok – mondja Szilvi.
– A sok feladat és határidő minden időmet felemészti. Nem
maradt időm az otthonommal
foglalkozni, mert mindig volt
valami fontosabb. Elfogadtam ezt a helyzetet, mert alig
voltam itthon. De most, hogy
itthonról kell dolgoznom, nem
érzem jól magam, és ez napról
napra egyre jobban nyomaszt.
Igaz, már korábban is próbáltam ezen változtatni. Tavaly berohantam egy lakberendezési áruházba, vettem
pár dolgot. Azonban otthon
már nem voltam elégedett az
eredménnyel. Az elmúlt napokban volt időm elgondolkozni ezen. De nem tudom,
most mit csináljak.
Zsuzsa érezte Szilvi hangján, most nem elég valamit
mondani. Most segíteni kell,
de megbántani se akarta.
– Tudod, lehet, hogy jó
ötletnek tűnik a réten szedett
virágot hazavinni, de otthon
soha nem lesz olyan, mint a
réten, a varázs elillan. Ezért,
ha igazán szép csokrot akarok, profi virágkötőhöz fordulok, aki érti a dolgát. Persze,
ez többe kerül. De megéri,
mert jobban fogod magad érezni, ami most fontos lenne…
– Értem, mit akarsz mondani, küldd át a lakberendező számát.
mxm lakberendezés:
30 916 3016

