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Az ezeréves haza sírbatétele
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megemlékezett a gyászos történelmi
eseményről, melynek során az ország területének 67%-át elvesztette, és több mint 3 millió magyar honfitársunk a határokon
kívül rekedt.
A megemlékezés bensőséges hangulatát emelték az elhangzott versek és énekek, melyeket
Herczeg Zsófia, Radics Xénia,
Szabó Zita tolmácsolásában hangzottak el.
Pácsonyi Imre mondott emlékező beszédet.

Zalalövőn a felújított és ez
alkalomból elnevezett Nemzeti
Összetartozás Parkjába várta a
város önkormányzata és a Kerecseny Hagyományőrző és Kulturális Egyesület azokat, akik
meghallották a harang hívó szavát, hogy együtt emlékezzenek
az első világháborút lezáró
trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján.

Akkor, azon a szomorú napon,
1920. június 4-én is zúgtak a
harangok. Nem a városra törő
félelmetes ellenségre, nem is a
természet pusztító erejére figyelmeztettek, mint oly sokszor a történelmünk során, hanem az ezeréves haza sírbatételére, az egész nemzet gyászára,
arra, hogy megszűnt az ezeréves Magyarország.

Helyi összefogással sikerült
a helyi vállalkozók, a lakosság
anyagi és természetbeni felajánlásaiból felújítani a vasút
melletti parkot, ahol a II. világháború áldozatainak emlékműve, az 56-os forradalom áldozatainak kopjafája és a Nemzeti Öszszetartozás Kopjafája található.
Így sikerült méltó környezetet
teremteni a rendezvényhez, ahol
a megemlékezők elhelyezhették a megemlékezés koszorúit
és mécseseit.

Méltóképpen készültek
Mindenki örült annak a
lehetőségnek, hogy ne csak
online szentmisén vehessen
részt, hanem – ha korlátozásokkal is –, de mégiscsak
élőben, személyes jelenléttel. Így pünkösd közeledtével erre is alkalom adódott.
Közismert a háshágyiak és
a környező települések lakói előtt, hogy pünkösdhétfőn a Sibrik kápolnánál van a szentmise, nem
pedig a helyi templomban.
Az előkészületek megtörténtek,
a képen látható házaspárok és
fényképet készítő hölgy önkéntes
munkájával a kápolnához tartozó
terület felújításra került: tujákat ül-

tettek és a bejárat elé mészkő zúzalékot szórtak. A kápolna belső
takarítását és a fűnyírást a pünkösd
előtti hétvégére időzítették.
Horváth Gyula

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.
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Közösségek hete Hagyárosböröndön
Hagyárosböröndön először
került megszervezésre a közösségek hete program, melynek
során 2020. május 11-17.-e között online hobbi bemutatóra
került sor.
A program népszerű volt a
hobbival rendelkezők, illetve a
mások hobbija iránt érdeklődök
körében is.

A település lakói igazán
büszkék lehetnek arra, hogy
ilyen sok érdekes és értékes hobbival rendelkező ember él ebben a kis faluban.
Varga Katalin
polgármester
(Következő számunkban láthatják majd bővebb fotóösszeállításunkat.)

Zalacséb, Trianoni Emlékpark a levegőből.

Megújult a tóhoz vezető út
Köszöntés a 90. születésnapon
A nyári strandszezon közeledtére a város önkormányzata
útfelújítást végzett a Borostyántóhoz vezető bekötő út mintegy
1300 m-es szakaszán. A hosszú
idő óta a tó megközelítésében
problémát okozó útburkolat javítása mart aszfalt és emulziós
zárással került megvalósításra.
A rendeltetésszerű használat mellett sok évre megoldást jelenhet
a tó megközelítésére, főleg az
Őrség felől odalátogatóknak. A
szükséges anyagi forrásokat az
önkormányzat átcsoportosításokkal fedezi, többek között a
testületi tagok is lemondtak a

kialakult helyzetre való tekintettel az idei tiszteletdíjukról,
továbbá a Borostyán Horgászegyesület is 2 millió forint támogatást nyújtott a mintegy
13,3 milliós munkálatokhoz.
A beruházást indokolta, hogy
az utóbbi időben a Borostyán-tó
a helyi horgászegyesület kiváló
munkájának köszönhetően egyre
kedveltebb a horgászat szerelmeseinek, illetve a város vezetése
abban bízik, hogy az idei szezonban a fürdőzésre vágyók előnyben részesítik a csodálatos környezetben fekvő tavat az esetlegesen zsúfoltabb termálfürdőknél.

Síremlék akció!
Sírkertünkben felállított
síremlékekre 10% árengedmény,
ezenkívül BIZONYOS síremlékek
árából 20-35% árengedmény,
esztétikai problémák miatt.
Akciónk július 20-ig tart.
Ezenkívül vállaljuk egyedi
síremlékek gyártását.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53

Vörös Lajosné zalalövői lakost köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 2020. május
25-én Kovács Ildikó jegyző
és Gyarmati Antal polgármester. Az önkormányzat jókívánságain kívül tolmácsolták Orbán Viktor miniszterel-

nök jókívánságait és átadták az
ez alkalomra küldött emléklapot.
Az 1950-től a településen
élő Vörös Lajosnét családja
körében lánya, unokája és két
dédunokája is köszöntötte e
jeles nap alkalmából.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat.
– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül kereshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása – mondja Zala megye kormánymegbízottja.
– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki
felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elektronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.
– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kormányablak busz is?
– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormányablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepüléseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.
– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő
óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.
A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások
Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, amikor a koronavírus-járvány elérte Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelemben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyeinek megőrzése – három hónapra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Dr. Sifter Rózsa

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támogatással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximálisan a nettó legkisebb munkabér kétszerese vehető figyelembe – részletezte a bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.
– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?
– A kutatásfejlesztési szektort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkavállalók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének védelme, a dolgozók munkabérének fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosítása a magyar munkaerőpiacon. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?
– A kormány újabb segítségként 2020. május 18. napjától elindította a munkahelyteremtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérelmezhető. A támogatás időtartama hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mértéke a bruttó munkabér 100%-a, de legfeljebb 200 ezer forint havonta.
A támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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A tanyagondnok hétköznapjai
Sütheő Jánosné a tanyagondnoki szolgálat elindulásától, 2010.
július 1. naptól látja el Zalalövő
város külterületein és egyéb belterületein a tanyagondnoki feladatokat. Az emberekkel való
törődés az ő hivatása, gondoskodó alaptermészete meghatározza a legkülönbözőbb emberekkel való együttműködés sikerét.
A járványhelyzet miatt kialakult korlátozások következtében országszerte eddiginél is több
feladattal bővült a falugondnokok, tanyagondnokok segítő
feladatköre. Legyen szó bevásárlásról, gyógyszerkiváltásról, egyéb
ügyek intézéséről, Gabi mindenből lelkiismeretesen kiveszi
a részét, minden szempontból nélkülözhetetlen segítséget jelent
az idős emberek számára.
Az oktatási intézmények csak
gyermekfelügyeletet működtetnek, ezért a gyermekszállítást a
veszélyhelyzet ideje alatt nem
kell ellátnia, mégis bővült az
elmúlt hónapokban, a járványhelyzetben az ellátandó feladatok köre.
– Melyek voltak ezek a
rendkívüli feladatok?

– A megváltozott viszonyok
hozták magukkal a rendkívüli
feladatokat. Zalalövő Város
Önkormányzata nagyon komolyan vette ezeket a megváltozott körülményeket. Folyamatos egyeztetéssel, megszervezte a járvány idejére bővülő
feladatok ellátásának végrehajtását. A Zalamenti és Őrségi
Alapszolgáltatási Intézménnyel
szorosan együttműködve, közösen oldjuk meg a feladatokat. A
lakosok igényeinek felmérése,
a folyamatos kapcsolattartás,
megerősítés abban, hogy nincsenek egyedül, nagyon fontos.
Az embereknek lelki támogatás
kell, hiszen legtöbben még nem
találkoztak hasonló elszigeteltséggel. A feladataim között
szinte folyamatos a vásárlás, az
ügyintézés, a gyógyszerek megrendelése és beszerzése, postai,
hivatali ügyintézések. A személyi és tárgyi higiéniás szabályok betartása megváltozott.
A folyamatok közötti fertőtlenítés, védőeszközök használata
megnöveli az egy-egy elvégzendő feladat közötti időt. A
helyi orvosi rendelők részére

Közlemény
Zalalövő Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy 2020. június 1. napjától a helyettesítéssel
történő területi kötelezettségű fogorvosi alapellátást dr. Borsos
Márta fogszakorvos végzi.
A rendelés idő a Zalalövő, Kossuth utca 2/b. számú
rendelőben:
Hétfő:
13.30-19.00 óráig
Szerda:
13.30-19.00 óráig
A Zalaegerszeg, Gólyadombi utca 19. számú rendelőben:
Péntek:
8.00-12.00 óráig
A veszélyhelyzetre való tekintettel a betegek ellátása kizárólag sürgős esetekben, előzetes telefonos időpontegyeztetésre
történik!
Telefonszám: 30/994-8600
Megértésüket, türelmüket köszönjük!
Gyarmati Antal
polgármester

Közlemény
A Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy a Zalalövői Okmányiroda 2020. június
2. naptól ismételten megkezdte az ügyfélfogadást a korábban
megszokott ügyfélfogadási időben.
Kérjük a lakosságot, hogy előzetes bejelentkezés alapján
érkezzenek az okmányirodába, továbbá a kézfertőtlenítés, az
ügyféltérben, a folyósón, védőmaszk viselése és a védőtávolság
betartása kötelező!
Tisztelettel:
Kovács Ildikó
jegyző

A tanyagondnoki szolgálat elindulásától látja el a feladatot…

védőeszközök, fertőtlenítőszer beszerzése szintén bekerült a
feladataim közé. Továbbá rendkívüli feladat a gyermekek részére történő ebédszállítás is.
– Volt-e változás a segítséget kérők számának tekintetében az elmúlt időszakban?
– A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők köre kibővült. Rendkívüli feladat a
sokkal mélyebb monitorizálás,
fokozott figyelem szükséges az
egyedül élő, idős személyek
iránt, de a lakosság minden
korosztályában fontos az odafigyelés. Nagy hangsúlyt fektettem a fogyatékkal élők mindennapi ellátására, a velük való
rendszeres kapcsolattartásra, a
felmerülő gondok, problémák naprakész megoldására. A
járványhelyzetben a fogyatékkal élők sajátos helyzetükből adódóan több törődést igényeltek.
– A bevásárlás, gyógyszerkiváltás egy szűkebb időkeretbe
szorul a 65 év felettieket érintő
időkorlát miatt, ez hogy befolyásolja a munkaidejét, változott-e a napirend emiatt?
– Az időkorlát természetesen befolyásolja a napirendet,
nagyon nehéz a megnövekedett
feladatokat ebben az időkeretben végrehajtani. Fontossági sorrendet kellett felállítani. Az intézendő feladatoknál egy-egy
személy esetében is bontásban
kell a bevásárlást is megoldani.
A tartós élelmiszereket délutáni
időszakban vásárlom meg, a
frissárut reggel. Igyekszem minél előbb eljuttatni a szükséges
dolgokat a lakosságnak. Listát
készítek, e-mailben rendelem
meg legtöbb esetben a gyógyszereket és a bolti árut. A megrendelt dolgokat összekészítve
veszem át, ami sokat segít a
szűkös időkeretben feladataim
megoldásában.
– Volt-e segítsége a feladatok ellátásához a nehéz
időszak alatt?

– Segítségemre volt a helyi
önkormányzat, a hivatal dolgozói, a Szociális Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai, a
helyi civil szervezetek, civil
felajánlások (Kövesi Csaba,
Komáromi István), és folytathatnám a sort az orvosi rendelő
munkatársaival, gyógyszertári
dolgozókkal, postai és bolti alkalmazottakkal, falugondnok kollégákkal. Ezúton is köszönök
minden segítséget.
– A tanyagondnoki szolgálathoz érkezett-e a megszokottaktól eltérő, rendkívüli kérés?
– Rendkívüli kérésként a temetők látogatását, sírok igazítását, virágelhelyezést említeném. Ezen kívül internet és telefon használattal kapcsolatos
kérés megoldásában közreműködtem, amit informatikus kollégám segített megoldani a polgármester úr támogatásával.
– Hogyan óvta/óvja családját a járványhelyzetben?
– Családom megóvása nagyon fontos számomra. Különböző óvintézkedéseket vezettem be otthonomban is. Megszüntettem az otthon eltöltött
ebédidőt, hogy minél kevesebb
kontaktus legyen közöttünk. A
munkából hazaérve, zsilipelve
térek vissza a családomhoz.
Teljesen külön kezelem a munkaruháimat, eszközeimet. Folyamatosan fertőtlenítek, és minden ilyenkor szokásos protokollt betartom.
– Mit üzen a szolgáltatást
igénybe vevőknek?
– Mindenekelőtt továbbra is
„Maradjanak otthon! Vigyázzanak Magukra, és családtagjaikra! Együtt sikerülni fog, túl
leszünk rajta!”
Zalalövő Város Önkormányzata ezúton is köszönetet
mond Sütheő Jánosné pontos,
körültekintő, odafigyeléssel végzett áldozatos munkájáért. További munkájához jó egészséget, kitartást és sok-sok türelmet kívánunk!
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Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége
A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a partnerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia) vesz
részt, amelyek a vidéki területek energiahatékonyságának javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló energiaforrásainak kiaknázása érdekében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a résztvevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, valamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pályázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Megyei Önkormányzat és a szom-

bathelyi székhelyű NyugatPannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.
A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támogatói csoportok jöttek létre, amelybe az energiahatékonyság területén közreműködő szereplők, intézmények kaptak meghívást, azzal a céllal, hogy vegyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek,
energiahatékonysági intézkedések megtárgyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal-

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

kulátort ismertették és különböző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: Lenti és Mórahalom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.
A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, energiahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modelljeinek legjobb gyakorlatait, erről egy kézikönyvet is készítettek. Az angol nyelvű kézikönyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.
A projekt során megvalósíthatósági tanulmányok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rendszerrel kapcsolatos intézkedések alternatív anyagi forrásokból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemutatja a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értéket.
Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifejlesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely magánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az interneten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

2020. június
A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (biomassza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hőszivattyúk)
felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdéscsoportok megválaszolását követően információkat nyerhetünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról,
társadalmigazdasági előnyeiről.
Beruházások
Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban is bemutató jellegű beruházásokat valósítottak
meg. A Muraszombat közelében levő Puconci településen
egy Solar-Park került kialakításra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy napelemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, valamint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes töltéséhez.
Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombathelyen a volt iskolaépület udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra,
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A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépések paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kapcsolatos kérdésekre.

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, valamint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az érdeklődők rendelkezésére.

További tervek
Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szerepel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolásokkal a környezetbarát és energiatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mutasson be mind az áramellátás, mind a melegvíztermelés
terén.
Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagyméretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megtekinthetik akár az aktuális időjárás előrejelzést, vagy energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.
Hasonlóan a szlovéniai példához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítségével tölteni lehetne a vezetéknélküli, illetve USB csatlakozókon keresztül.

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Napelemes pad…

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Ingatlanokkal összefüggő gondozási, tisztán tartási feladatok
A település esztétikus környezetének megteremtése és
fenntartása, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek
megteremtése közös érdek.
Ennek érdekében Hagyárosbörönd Község Önkormányzata arra törekszik, hogy a
tulajdonában lévő ingatlanok
környezetét tisztán, gondozottan tartsa. Nem kis feladatról
van szó, mivel folyamatosan
rendben kell tartani a temetőket, a játszótereket, a focipályát, a hivatali épület környékét. Nagy nehézséget jelent a
két településrészt összekötő út
környezetének rendbetétele, mivel több kilométeres útszakaszról van szó. Más hasonló lélekszámú önkormányzat ezeket
a terület gondozási feladatokat
a 4-5 közfoglalkoztatott bevonásával látja el, községünkben
jelenleg azonban csak 1 fő közfoglalkoztatott dolgozik, így a
feladatellátás jó munkaszervezést, és esetenként plusz erőforrás bevonását igényli.

A települési környezet túlnyomó többségét azonban nem
az önkormányzat, hanem a lakók, illetve nem helybeliek tulajdonában lévő területek képezik, így jobbára rajtuk múlik,
hogy a település milyen képet
mutat. Az önkormányzat ettől
az évtől helyi rendeletekkel
ösztönzi az ingatlan tulajdonosait arra, hogy az ingatlanukhoz
tartozó zöldfelületeket jó gazda
módjára gondozzák. Az új helyi
szabályok szerint most már
szankcionálható, ha a területek
gazdái kötelezettségüknek nem
tesznek eleget.
Az önkormányzat e fórum
segítségével is felhívja a figyelmet az ingatlantulajdonosok további – gyakran elfelejtett, de már régóta jogszabályokban meghatározott – kötelezettségeire:
– Az ingatlan tulajdonosa
köteles tisztán tartani (lekaszálni és a hulladéktól mentesíteni,
rendezetten tartani) az ingatlana előtti járdaszakaszt, illetve a

Játszótéri felújítás Zalaháshágyon

mellette levő zöld sávot – ha
van árok, akkor azzal együtt –
egészen az úttestig. Ha az ingatlana előtt nincs járda, akkor
az ingatlana előtti 1 méteres
sávot kell tisztán tartani.
– Önkormányzati hozzájárulás szükséges belterületen az
út, járda szélétől számított 2 méteren belül, külterületen 10 méteren belül történő fa ültetéséhez.
– Az ingatlan tulajdonosa
köteles megakadályozni azt,
hogy a területéről a közútra és
a járdára fa és egyéb növényzet

nyúljon be. Tehát a növényzet
lenyírásáról,
visszavágásáról
rendszeresen gondoskodni kell.
Az önkormányzat ezúton is
köszönetét fejezi ki azoknak,
akik kötelezettségüknek eleget
tesznek, és széppé, esztétikussá
varázsolják környezetüket, valamint gondoskodnak az útra,
járdára átnyúló növényzet levágásáról, biztosítva a szabad
közlekedést és jó látási körülményeket.
Varga Katalin
polgármester

Májusfa állítása Hagyárosböröndön
Hagyárosböröndön hagyomány a májusfaállítás, mely már jó pár éve
nem csupán egy lánynak
szóló udvarlási jelkép,
hanem a településen lakó
valamennyi lánynak szóló dicséret, bók. A májusfaállítás az idén sem
maradt el, csak sokkal
csendesebben, visszafogottabban zajlott a koronavírusjárvány miatt.
A helyi fiatalok lelkes kis csapata a veszélyhelyzet ellenére –
de a biztonsági előírások
betartása mellett – elha- Idén sem maradt el a májusfaállítás.
A közel 13 méter magas
tározta, hogy idén is májusfát
állít a faluban. Így megkeres- májusfára szokás szerint borosték a májusfának alkalmas fát, üveget kötöttek, a karcsú oszmajd megtörtént a kivágás, a lop tetején lévő ágakat pedig
színes szalagokkal díszítették.
törzs gallyazása.
Gratulálunk a lelkes fiaA közel tucatnyi fiatal a kivágott fenyőt az éjszaka leple taloknak!
Varga Katalin
alatt a vállon vitte a helyszínre,
polgármester
amit kézi erővel állítottak a földbe.

Úgy tűnik a nyár közeledtével csökken a koronavírus
okozta járványveszély. Fel kell
készülni arra a lehetőségre,
hogy a kijárási korlátozások
enyhülésével a gyermekek
igénybe vehessék a játszótereket. Ezért a zalaháshágyi önkormányzat dolgozói – Sipos
Győző falugondnok, Pető Béla
Imréné hivatalsegéd és Kalamár Krisztián zöldterület karbantartó – feladatul kapták a

játszótér egyes elemeinek selejtezését, más elemeknek felújítását.
Így kerül sor a játék elemek
tornyainak tetőcseréjére. Az elöregedett vilaszt dió színű trapéz lemez váltja fel. Az elkorhadt tégla és kocka elemeket
eltávolították, helyükre mintegy
3x3 méteres homokozó épül.
Végezetül az összes elem festésére, állagmegóvására került sor.
Horváth Gyula

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
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Felkészültek a gyerekek fogadására.

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2020. június
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15 évre szól és ciklusokon ível át
Elindult a Kovács Károly városépítő program Zalaegerszegen
A zalaegerszegi belső tehermentesítő út és a Jákum Ferenc
utca találkozásánál tartották
minap egy nagyszabású projekt
sajtótájékoztatóját.
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának
135. évfordulóját ünnepeljük –
mondta Balaicz Zoltán polgármester, a rendezvény házigazdája. Megválasztották első polgármesterünket, Kovács Károlyt, aki tízéves regnálása alatt
rendkívül sok fejlesztést hajtott
végre.
Balaicz Zoltán hivatalosan
is meghirdette a Kovács Károly
városépítő programot, amelynek keretében eddig soha nem
látott mértékben újítanak fel,
illetve építenek közterületeket,
járdákat, parkolókat.
– Az elmúlt húsz évben
alaposan megváltozott Zalaegerszeg – állapította meg a
polgármester. – A gépjárművek
száma 35 ezerre nőtt, de a
város szerkezete változatlan
maradt. Ez olyan kihívás, amit
régóta szerettünk volna megoldani. Egy 15 évre szóló, ciklusokon átívelő programot dolgoztunk ki, amit a közgyűlés
egyhangúlag támogatott. A Te-

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

lepülésfejlesztési Operatív Programban, a Modern Városok
Programban még vannak lehetőségeink, illetve az aktuális
kormányhatározat 12,8 milliárd
forint fejlesztést biztosít a város számára.
A 12,8 milliárd forintos állami támogatás keretében 2024
végéig a következő projektelemek valósulnak meg:
– Megépül a belső tehermentesítő út harmadik szakasza
(2,5 milliárd forint)
– Kiépül a déli átkötő út
(1,6 milliárd forint)
– Utak, terek, járdák, parkolók újulnak meg, illetve épülnek az arányos városfejlesztés
jegyében, minden városrészben, közel száz helyszínen (6,5
milliárd forint)
– Útfenntartáshoz szükséges új eszközök, gépek beszerzése (700 millió forint)
– Önkormányzati cégek telephelyeinek fejlesztése (500
millió forint)
– A beruházásokhoz szükséges területek megszerzése
(400 millió forint)
– Tervezés, engedélyezés,
hatósági díjak (400 millió
forint)

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

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

Fotó: Zalatáj
A Keresztury VMK előtti teret újjáépítették.

– Közbeszerzés (80 millió
forint)
– Műszaki ellenőrzés (120
millió forint)
– Az elmúlt száz évben nem
költöttek annyit Zalaegerszeg
úthálózatára, mint amennyit a
következő három évben lehet –
erről Vigh László országgyűlési
képviselő beszélt. – A tervezett
ütemben épül a járműipari
tesztpálya, illetve a várost az
M7-es autópályával összekötő
gyorsforgalmi okosút. Ezek
döntően befolyásolják Zalaegerszeg jövőjét. Büszkék lehetünk, mert nincs még egy megyei jogú város, amely ekkora
összeget fordíthat közlekedése
fejlesztésére – hangsúlyozta
Vigh László.
– A járványügyi vészhelyzet
nem írja felül a hazai közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket – mondta dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. – A
megyei jogú városok és térségeik bekapcsolása a gyorsforgalmi úthálózatba továbbra

is kiemelt feladat. A Modern
Városok programban a 12, 8
milliárd forintos támogatás
hatalmas fejlesztés és lehetőség
a város és a régió számára –
állapította meg az államtitkár.
A VMK térrekonstrukciójával zárul idén az a projekt, amelyre a város 2017-től 1.7 milliárd
forintot fordíthatott. Összesen
29 helyszínen újítottak fel utakat, járdákat. Az útfejlesztési
koncepció ennek folytatása, amelyet az arányos városfejlesztés
figyelembevételével állítottunk
össze – hangsúlyozta Bali Zoltán, a városépítő programot koordináló alpolgármester.
A felújítás a közművekre is
kiterjed, 71 városi utat és 7
teret érint. A 19 parkolóval
összesen 264 hellyel bővül a
várakozóhelyek száma. A tervezés és a közbeszerzés után a
kivitelezés jövőre indulhat.
Samu László
(A 15 éves, cikluson átívelő
koncepció részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk majd olvasóinkat.)
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Egy zalalövői fiatal Kínában

2020. június

mxm lakberendezés rovata

Átértékelődnek az emberi kapcsolatok

Nagy kihívások egy hatalmas országban.

A zalalövői Takács Tamás a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos hallgatója, kínai
szakirányon. Egy külföldön töltött „nyelvi év” keretein belül
próbálja fejleszteni kínai nyelvtudását. A China Scholarship
Council kínált 1 éves tanulmányi ösztöndíjat számára.
Természetesen a koronavírus
járványról is beszámolt az
egyetemi lapban, amiből most
részleteket közlünk.
Kína már január végén, a
vírus felbukkanásának idején
meghozott néhány szükséges
intézkedést. Ilyen volt Wuhan
városának karanténba zárása,
valamint a város különféle
tömegközlekedési eszközeinek
leállítása is. A nem létfontosságú üzletek, bevásárlóközpontok
majdnem két hónapra bezártak,
majd csak az állam jóváhagyása után nyitottak ki újra. Az
alapvető, létfontosságú termékek (élelmiszerek, WC papír,
stb.) mennyisége mindvégig
elegendő volt, így ezek beszerzése miatt nem kellett aggódni.
Ugyanakkor a maszkokból és
különböző orvosi eszközökből
itt sem volt bőség, így eleinte a
külföldön élő kínaiaktól is
rengeteg támogatást kapott az
ország. Ezek után a maszkokat
és védőfelszerelést gyártó üzemek is támogatást kaptak az
államtól, gyorsult a védőálarcok előállításának sebessége és
az előállítható mennyiség is
nőtt. Március elejére a járvány
nagyobb részét már sikerült az
illetékes hatóságok irányítása

alá vonni, a boltok és az
éttermek sorban nyitottak újra,
a tartományi székhelyeken elkezdték megtervezni a tantermeken belüli oktatás újraindítását.
Az egyetem külföldi hallgatókkal szemben tanúsított magatartása példaértékű. Elsősorban azért mondom ezt, mert a
ránk vonatkozó biztonsági intézkedések mindvégig rendkí-

vül szigorúak voltak és ez mostanra is csak minimális mértékben hagyott alább. Eleinte
tartottam attól, hogy a mérhetetlen embertömeg kezelése
rendkívül sok problémát fog
okozni és fennakadásokhoz,
fejetlenséghez vezet majd. Legnagyobb meglepetésemre azonban ez nem így történt, az
utasítások meglehetősen tiszták
és érthetők voltak.
Ami a magyarországi eseményeket illeti, úgy érzem
naprakész információkkal rendelkezem, köszönhető ez annak, hogy a szüleim minden
nap keresnek, általában telefonon, aztán legalább úgy faggatnak arról, hogy mi történt
velem ma, mintha kimozdulnék
a szobámból, de ilyenkor rendszerint ők is beszámolnak a
Magyarországon történtekről.
Számomra a legnagyobb
tanulság, amit a jelen eseményekből le lehet és le kell vonni
az, hogy az emberi kapcsolatok
és ezeknek a fontossága némileg átértékelésre szorul a részemről.

Újra együtt…

2020. május 22-én, délután végre újra együtt lehettünk! Beültettük dísznövényekkel a zalaszentgyörgyi sportpálya környékét
és örömmel gyönyörködtünk a jól végzett, közös munka láttán.
Köszönjük szépen a résztvevőknek a segítséget!

Fõzni jó!
Majd az apa…
Ahogy régen, úgy ma is
előfordul a gyerekekkel, hogy
a játék hevében kedvenc játékukat baleset éri. Eltörik
vagy szétesik. Ilyenkor az
ijedtségen és néha a síráson
túl, az anyák mindig elmondják a varázslatos mondatot:
– Nincs baj, majd apa
megjavítja!
Ez rendre megteszi a
hatását. A gyerekek megnyugszanak.
László egy fárasztó nap
után, este hazaér. Az íróasztalán, a számítógép mellett
talál egy játékot, amivel valami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben megesik az ilyesmi – gondolta
László és bosszankodás helyett mosolyogva előveszi a
fiókból az erre a célra beszerzett szerszámait, és varázsol. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadja a megjavított játékot. Az öröm
ilyenkor nagyobb, mintha új
játékot kapott volna a gyerek. László az ilyen pillanatokat többre becsüli, mint
a munkája során a főnökétől
kapott elismerést, mert a főnök szeme nem szokott úgy
csillogni az örömtől, mint a
gyereké.
Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak lettek. A játékok meg egyre
silányabb minőségűek. Így
Lászlónak egyre nagyobb feladat lett varázsolni. A felesége is észrevette ezt. Ezért
úgy gondolta segít Lászlónak és egy új varázsmondatot talált ki ezeknek a játékbaleseteknek a kezelésére:
– Nincs baj, majd apa
vesz másikat…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Az élet nem állhat le
A koronavírus negatív hatásai a világ minden sarkában
érződnek, alapjaiban határozzák meg nemcsak az idei, hanem a 2021-es év anyagi lehetőségeit is, nincs ez másképp
településeink esetében sem.
Ennek ellenére mindenki
törekszik a jelenlegi helyzetből
a legtöbbet kihozni, nem is
tehetünk másként.
Bagod Község Önkormányzata röviden az alábbiakban
tájékoztatja az olvasóközönséget a településen történt fontosabb eseményekről:
– a Bagodi Napsugár Óvoda 70-es évek elején épült
melléképületének teljes felújítása fedett játszórész kialakításával,
– a főépületben főtésrekonstrukció végrehajtása,
– a Zalaegerszeg felől elhelyezkedő temető ravatalozójának belső felújítása, külső javítása,
– az iskolaépület felújítása
miatt a teljes infrastruktúra át-

embereket, közvetve pozitív
hozadékai lehetnek.
Ennek szép példája Bagodban is több helyen a tradíció
szerint a „lányos házakhoz”
állított májusfa. Zala megyében
több eltérő szokás kötődik
hozzá, a Bencze család képen
látható fájának hagyományos
keretek közt történő ellopására

javaslat is érkezett az önkormányzathoz.
Talán emiatt az óvoda Katica csoportjának óvó nénije
biztosra ment, mivel ő az udvar
mélyén adott helyet. De lehet,
ezt csak mi találtuk ki. No, így
keletkeznek a pletykák…
Bagod Község
Önkormányzata

Ismét salomvári siker
költöztetése az önkormányzat
épületeibe, köszönhetően az iskola, valamint a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ dolgozóinak.
Ugyanakkor a nehéz idők
összehozzák, összehozhatják az

Zártkerti út javítása

Március közepétől megváltozott az életünk, ami nagyobb
feladat elé állította a tanulókat,
pedagógusokat és a szülőket is.
Ezért különösen büszkék vagyunk, hogy iskolánk 2 diákja
– eme nehezített körülmények
között is – olyan szépen teljesített a Kálti Márk Történelem Tesztverseny országos
döntőjében.
Némethy Márk (alsó kép) 5.
osztályos tanuló 2., Pajor Dominik (felső kép) 6. osztályos
tanuló pedig 3. helyezést ért el.
Külön köszönet a szabadidejét
nem sajnáló felkészítő tanáruknak, Hajbáné Gál Beátának
és a szülőknek, akik biztosították gyermekeik számára a
zavartalan felkészülést.
A hagyományokat folytatva
reméljük, hogy jövőre is hasonló eredményekről számolhatunk be!
MSM

www.zalatajkiado.hu
Társadalmi munkában terítették el a zúzalékot.

Társadalmi összefogás keretében zártkerti hegyi út javításába kezdett a zalaboldogfai önkormányzat, a hegyi ingatlantulajdonosok és az érintett mezőgazdasági termelők
hozzájárulásával. Az ingatlantulajdonosok a felújításhoz
szükséges zúzalékot finanszírozták, az önkormányzat pedig
a szállítási költséget.
A 189 t zúzalék elterítését
társadalmi munkában oldottuk

meg 500 m útszakaszon. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek az önzetlen támogatást!
Szeretném tájékoztatni a
lakosságot hogy az idei évben
tervezett falunapot a koronavírus járványra való tekintettel az önkormányzat ebben az
évben nem kívánja megtartani! Megértésüket előre köszönjük!
Ámon Ferenc
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