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Üzletet avatott a Gépalk Zalalövőn

Egy valódi magyar családi vállalkozás sikere.

2020. július 4. napján került
sor Zalalövőn a Gépalk Kft. Salomvár új üzletének ünnepélyes
átadására.
A megnyitón részt vett Vigh
László országgyűlési képviselő,
Gyarmati Antal zalalövői, Kungli József salomvári polgármester, Mikolás Attila salomvári
plébános és az egybegyűlt érdeklődő közönség.

Az alapító Csáki-család ifjabb tagja, Csáki Tamás, a kft.
egyik ügyvezetője köszöntötte
a megjelenteket. Visszatekintett
a cégük megalapításának kezdeteire, mely 1991. január elsején Salomváron kezdte meg a
tényleges működését szülei,
Csákiné Andor Ilona és Csáki
István által, tehát száz százalékos magyar tulajdonban. Ezt a

zalalövői 337/13. helyrajzi számú ingatlant, körülbelül 2 hektárnyi területen az újmajori részen 2001-ben vásárolták meg,
az építkezéshez az első tervek
2008-ra készültek el. A gazdasági válság őket is érintette, de
sikerült tovább vinni a terveiket. Pályázati előminősítésben
2017. februárjában már nyertek
a MAPI Fejlesztési Iroda Zrt.
értesítése szerint, majd a reményeik valóra váltak, mert
2017. december 23. napján
helyt adtak a kérelmüknek.

Csáki István elmondta, hogy
így a GINOP mikro-kis-és középvállalkozóknak rendelkezésre álló fejlesztési pályázaton elnyert 80 százalékos támogatással, – közel 85 millió forint –,
megvalósíthatták ezt a boltot.
A további beruházási összegeket a család biztosította.
2018. áprilisában kezdhették el
a tényleges építkezést, mivel az
időjárás addig nem tette ezt
lehetővé. A generálkivitelezést
a Zeg-Építő Kft. Zalaegerszeg
(Folytatás a 2. oldalon)

Gyémántmise Zalaháshágyon
Június 28-án délelőtt negyed 10-kor tartotta gyémántmiséjét a volt Zalaháshágyi Római Katolikus Plébánia nyugalmazott plébánosa, Kovács Miklós atya. A jubiláns, rábakovácsi születésű plébánost 1960ban Szombathelyen szentelték
pappá, új miséjét 1960. június
26-án tartotta Rábakovácsiban.

Lenti, Bérbaltavár és Babosdöbréte szolgálati helyek következtek, majd 1981-2011 között, nyugdíjazásáig volt Zalaháshágyon plébános. A székhely településhez filiaként Vaspör, Velence, Ozmánbük, Márkus
és Pusztacsatár tartozott. 2011-től
Cegléden teljesít szolgálatot.
(Folytatás a 2. oldalon)

Harminc évig volt a falu plébánosa.
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Üzletet avatott a Gépalk Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
végezte. Csáki Tamás kiemelte,
hogy a kétdimenziós polcrendszer-betárolásuk informatikai
készletnyilvántartó program használatával párosul, így az a mezőgazdasági alkatrészeladás megkönnyítésére szolgál.
Vigh László országgyűlési
képviselő kiemelte, hogy a
Csáki-család vállalkozása példa
arra, hogy az alapító, miután
kilépett az állami szférából, elindított és 30 év kemény munkájával felfejlesztett és felépített egy mai napig fennálló családi céget. Az Országgyűlés
most fogadta el a 2021. évi
költségvetést, mely 4,8 százalékos növekedéssel számol és
ebben benne van a mezőgazdaság teljesítménye is. Azt
szokták mondani hogy „ha a
mezőgazdaság ma nem dolgozik, akkor jövőre nem eszünk”.
Zalában pedig jó természeti
adottságok vannak arra, sok 20

aranykoronás földdel, melyeket
jól lehet hasznosítani. De a
mezőgazdaságból élő éppúgy
kihozza az eredményt a 7
aranykoronás földből is, ha van
hozzá megfelelő gépe. Mivel a
következő évszázad végére a
Föld népessége eléri a 10 milliárdot, s eltartó képessége korlátozott, az időjárásban pedig
nem lehet megbízni, így innováció kell a mezőgazdaságban,
a hozzá szükséges gépek változnak, a technikai eszközöket
fel kell váltani jobbakkal. Jelen
cég, mely elindult a gépgyártás
terén, olyan bolti alkatrészeket,
gépeket árusít, melyekkel jó
irányba fejlődhet, fejleszthet.
Kívánja a következő nemzedékeknek, hogy sok családi tulajdonú cég legyen, mert így
fejlődhet Magyarország.
Gyarmati Antal, Zalalövő
polgármestere gratulált az üzlet
megvalósításához, a szép üzlethelyiséghez. Kijelentette, hogy

Gyémántmise Zalaháshágyon
(Folytatás az 1. oldalról)
A szentmise elején Mikolás
Attila, salomvári plébános üdvözlő szavai után az egyházközség világi elnöke, Molnár
János köszöntő szavaival emlékezett az atya plébánosi tevékenységére, az itt töltött harminc évre. Ezután Simon Anita
egy verssel, egy régi magyar
áldással – Áldott legyen a szív,
mely hordozott – üdvözölte
Miklós atyát, majd a falu polgármestere, Horváth Gyula kereste a szavakat – a költő után
szabadon –: egész úton idefelé
azon gondolkodám, miként fogom köszönteni a rég nem látott ATYÁT! S mikor ez sikerült, a polgármester elmondta, hogy az atya itteni tevékenységének idejére esett a
Sibrik kápolna és a Szentháromság templom felújítása.
Ám nemcsak anyagi dolgok
megújulásáról tanúskodhatunk,
hanem kettő fiatalember elhivatottságának kibontakoztatása
is az ő lelki tevékenységének
eredménye az Isten kegyelme
mellett. Ezután a helyi asszonykórus az Ároni áldással eléneklésével kedveskedett. Az aján-

dékok átadása után a jubiláns
atya meghatódottan mondott
köszönetet a megjelent híveknek. Elmondta, hogy örömmel
fogadta a meghívást, örömmel
érkezett. Amíg egészsége engedi, addig Cegléden és környékén szolgálja az Urat. A soksok megható történet felelevenítése után arra hívta fel a
figyelmet – amit a sajátkezűen
készített szentképre is felírt –,
hogy „Szeretet az Isten. Minden kegyelem. Mindenért Istennek legyen hála!”
A szentmise után a vaspöri
és ozmánbüki filiák képviselői
is megható szavakkal, ajándékokkal köszöntötték az atyát.
Ezután a résztvevő hívek a
templomkertben felállított sátrak alatt személyesen is találkozhattak, beszélgethettek a jubiláns plébánossal. Az agapét
követően a polgármester ünnepi ebédre invitálta a plébános
urat. Ezen részt vett az egyházközség világi elnöke is, a dohánykávéra pedig már Attila atya is
megérkezett. A jó hangulatú ebéd
és beszélgetés után 17 órakor
Babosdöbréte következett.
Horváth Gyula

Mezőgazdasági gépalkatrészek forgalmazása a fő profil.

a városban és a környékén is
rengeteg az olyan vállalkozó,
akinek ezekre a beszerzési
lehetőségekre szüksége van.
Azt kívánja, hogy az önkormányzattal is tartsák a kereskedelmi kapcsolatot, mivel a
termékek felmérését már megtették, az önkormányzatnak is
szüksége van ezekre. Mindig
van hova lépni előre, kívánja,
hogy töretlenül fejlődjön a cég,
bízik a jövőben.
Ezt követően Mikolás Attila
plébános a Csáki-család meghívására kérte Isten áldását az
építkezés eredményére, az itt
dolgozókra, a családra, hogy a
mezőgazdaság bizonytalan faktoraira tekintettel segítse meg.
Idézte Szent Pál apostol A Ko-

rinthosziakhoz írt első leveléből „Istennek vagyunk ugyanis
munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Mint gondos építőmester, az
Istentől nekem juttatott kegyelemmel megvetettem az alapot,
de más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Kinek-kinek munkája mutatja
majd meg, hogy erre az alapra
aranyból, ezüstből, drágakőből,
fából, szénából vagy szalmából
épít-e.”
Az üzlet megnyitása a szalag átvágásával és a Csáki-család újabb nemzedékének, az első
unokának való jelképes kulcsátadással és kis fogadással zárult.
Ódry Viktória

Szépkorút köszöntöttek Zalalövőn

2020. június 3-án Gyarmati
Antal polgármester és Kovács
Ildikó jegyző köszöntötte az
éppen azon a napon 90 éves
Stankovics Istvánné, Novák Erzsébetet születésnapja alkalmából, az önkormányzat nevében.

Továbbá átadták az Orbán
Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevelet az ünnepeltnek, aki négy gyermeke,
három unokája és két dédunokája társaságában ünnepelhetett.

2020. július
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Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal
A Zala Megyei Kormányhivatal – az Operatív Törzs intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése és végrehajtása mellett – minden szükséges intézkedést megtett a koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonyságának növeléséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhivatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok védelme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok koordinálására munkacsoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.
– Lehetne fontossági sorrendet felállítani az intézkedések között?
– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmények védőeszközökkel való ellátása, hiszen a járvány közepette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megakadályozása. Számos alkalommal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttattuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számára. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos által kiadott döntésekről és útmutatókról is folyamatosan tájékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdésekben rendszeres segítséget, támogatást is nyújtottunk nekik.
– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kormányhivatal munkatársaira?
– Az egészségügyi védőeszközöket nemcsak az alapellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmények számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonságos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizőknek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközöket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőrzésében is, ahogy az intézmények fertőtlenítésében is segédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határátlépők részére a házi karantént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfigyelésről szóló határozatot. A

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket betartva látták el.
– Az egészségvédelem mellett milyen egyéb további szervezési feladataik adódtak?
– A kormányhivatal védelmi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítséget nyújtottak a települési önkormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az ellátásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szervezetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érdekében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírushelyzet kezelése munkaszervezés szempontjából is intézkedéseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen megnövekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kormánytisztviselőket csoportosítottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatalmazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyása nélkül hozzanak határozatokat. Törvényességi felügyeleti osztályunk a polgármestereknek, jegyzőknek jogértelmezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelemmel kísérte továbbá a polgármesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükségesség és arányosság követelménye ne sérüljön, és a rendkívüli felhatalmazást a hatékonyabb védekezés érdekében alkalmazzák. A Pécsi Tudományegyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCOVER epidemiológiai kutatásban érintett állampolgárok személyes kiértesítésében, hozzájárulva az országos szűrővizsgálatra felkért személyek minél nagyobb körű részvételéhez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi megyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére törekedtünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szórólapot, informáló plakátot, felhí-

Dr. Sifter Rózsa

vást helyeztünk ki. Honlapunkon, Facebook-oldalunkon folyamatosan hírt adtunk a szervezetünket, ügyfélszolgálatainkat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érdekében bevezetett aktuális kormányzati intézkedésekről.
– Hogyan védték az ügyfeleket a járványveszély alatt?
– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgálatainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfélszolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően működtek, a telefonos kapcsolattartást és az elektronikus ügyintézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyintézésre az előre időpontot foglalók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfogadását is felfüggesztettük, azonban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mindemellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bürokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzatnak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügytípus esetén bevezettük az ellenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 napon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.
– És mi lesz a lejárt okmányokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?
– A kormány a veszélyhelyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által kiállított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmányok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvényesek maradnak, tehát mindenkinek lesz elég ideje okmányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.
– A járványhelyzetben példaszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?
– Elsőként szeretném megköszönni minden Zala megyeinek azt a példás fegyelmet, kötelességtudatot és segítőkészséget, amelyet az egész veszélyhelyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem mindennapi összefogást szült Zala megyében, és ez az együttműködés lett a járvány elleni védekezés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kifejezni a népegészségügyi főosztály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársaim helytállásáért, a polgármesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében felelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvédség, a megyei rendőr-főkapitányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgatóság, a mentőszolgálat vezetőinek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangoltan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvégenként valósult meg.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Immár a tizenötödik
Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep – ezúttal virtuálisan
A XV. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep a TOP - 5.
3. 1. - 16 - ZA1 - 2017 - 0003
Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa,
és Zalacséb településeken című
pályázat támogatásával és keretében valósult meg. Június 27én, pénteken a helyi Porta Tájházban tartották a rendhagyó
művésztelep megnyitóját.
– Mindig ebben az időpontban szerveztük a művésztelepet
– kezdte Buday Mihály festőművész a rendezvény atyja,
ötletgazdája. – Az idén a járvány közbeszólt és ez most
másképp valósul meg. Megkértük a meghívott művészeket,
hogy küldjenek magukról egy
rövid videót. Ennek az anyagnak a segítségével Pezzetta
Umberto, a Zalai Hírlap fotóriportere készített filmet, amit
ma bemutatunk. Ez lesz az első
virtuális művésztelep.
– A világjárvány súlyos
károkat okozott a gazdaságban,
de a közösségekben is. Elmaradtak a már megszokott találkozások, nehezebb lett az élet.
Erre jó példa a Zalaszentgyörgyi Művésztelep is. Nem
adjuk fel. Buday Mihály ötlete

alapján virtuálisan valósítjuk
meg a tábort – jelentkezett be.
Kovács Dezső polgármester a
világhálón és megnyitotta a
XV. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelepet.
Elindult a film vetítése, beléphettünk a virtuális valóságba. Szendi - Horváth Éva fővédnök előszava után 26 bemutatkozót kísérhettünk figyelemmel. A művészeket nem nagyon
lehet keretek közé szorítani,
Pezzetta Umbertonak mégis sikerült egységes arculatú, látványos filmet készíteni a beérkezett anyagokból.
A békési Várkonyi János
unokái közül jelentkezett. Kilenc éve járt először Zalaszentgyörgyön, akkor az életkori különbség okán Kovács
Dezső polgármestert a fiává
fogadta.
Adilov Amin az ujjával dolgozik, ecsetet nem használ. A
rövid bemutatkozás végén egy
valódi Buday képet mutatott a
kamerának, mintha két perc
alatt készítette volna.
– Az érintés gyógyít, az
ölelés pedig maga a boldogság!
– ezzel a megjegyzéssel mutatta be Ölelés című művét a

Buday Mihály festőművész és Kovács Dezső polgármester.

tiszaújvárosi bőrművész, Zajócz Tamás.
A zalaszentgyörgyi kultúrház színháztermének hátterét
Balla Ákos Zwara készítette
Buday Mihály megbízásából. A
mai napig méltán büszke erre
az alkotására.
Valamennyi videót felidézni
itt nincs lehetőség. Azok a művészek, akik már jártak Zalaszentgyörgyön, valamennyien
szívesen emlékeznek a szabadidős programokra is. Sokan említették a művészek - szentgyörgyiek focimeccset, a pálinkamustrát és az esti gitározásokat.

A virtuális tábor idején –
június 27 és július 04 között –
készült művek ebben az évben
is Zalaszentgyörgyöt gazdagítják.
A szervezők vendégül látták a
meghívottakat. A vacsoráról Gróf
Sándor és neje gondoskodott.
Egészen egyedi befejezést
láttunk, hallottunk. A program
végén Buday Mihály festőművész Magyarország történelmi
témájú festményeiről, a helyi
galéria történelmi festményeiről és a közöttük található
összefüggésekről tartott nagysikerű előadást.

Befejeződött a parkoló felújítása Zalaháshágyon

Június elején kezdődött Zalaháshágyon a volt vegyesbolt
és kocsma előtti téren, az önkormányzat közelében a parkoló felújítása. A megvalósítást

a Magyar Falu Programon belül 6 497 740 Ft-tal támogatja a
magyar kormány. A sikeres
pályázat még az előző ciklus
polgármesternek, Büki József-

nek köszönhető, míg a megvalósítás már az új testület polgármesterére várt. Az ajánlatkérések után a nyertes pályázó
– a Covid-19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt – polgármesteri határozattal lett kiválasztva. A döntésnél fontos szempont volt az ár, a referenciák és
a garanciák milyensége. A legjobb ajánlatot a Naste Bau cég
tette, ők nyerték el a megbízást.
Június 2-án kezdődött a parkoló felújítása az útpályaszerkezet és a járdapályaszerkezet
kialakításával: védőréteg, beton
burkolatalap, bazalt zúzalék
került a 8, illetve 6 cm vastag,
szürke térkő alá. Négy személygépkocsi parkolóhely kialakításra került sor. Egyik
mozgáskorlátozott parkolóhely,
ezt kis alakú tábla elhelyezésével és mozgáskorlátozott

jel felfestésével különböztettük meg.
A fejlesztési munkák műszaki átadása júliusban lesz, a
parkoló azonban már most is
használható.
Úgy vélem, a beruházás
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat, a hivatal a szolgáltató funkcióját korszerűbben
tudja ellátni, javul a parkolási
lehetőség, a kultúrház (közösségi ház) és a könyvtár is
könnyebben megközelíthetővé
válik, a fogyatékkal élők is
könnyebben intézhetik ügyeiket. A felújítás során igényes
környezet teremtődik, ezzel a
lakosság komfortérzete növekszik. Esztétikai szempontból
hozzájárul a településkép javításához.
Horváth Gyula
polgármester
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Óvodai projektek a veszélyhelyzetben
A Bagodi Napsugár Óvoda
apraját-nagyját is eddig ismeretlen, ennek okán váratlan
helyzetbe hozta a koronavírus
megjelenésének, terjedésének
híre. Intézményünk valamennyi
dolgozója elfogadóan és a
helyzethez megfelelő alkalmazkodással állt az új feladatok,
szabályok elé, ugyanez igaz
óvodásaink szüleire.
Az intézmény csupán a fertőtlenítés időszakában tartott
zárva, azt követően a mindenkori előírásoknak megfelelően
fogadta a gyerekeket. A kiscsoportban
történő
ügyeletet
igénylők, talán még élvezték is,
hogy kevesen vannak, ezáltal
sok-sok figyelmet kapnak. Biró
Cintia és Kungli Józsefné óvo-

dapedagógusok azonban gondoltak az otthon lévő többségre. A már létező szülői Facebook csoporton keresztül megszólították a gyerekeket hol
egy-egy videó bejelentkezéssel,
hol feladatok küldésével. Ezek
heti 1-2 alkalommal, szeré-

Veszélyhelyzet egy kicsit másképp - 2.0
Az újság májusi számában
azonos címmel egy 13 éves fiú
koronavírussal kapcsolatos fohászát és elkészültének hátterét
osztottuk meg Önökkel, most
következzen egy újabb nagyszerű alkotás.
Szabó Imre nyugdíjas lakónknak a veszélyhelyzeti bezártság adott időt és nem utolsó
sorban kedvet, kitartást egy
családfa elkészítésére. Hat unokája, két leánya, vői, felesége és

nyebben ugyan, de követték a
pedagógiai éves terv témaköreit.
Az óvodában lévő gyerekekkel elvégeztük ugyanazokat, amelyeket az otthon lévőknek is javasoltunk. Így mutattunk be otthon végezhető tornagyakorlatokat, báboztunk, magyaráztuk a salátaültetés folyamatát, motiváltuk őket a rajzolásra, számolásra, verstanulásra.
A szülői visszajelzésekből,
a gyerekek által megoldott és
visszaküldött feladatokból sugárzott az öröm: „Igen, ilyesmivel foglalkoztunk az oviban„.
„Milyen jó, láthatjuk a videón
az óvó néniket!” Sajnáljuk
azonban, hogy a legkisebbekkel nem volt lehetőségünk
(életkorukból adódóan) aktívabb kapcsolatba lépni.
Mikor a szabályok enyhítésére került sor, meglátogattuk a

feladatokat megoldó és visszaküldő óvodásainkat, hogy az
ígért jutalmat személyesen adjuk át (kizárólag a szabadban).
Mindannyiunk részére nagyon
jó érzés volt csak egy kis időre
is látni egymást.
2020. május 25. óta már a
megszokotthoz hasonló létszámban, illetve rendszerben
telnek a viszontlátás örömének
sokféle kimutatásával a napjaink.
A legkisebbek között többen kérdezik: „Miért nem jöhet
be anya?” Az óvónő belekezdene a magyarázatba, de egy
másik, nem sokkal idősebb kisfiú szembe fordul társával széttárja a kezét: „Hát hányszor
kell elmondani, hogy eddig vírus volt, most meg járvány!
Oviba meg jönni kell.”
Kungli Józsefné
óvodavezető, óvodapedagógus

saját neve került fel a képen látható, szó szerinti családFÁRA,
melynek minden elemét maga
készítette, beleértve a földben
történő elhelyezést is.
A fenti sorok elolvasása
után sétáljunk el a faluházunkhoz, tekintsük meg Makovecz
Imre által tervezett és alkotott,
hasonló motívumokat mutató
ágasfákat a sétány felőli, nyugati oldalon.
Bagod Község Önkormányzata

Bagod község Zalaszentgyörgy felőli temetője a Zala menti
kerékpárúttal, háttérben a felújított ravatalozóval.

• 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
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A járvány időszakának átvészelése Csödében
A koronavírus terjedésének
megelőzése érdekében számos
intézkedésre volt szükség, ami
a településen élők és az önkormányzat kivételes együttműködésével valósult meg. Az
önkormányzat tagjai nagy törődéssel fordultak a lakók felé,
mindenkinek
megadva
az
ilyenkor szükséges támogatást.
Naponta kétszer indították a
falugondnoki járatot bevásárlások, hivatalos és egyéb ügyintézésre. A szomszéd falu felajánlásából maszkokat osztottak mindenkinek, az Együtt
Csödéért Alapítvány kézfertőtlenítőt és folyékony szappant
juttatott el minden háztartásba.
A polgármester, az alpolgármester és a falugondnok odaadó munkájának köszönhetően
naponta a lakosság több, mint
90%-át sikerült kiszolgálni.
Nemcsak a lakosságot, hanem a
falu karbantartását is kézben
tartották, mindemellett a zalalövői önkormányzatnak bese-

togatta a háztartásokat és beszélgetéssel tett az emberek
félelme ellen. Korábban évekig
falugondnokként látta el feladatát a településen, így az itt
élőkkel régóta szoros kapcsolatot ápol. Látható volt, hogy a
lakók bizalommal fogadták ezt
a segítségnyújtást, az emberi
kapcsolatok korlátozása elsősorban az egyedülálló, 50 év
feletti lakosokat viselte meg.

Szelektív edények
Feketéné Fellner Marianna
polgármester.

gítve ebédet hordtak az óvodásoknak és iskolásoknak Zalalövő egyes területeire.
Feketéné Fellner Marianna
tiszteletdíjas polgármester elmondta, hogy ez az időszak lelkileg is megviselte a lakosságot, ezért rendszeresen meglá-

Faluszépítő program
Szép előkert 2020
A Hagyárosböröndért Egyesület a helyi önkormányzat
kezdeményezésére faluszépítő
programot hirdetett, melynek
keretében keresi a település
legszebb utcafrontjait, az utcáról látható legszebb előkerteket.
A program célja az volt,
hogy ösztönözze a lakosságot a
falukép javítására, a szebb
lakókörnyezet megteremtésére.
A program egy kicsit hasonlít a
régebben használt „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalomhoz,
de tartalmában azért mégis más.
Az előkertek bírálása során
az elsődleges szempont, hogy
az ingatlanok milyen összképet
mutatnak az utca felőli oldalon.

A tilalom feloldásával láthatóan kezd visszatérni az élet
a faluba, augusztus első vasárnapjára a hagyományos búcsú
megtartását tervezik. A lakosság rendszeresen részt vesz a
helyi munkákban, ezért a búcsú alkalmával, a közös főzéssel ismét lehetőség nyílik a
társadalmi életben való részvételre.
Trojkó Tímea

(Figyelembe vételre kerül: a
telekhatár előtti terület, valamint a kerítés vagy a telekhatár
mögött az utcáról látható kertrészek.)
A „Szép előkert 2020” elismerő címet minden olyan ingatlan megkaphatja, amely a
bíráló bizottság döntése alapján
arra méltó. A legszebb előkert
fotók pedig felkerülnek a Hagyárosbörönd facebook oldalra is.
Az egyesület reméli, hogy
több lakó is a program hatására
örömmel, és lelkesen munkálkodik majd az előkertje szépítésén, díszítésén.
Molnár Imre
Hagyárosböröndért
Egyesület elnöke

Nagy lépést tett a környezettudatosság felé Hagyárosbörönd lakossága. Eddig jobbára
a zsákos szelektív hulladékgyűjtés volt jellemző. Ezzel a
lehetőséggel azonban csak azok
a háztartások éltek, ahol beltérben biztonságos helyet tudtak
biztosítani a szelektív zsákoknak. Sajnos a rendszer nem tudott működni azoknál a házaknál, ahol nem állt rendelkezésre
ilyen ideiglenes tároló hely. A
tapasztalatok alapján a zsákok
nem megfelelőek a kültéri
tárolásra, az állatok szétszaggatják azokat, a szél belekap.
A problémával szembesülve
az önkormányzat egyeztetett a
hulladék közszolgáltatóval, majd
kezdeményezte a lakosság körében az ingyen igénybe vehető
szelektív gyűjtőedény használatát. Ezzel a módszerrel már
eddig is élt egy-két háztartás,
de sokan nem is tudtak erről a
lehetőségről.
Szerencsére nagyon pozitív
volt az új lehetőség fogadtatása, és rövid időn belül összesen 43 műanyag, és 14 db papír
gyűjtőedény iránti igény jelentkezett. Ez a településen lévő
ingatlanok közel felét érinti.
Az önkormányzat összesítette az igényléseket, és a hulla-

dék közszolgáltatótól beszerezte az edényeket, – bár időben
jelentős csúszás történt a
szolgáltató részéről, mivel a
szelektív gyűjtőedények rendszere éppen átalakítás alatt volt.
A lakosság kényelme érdekében a gyűjtőedényeket a település falugondnoka hozta el, és
vitte házhoz.
A település környezettudatossága tovább nőtt tehát, mert
a hulladékok gyűjtése nem csak
a szelektív hulladék szigeten,
hanem közvetlenül a háztartásokban is jelen van már.
Varga Katalin
polgármester

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Óvodánk élete a karantén idején
Óvodánk életét is gyökeresen megváltoztatta a koronavírus-járvány. Sajnos március 16tól május 4-ig üresen állt az
épület, nem töltötte meg gyerekzsivaj, hiányzott belőle az
élet.
Mi, az óvoda dolgozói
azonban átmeneti időszaknak
gondoltuk ezt a „bezártságot”.
Az első pillanattól bíztunk abban, hogy nem tarthat ez sokáig, és az élet újra indul.
Egy pillanatra sem csüggedtünk, fontos feladatokat tűztünk ki magunk elé. Elkezdtük
a játékok, eszközök, bútorok
fertőtlenítését, a takarítást, rendezkedést. Mikor a belső tereket megszépítettük, az udvart
virágosítottuk, parkosítottunk,
lefestettük a kerítést. Óvodánk
kis kertjébe is elveteményeztünk, amit eddig a gyerekekkel
szoktunk. (Mióta újra indult az
élet, a növények gondozásában,
a termések leszedésében most
már ők is részt vesznek)
Minden olyan munkát elvégeztünk, ami azt szolgálta,
hogy bármelyik pillanatban

újra fogadhassuk a gyerekeket.
Közben segítettünk a falu szépítésében is. Húsvétra kreatív
videót készítettünk, mellyel
ötletet szerettünk volna adni a
készülődéshez, illetve a kultúrház előtti teret is feldíszítettük
az ünnepre, megajándékozva
ezzel a falu lakosságát.
Természetesen nem feledkeztünk meg a gyerekek fejlesztésékről sem, arról, hogy segítsük
a szülőket az otthoni élet minél
tartalmasabb, változatosabb eltöltésével. Facebook csoportunkba heti rendszerességgel
küldtük a meséket, verseket,
énekeket, kreatív ötleteket az
aktuális témáknak megfelelően
(húsvét, anyák napja, tavasz,
Föld napja). Boldogok voltunk,
ha a szülők részéről kaptunk
visszajelzést a megvalósításról,
a feltöltött képeken keresztül.
Ilyenkor jó érzéssel nézegettük
ezeket.
Örömmel számolhatok be
arról is, hogy a szakszolgálat
pedagógusai (logopédus, gyógypedagógus) interneten keresztül
fejlesztette a gyerekeket. A hit-

Jó újra együtt…

oktatás is így történt, köszönet
érte mindhárom pedagógusnak!
Bár nem volt könnyű időszak, mégis úgy gondoljuk,
hogy bizakodó és tartalmas
volt. Május 4-től pedig foko-

zatosan tért vissza az élet az
ovi falai közé, és azóta már újra
gyermekzsivajtól hangos minden.
Czafitné Horváth Andrea
óvodavezető
Zalaszentgyörgy

Lélekben együtt voltak

A kultúrház felújítása
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című, MFP-NHI/2019
kódszámú pályázatból 2020.
tavaszán elindult a Zalaszentgyörgyi Kultúrház felújítása.
2020. március 7-én a nagyteremben a parketta és a színpad
faburkolat bontását közösségi
munkában végeztük el. Köszönet
a résztvevőknek a munkáért!

A pályázatból a következők
valósulnak meg:
• Nagyterem parkettázás.
• Klubterem (kisterem) PVC
padló csere.
• Színpad újjáépítése.
• Festés: nagyterem, klubterem (kisterem), mosdók, előtér,
könyvtár, közlekedő.
A felújítási munkák befejezése 2020. június vége.
Zsirka Erika
Zalaszentgyörgy is csatlakozott a trianoni békediktátum
100. évfordulója alkalmából, az
Összetartozásunk Tüze kezdeményezéshez.
2020. június 4-én 20 óra 20
perckor, a község Testvértelepülési Parkjában került sor a
rendezvényre. A résztvevők

100 fáklyát gyújtottak, majd
azokat a parkban centrikus körökben elhelyezve, fénykoszorút alakítottak ki. A lelkekben
minden magyarral együtt Zalaszentgyörgyön lélekben jelen
voltak a marosszentgyörgyi és
oromhegyesi testvérek.
Zs.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Közösségi munkában bontottak.

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Egerszeg legszebb napjai ezután jönnek

Balról Gecse Péter alpolgármester, Vigh László, Balaicz Zoltán, Bertáné dr. Bényi Krisztina helyettes államtitkár, Dömötör Csaba, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Versenyhivatal elnöke.

– Olyan közjóléti erdő közepén vagyunk, amely egyszerre üdülő, panoráma és sétaerdő
– mondta Balaicz Zoltán polgármester az Alsóerdei Sport és
Rekreációs Központ fejlesztésének hivatalos projektindítóján
június 17-én Zalaegerszegen.
Az Alsóerdőt és az Aranyoslapi Forrást először 1381ben említik az okiratok. Az
Azáleás-völgy mára Zalaegerszeg egyik jelképévé vált.
1973-ban épült a TV-torony,
amely az országban szabadon
látogatható három létesítmény
egyike. Elkészült az erdei tornapálya, védettséget kapott az
erdő, megépült a Panoráma út
1974-ben. Az Alsóerdőn 1905től városi majálisokat tartottak
– adott rövid helytörténeti tájékoztatást Balaicz Zoltán.
A rendszerváltoztatás után
jelentős állagromlás következett be. Sok terv készült a volt
napközis tábor megmentésére,
de ezeket nem sikerült megvalósítani. Az új lehetőség 2015.
április 14-én adódott, ekkor

írták alá a Modern Városok
Program szerződését.
A polgármester elmondta,
hogy a megyei jogú városok
soha nem látott mértékű fejlesztéseket hajthatnak végre a
programnak köszönhetően. Ezek
egyik kiemelkedő eleme Zalaegerszegen a Sport és Rekreációs Központ fejlesztése.
A tervezésnél figyelembe
vették a sport és környezetvédelmi szervezetek ajánlásait és
a fenntartható fejlesztés követelményeit, ennek megfelelően
alakult ki a végleges változat.
Elsősorban a zalaegerszegieké
lesz a létesítmény (a helyiek a
fejlesztés legtöbb elemét ingyenesen használhatják), de a turizmust is szolgálja.
A TOP programban 1,2 milliárd, a Modern Városok Programban még 2017-ben 1.35
milliárd, majd 2020-ban újabb
1,5 milliárd forint biztosított az
Alsóerdei Sport és Rekreációs
központra, tehát a fejlesztés
több mint nettó 4 milliárd forintból valósulhat meg.

Dömötör Csaba: – Az alsóerdei sportközpont meghatározó
közösségi tér…

Erdei kalandpark, multifunkciós sportpálya, műsípálya,
játszópark, KRESZ-park, kültéri kosárlabdapálya várja majd
az ide kirándulókat. Új füves
pályát, lelátókat, kiszolgáló
épületeket és pihenőhelyeket

építenek. A beruházás csak önkormányzati területeket érint,
padokat, szobrokat telepítenek,
fákat ültetnek.
A volt napközis tábor területén kívül eső területeken a
búslakpusztai sportlőtér felújítására, erdei túraútvonalak, terepkerékpár pálya építésére,
valamint a TV-torony és környezetének felújítására kerül
sor. A beruházás időtartama 18
hónap, azaz a létesítmény várhatóan 2021 végére készül el.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a Zalaegerszeget az M7-es autópályával
összekötő M76-os gyorsforgalmi okosút első ütemét a tervek
szerint augusztusban átadják. A
járműipari tesztpálya készültségi szintje már 65 százalékos. A
képviselő szerint az alsóerdei
fejlesztés igazi mágnest jelent
majd a városlakók számára.
A sport- és rekreációs központ az élet újraindításának
reményt keltő mozzanata: azt
szimbolizálja, hogy a „nehéz
hónapok után visszatérhetünk
az ország gyarapodó, felívelő
ösvényére” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör
Csaba kiemelte: az alsóerdei
sportközpont meghatározó közösségi tér, közösségépítő hely,
generációk találkozási pontja
lesz. A hagyományokra építkező beruházás a „feltörekvő város fontos mozaikdarabkája” –
fogalmazott Dömötör Csaba. A
beruházások közül kiemelte a
Modern Városok Program keretében épülő új uszodát, a
múzeum és a színház épületének felújítását.
Zalaegerszeg legszebb napjai még csak ezután jönnek!
Samu László

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Kávási felújítások
Az első kánikulai napon
kellemes séta keretében mutatta
be Eke László polgármester a
járvány elmúltával a faluban
készült felújítási munkálatok
eredményeit.
A Kávási Önkormányzat saját fejlesztéséből a Naste Bau
Kft. kivitelezésében készült el
103 méteres járda szakasz a
Kossuth utcában, a bolt közelében. A kiárkolás is abból a 2,5
millió forintból készült el, melyet erre használtak fel. A polgármester tájékoztatása szerint
ez már a második év a járdafelújítások sorában, mivel tavaly az alsó falurészben szintén
készült hasonló.
Leader-pályázat keretében
nyert 1 millió forint értékű támogatás önkormányzati kiegészítéséből, összesen 1,7 millió

forintból készültek el a község
információs táblájának lábazata, a tájházakhoz felvezető hangulatos lépcső és a szegélyek.
A kivitelezést szintén a Naste
Bau Kft. végezte. A vidám türkíszkék kőzúzalékos feljáró
igazán könnyed feljárást tesz
lehetővé.
A tájházak feletti hegyen
található az önkormányzat tulajdonában álló úgynevezett
„Dombi pince” – melyet a
Szent István Egyetem Építészmérnöki Karának diákjai egy
nyári gyakorlat keretében építettek fel – már sok éve szolgálja a falu családosainak életét. Több családi rendezvényt,
így névnapokat, születésnapokat és egyéb jeles összejöveteleket kellemes hangulatban, az
önkormányzatnál történő beje-

Bagolytúra Pacsa-hegyen

Szép számmal vettek részt a gyerekek is.

Negyedik alkalommal szervezték meg a Zalalövőhöz tartozó Pacsa-hegyen a bagolytúrát, mely a természetjáráson
kívül a szórakozási és közösségkovácsoló alkalom is.
A programon 19 csapat, a
szervezőkkel együtt több mint
250 fő vett részt. A csapatok
zömében helyből, de a környező településekről is érkeztek. A hat állomásból álló
kijelölt útvonalat három csapat
teljesítette a legjobban. Első
helyezett lett a Cupi Pékség
csapata, második a Radics
pincészet és harmadik helyen

a Pacsa-hegyi muslincák végeztek.
A rendezvény több szervezet, magánszemély, pacsa-hegyi gazda, Zalalövői Borbarát
Kör Egyesület tagjainak összefogásával, támogatásával valósult meg. A program fő szervezője Hári Gábor elmondta,
hogy az indulókra több mint
három és fél kilométeres túra és
számos tréfás feladat várt, az
utolsóként induló csapat éjjel
kettőkor ért vissza. A szervezők a találkozási ponton babgulyással, zsíros kenyérrel várták a részvevőket.

A padok és asztalok fölé pergola épül.

lentkezés és egyeztetés után ott
rendeznek meg. Június elején
társadalmi munkából és saját
erőből – 26 falubeli közreműködésével – most került sor
arra, hogy a pince pitvarja térkövezésre kerüljön, illetve a kiülésre szánt padok és asztalok
fölé egy majdan a tervek szerint szőlővel befuttatott pergola
épüljön. A famunkálatokat a
férfiak végezték, míg a festés
az asszonyok munkáját dicséri.
Így a helyszínt még jobban ki
lehet a továbbiakban használni
a napsütéses órákban is, és a
kánikula idején sem okoz gondot majd a hűsölés. Természetesen esős időben bent a pinceházban is lehet tartani rendezvényeket. Az előbbi beruházáshoz a faanyagot az önkormányzat biztosította a saját tulajdonában lévő erdőbirtokból, illetve részben a fenti pályázati
pénzből vették meg a festőanyagokat, térköveket.
A község játszóterén található faszerkezetű építmények,
játékok újrafestésére is sor
került, két kaszálási munkálat
között.
A Kossuth utcán található I.
világháborús emlékművel majdnem szemben 27 méter járdaszegély készült el, szintén önkormányzati pénzből, mely a rézsű
rendezésével egy közel negyven éves padkát váltott fel. A

beruházás 720 ezer forintba
került.
A kávási körbejárás megkoronázása a közösségi ház felújítása a tetőszerkezet lécezésével, cserepezésével, a nyugati
oldalon az ablakok cseréjével,
redőnyökkel ellátva. A pályázati pénz ehhez a beruházáshoz
kb. 6,5 millió forint, míg a hozzáadott önkormányzati összeg
1 millió forint volt. A tetőhöz
tartozó eresz felújítása is a
felújításba beletartozott.
Kávási hagyománnyá vált,
hogy nyárkezdésnek, az iskolai
tanév végén a 7 domb körbejárásával „Éjszakai túra” elnevezéssel 18 és 22 óra közötti
kezdettel csoportos túrákat
szerveznek, melyre évről évre
egyre nagyobb számmal érkeznek az érdeklődő kalandvágyók. Idén július 11-én rendezték meg a dombjárást, melynek
egyik állomása például a Dombi pinceház. Tavaly közel 400
szülő, gyerek vett részt a túrán.
Elmondható, hogy a közel
250 lelkes falu és környéke
szépítése-építése folyamatos, és
a valódi zalai-göcseji tájnak
köszönhetően pedig olyan hangulatos képet mutat, mely nemcsak családosoknak, hanem pihenésre, túrázásra vágyó fiataloknak is egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség.
Ódry Viktória
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Út a keménfai Dózsa-hegyre

Balról Hajdu Valéria alpolgármester, Vigh László, Cser Gábor,
Hajdu Mihályné önkormányzati képviselő.

Az Agrárminisztérium által
kiírt zártkerti útfelújítási programban közel 10 millió forintot
nyert Keménfa önkormányzata
a Dózsa-hegyi út felújítására.
Ebből 1.5 millió forintot a vadkerítés építésére fordítanak, mert
ez volt a pályázati kiírás egyik
feltétele.
A 600 méter hosszú, kétoldalt padkával ellátott 3.5 mé-

ter széles út mart aszfalt burkolatot kapott. Keménfa önkormányzata a fejlesztés negyed részét megelőlegezte, de a beruházás 100%-os támogatottságú.
A kunszentmiklósi Klében Aszfalt kapta a megbízást, ez a cég
végezte a Petőfi utca buszfordulós szakaszának és a Hegyalja utcának a felújítását. Most
is kiváló minőségben dolgoz-

tak. Az út pontosan Keménfa és
Salomvár határán húzódik –
tudtuk meg Cser Gábortól. A
polgármester elmondta, hogy
ezzel a technológiával az alapozás után a felmart aszfalthoz
emulziót kevernek, majd a felület egy záróréteget kap. Így
szinte aszfalt minőségű úton
közelíthetik meg a Dózsa-hegyi
ingatlanokat.
– Minden település számít!
– fűzte hozzá Vigh László országgyűlési képviselő. – A legkisebb falvak lakosságának az
érdekeit is figyelembe kell
vennünk. (Keménfa lakossága
103 fő – a szerk.) Az út fontos
az itt élők számára, biztosítja a
mezőgazdasági területek, hegyi
pincék megközelítését és összeköti Keménfát Salomvárral. A
mezőgazdasági hasznosítás miatt fontos ez a beruházás, de
támogatom az önkormányzat
további fejlesztési törekvéseit,
mint például a Közösségi Tér
létrehozása – mondta befejezésül Vigh László.
Samu László

Hogy a termény is helyben maradjon!
2020. június elején sikeresen befejeződött a Széchenyi
utca és a József Attila utcai telkek között húzódó vízelvezető
árok profilozása a Győrfi-Trans
Kft. kivitelezésében Zalalövőn.
A két utca között húzódó
völgyben nincs kellően mély „térképes” árok, viszont a napjainkban egyre gyakrabbá váló villámárvizek sok bosszúságot okoznak a két utca kertészkedő lakosai számára. Előfordult, hogy a
terményeket és a hidakat a Kossuth utcáig, vagy még tovább is
sodorta az ár. Ezen a problémán próbált meg segíteni az önkormányzat azzal, hogy egy viszonylag egyenes vonalvezetésű árkot húzott a mintegy 560
m-es szakaszon.
A kialakított vizesárok magántulajdonokon keresztül vezet végig, ezért az árok további karbantartása, tisztítása és gondozása kizárólag az érintett telektulajdonosok feladata. Az önkormányzat kéri, hogy az akadálymentes csapadékvíz elvezetésének érdekében hagyják szaba-

Az árok karbantartása a tulajdonosok feladata lesz a jövőben.

don az árkot, és ne helyezzenek
bele semmilyen növényi nyesedéket, törmeléket vagy egyéb más
vízfolyást gátló hulladékot! Az
érintettek érdeke, hogy a kiala-

kult vizesárok minél hosszabb
ideig elláthassa feladatát, megőrizze funkcióját és hatékonyabban elvezesse a nagymenynyiségű csapadékvizet.

2020. július

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Porból leszünk…
Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre menő
vita alakult ki erről. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:
– Nekem erről mindig a
nagyapám jut eszembe. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az időben ezt főben járó bűnnek
tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, a tojás
nem tesz jót a koleszterinszintjének, mert az érrendszer károsodásához vezet.
Nagyapám hajthatatlan volt.
Ragaszkodott a régi szokásaihoz. Mint utólag kiderült,
jól tette.
Azóta rehabilitálták a
tojást.
Kiderült, hogy pont ellenkezőleg, segít a koleszterinszint csökkentésében. Azóta
én is így vagyok az aktuális
étrendi divatokkal. Ha valamit tiltanak, arra gondolok,
lehet, hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan
paraszti ésszel hozzáállni az
élethez. Minél frissebb és a
természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És főzök,
mert nem egy ismerősöm
dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtem kérdezgetni őket a szakmájukról, válasz helyett csak sejtelmesen mosolyogtak.
Azóta még többet főzök,
és odafigyelek, hogy miből
teszem ezt, mert különben
porból leszünk, és porrá
leszünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2020. július
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Megemlékezés Zalacsében a trianoni diktátum évfordulóján
Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében megemlékezést
tartottak a Zalacsébi Trianon
Parkban az első világháborút
lezáró békediktátum aláírásának századik évfordulóján. A
szervezők eredetileg háromnapos rendezvényt terveztek, ami
azonban a koronavírus-járvány miatt nem valósulhatott meg.
A parkban felállított harang
megkongatásával indult az esemény, utalva arra, hogy száz
éve a szerződés aláírásának
percében is országszerte zúgtak
a harangok.
A kerek évforduló alkalmából egy újabb emlékművel gazdagodott a park, amely az elmúlt száz év sorsfordító eseményeit hivatott ábrázolni.
Az emlékmű Mikó-Baráth
György (az alapítvány kuratóriumi elnöke) és Monostori János tervei alapján készült. A
gránitlapok megformálása Monostori János keze munkáját
dicséri.

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

Méltó megemlékezést tartottak a faluban.

Az emlékmű felavatását
követően Mikolás Attila plébános mutatott be szentmisét a
község templomában, ünnepi
szónok Lendvai Zoltán rédicsi
plébános volt.
Cséber József

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

www.zalatajkiado.hu

Szokatlan gyermeknapi program
Hagyárosbörönd
Község Önkormányzata szokatlan gyermeknapi programmal lepte meg a
gyermekes családokat, bár a program
leírásából kitűnt, hogy
az akár a felnőttek
számára is kifejezetten szórakoztató lehet.
Mivel a gyermeknap hagyományos megrendezésére a veszélyhelyzet
miatt nem kerülhetett sor, az önkormányzat fontosnak
tartotta, hogy valamilyen módon kedveskedjen ennek a „Az egy kis varázslat”…
a trükköket, és nem csak jól
korosztálynak.
A program „Az egy kis érezték magukat, hanem kedvet
varázslat” elnevezést kapta. A kaptak a természettudomáfalu facebook csoportjában, il- nyokhoz is.
A képen lávalámpák láthaletve a gyermekeknek átadott
dokumentáció leírásában több tóak. Nem kell hozzá más, csak
varázslatnak beillő egyszerű egy átlátszó üvegpohár, pár
kémiai és fizikai kísérletek csepp víz, étolaj, ételfesték,
voltak. A varázslathoz nem kel- pezsgőtabletta.
A varázslatok mestere – aki
lett semmilyen veszélyes eszköz, csak olyan dolgok, melyek az ötleteket összeállította –
egy átlagos családi háztar- Császár Alma volt.
Reméljük, jövőre már hatásban megtalálhatóak, illetve
élelmiszerboltban olcsón be- gyományos módon is meg tudjuk ünnepelni a gyermekeket!
szerezhetőek.
Varga Katalin
Bízunk benne, hogy sok vapolgármester
rázslótanonc próbálta ki ezeket
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Zalaboldogfán is megemlékeztek… Közösségek hete Hagyárosböröndön
Előző számunkban már beszámoltunk a hagyárosböröndi
közösségek hete online hobbi
bemutatóról.

Megkoszorúzták a trianoni
emlékművet.

Lefestették az üdvözlő táblát
is.

– Zalaboldogfán is megemlékeztünk az 1920 június 4-i
trianoni békediktátum kerek évfordulójáról. Gyertyagyújtással
és koszorú elhelyezésével emlékeztünk meg közösen az elmúlt 100 év talán legigazságtalanabb döntéséről – mondta
lapunknak Ámon Ferenc polgármester.

A járványhelyzet közben és
elmúltával az önkormányzat dolgozói törekedtek a falu szépítésére és a már meglévő közlekedést
segítő és a falu összképét szebbé tevő tárgyak, eszközök szépítésére, állagmegóvására. Mindezek mellett, ahogy az idő és az
energia engedte, igyekeztek a
vízelvezető árkokat tisztítani.

Akkori ígéretünknek megfelelően további fotók segítségével idézzük fel a sikeres programot.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

