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Minibölcsőde átadása Zalalövőn
A szülők nagy örömére átadták a zalalövői minibölcsődét
október 7-én délután. Az ünnepség alkalmával Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Herczeg Imre Zalalövő Város alpolgármestere is
kihangsúlyozta, hogy a minibölcsőde a település egyik
legfontosabb beruházása volt

az elmúlt időszakban és mindvégig nagy várakozás kísérte. A
kormány a család biztonságát,
megújulását ilyen projektekkel
tudja támogatni, mint a TOP1.4.1-15-ZA1-2016-00016
azonosító számú pályázat. A 31
millió forint támogatásból megvalósuló beruházásból 5,5 millió forintot fordítottak játékokra

A minibölcsöde átadásán balról Vigh László, Kovács Imréné
és Herczeg Imre.

A gyermekeket csoportszoba várja.
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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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és eszközökre, az épületrész, udvar kialakítása több, mint 20 millió forintba került.
A város új vezetésének sikerült olyan megoldást találnia az
óvodán belüli kialakításra, mely
mind a szakhatóságok, mind az
intézmény részére elfogadható
volt. A minibölcsődét egy óvodai csoportszoba teljes átalakításával oldották meg, itt kapott
helyet a bölcsődei csoportszoba
és a vizesblokk. Megújult ezzel
együtt az öltöző, valamint elkülönítettek az udvaron egy játszóteret, amelyet csak a bölcsődei csoportba járók használnak majd.

Változik az intézmény neve is,
a jövőben Zalalövői Borostyán
Óvoda és Minibölcsőde néven
működik, ahová másfél éves kortól fogadnak gyermekeket, maximum hét főt, ám amennyiben
mindannyian betöltik a két évet,
úgy lehetőség nyílik egy további kisgyermek felvételére.
Kovács Imréné óvodavezető
elmondása szerint az intézmény
kihasználtsága százszázalékos,
nemcsak a bölcsődei férőhelyekre volt túljelentkezés, de az
óvodai csoportok is teljes létszámmal, összesen 112 fővel működnek Zalalövőn.
PK

A Zala Megyei Gondoskodás Egyesített
Szociális Intézmény
(8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.)

azonnali kezdéssel felvételt hirdet

VEZETŐ ÁPOLÓ
ÁPOLÓ, GONDOZÓ
TELEPHELYVEZETŐ
FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
FOGLALKOZTATÁS-SZERVEZŐ
SZOCIÁLIS/TERÁPIÁS MUNKATÁRS
koordinátori feladatokat ellátó ÁPOLÓ
munkakörökbe.
Bővebb információ a 06-92/511-322 telefonszámon kérhető.
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A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen
Az idei évben 2020. szeptember 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Himnusz elhangzását követően a jelenlévők a tavasszal elhunyt megyei díszpolgárra, Fekete Györgyre emlékeztek.
Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelentősebb iránytűnk és ezzel párosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét építsünk.
Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a magyarságért. Ugyanakkor kiemelkedő személyeket is adott az országnak.
Az esemény további részében elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány kapta Zala megye közbiztonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítása alatt az eddigiektől eltérő,

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, melyeket a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság 2015 óta elért, segítve ezzel a megyében élők szubjektív biztonságérzetének javítását.
A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományozott Szabó Józsefnének, Mikekarácsonyfa község volt polgármesterének. A közgyűlés Zala megye egészségügyéért díját dr.

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondoskodásáért díjban részesült Gulyásné Belinszky Ilona, a Zalaszentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tófeji Kincskereső Általános Iskola tanítóját.
A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására
A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fellépési lehetőséget kínáló úgynevezett Raktárkoncert-sorozat népszerűsítésében az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.
Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikáció ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget.
A számos ügyfélnél – köztük például a Magyar Telekom,
a Szerencsejáték Zrt., vagy az
MVM Csoport – már bizonyított, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

Demjén Ferenc is a fellépők között van.

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításában, de az elkészülő koncertfelvételek technikai véglegesítésében is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajongói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépésekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, információk révén találkozhatnak az ügynökség támogató munkájával.

Gellei Imre labdarúgó-edzőnek,
akivel szép sikereket ért el a
ZTE együttese és irányította a
magyar válogatottat is.
Zala megye sportjáért díjban
részesült – Zala megye sportéletében végzett 100 éves tevékenysége elismeréseként – a Zalaegerszegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosárlabdázó Bodrogi Csaba vette át
az egyesület nevében.
A közgyűlés Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat Nagy Bálint, Keszthely polgármestere vette át.
A közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagykanizsa).
Zala megye fejlesztéséért díjat kapott a Zalavíz Zrt. A társaság nevében Arnhoffer András elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományozott Stamler Lajosnak (Nagykanizsa).
Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Díszpolgára, dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.
A program végeztével állófogadásra került sor, ahol pohárköszöntőt mondott Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).
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Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt
Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.
A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvalósítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vette át.
A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szervezetek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képviselői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.
A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadásokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fórum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politikához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.
A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyermekek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakemberek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.
A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második rendezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számára tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogyatékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.
A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesztiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.
A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzékenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alkalommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.
Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.
A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek
feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.
Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a
Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.
Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok áttekintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.
A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elnevezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Nagy fontosságú bejelentés a megyeszékhelyen
Zalaegerszegen gyártják a világ legmodernebb tankjait
A Rheinmetallal együttműködve, a gyártóüzemen túl,
egy a Lynxek és off road járművek tesztelésére alkalmas
tesztkörnyezetet is kialakítanak a ZalaZone járműipari
tesztpályán – jelentette be
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszegen szeptember 10-én.
A jelenlévőket házigazdaként Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, aki egyben
köszönetet mondott a cégnek
és a kormánynak, hogy Zalaegerszegen épülhet meg ez a
hatalmas, kutatás-fejlesztésre
is koncentráló gyár.
Palkovics László Benkő
Tibor honvédelmi miniszterrel
közösen jelentette be, hogy
mintegy 60 milliárd forintos
beruházással épül meg a harcjárműveket gyártó üzem és 20
hektáros területen tesztpályát
is kialakítanak mellé. A termelés 2023-tól indul el, a világ
egyik legmodernebb hadiüzeme a beszállítókkal együtt
mintegy 500 embert foglalkoztat, és a gyártáson kívül fejlesztéssel is foglalkoznak majd
– tette hozzá.
Az innovációs és technológiai miniszter kifejtette: nem
ez az első eset, hogy a hagyományos magyar-német együttműködésben egy közös projekt
innovációs elemmel is bővül.
A zalaegerszegi vegyesvállalat
jelentősége ugyanakkor abban
van, hogy a magyar haderőfejlesztési program legnagyobb értékű beszerzése révén
a Magyar Honvédséget az új
üzemben készülő harcjárművekkel látják el.
Palkovics László szerint
2020 első felének tapasztalatai
alapján okkal számíthatunk
arra, hogy a német vállalatok
az eddigieknél is jobban keresik a közép-európai lehetőségeket. A német világmárkák a
beszerzési láncok lerövidítése
érdekében szorosabbra fűzhetik magyarországi kapcsolataikat, a Rheinmetall megjelenése is az Audi, a BMW, a
Mercedes és egyéb beszállítók
jelentős márkáinak sorát gyarapítja.
Hozzáfűzte, hogy a páratlan adottságokkal rendelkező
ZalaZone mellett nemzetközi
szinten is jelentős ipari-inno-

Fotó: MTI/Varga György
Háry András, a ZalaZone ügyvezető igazgatója (b) és Armin Papperger aláírja az együttműködési megállapodást. Mögöttük Palkovics László (b4), Benkő Tibor (b3), Balaicz Zoltán (b2),
Vigh László (b), Maróth Gáspár (j4), John Joseph Abunassar, a Rheinmetall igazgatója (j3),
Andreas Baumeier, a Rheinmetall meghatalmazott aláírója (j2) és Oliver Mittelsdorf, a Rheinmetall Landsysteme lánctalpas járművek és tornyok értékesítési alelnöke (j).

vációs bázis épül, ami bővíti a
tesztpálya szolgáltatási kínálatát, erősíti a hazai ipart és a
magyar vállalkozások beszállítási lehetőségeit. Zalaegerszeg és a térség a magyar gazdaság talpraállításának motorja
lehet.
Benkő Tibor honvédelmi
miniszter arról beszélt, hogy a
biztonsági helyzet és környezet rendkívül gyorsan, élesen,
sokszor kiszámíthatatlanul változik, a kormánynak és a katonáknak látniuk kell, hogy milyen feladat és felelősség hárul
rájuk Magyarország és a magyar emberek békéjének megóvása érdekében. Az elmúlt
évtizedekben a környezetünkben kialakult helyzet rendkívül
sok kihívást rejt, ezért felkészültnek kell lenni, a honvédelmi és haderőfejlesztési
program ezt a célt szolgálja.
A program nemcsak a
technikai eszközök megvásárlásáról szól, hanem a hadiipar
megteremtéséről, a kutatás-fejlesztés, a foglalkoztatás biztosításáról is. A harcjárművek
beszerzésével 17 éves lemaradást pótolnak a magyar katonák, mert a honvédségnek
2003-ig voltak páncélozott
szállító harcjárművei, de azokat akkor kivonták az önjáró
lövegekkel együtt, most ezt
kell újra megteremteni.

Maróth Gáspár, a Miniszterelnökség védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosa
arra emlékeztetett, hogy éppen
száz éve hozták létre Magyarországon a haditechnikai intézetet, de a második világháború, majd a rendszerváltás
után a hadiipari kutatás padlóra került.
Hozzátette, hogy a szomszédos országokban is magasabb volt a hadiipar fejlettségi
szintje, de sikerült a világban
olyan partnereket találni, amelyekkel megteremtették a feltételeket. A Zalaegerszegre került harcjárműgyártásért is
több ország állt sorba – sokkal
nagyobb reményekkel, mint
mi – végül a nemzetközi ipar
számára is mértékadó beruházás itt valósulhat meg.
Armin Papperger, a Rehintemall AG igazgatótanácsának elnöke arról beszélt, hogy
Magyarországon rendkívül magas színvonalú munkakörülményeket tapasztaltak, és rendkívül szoros és pontos együttműködést a kormányzat és az
ipari szereplők között. A zalaegerszegi gyárral Magyarország nagyon erős taggá válik a
NATO-ban, a világ legfejlettebb technológiája kerül ide.
A Rheinmetallnak Zalában
épül fel a 142. gyártóüzeme,
ami a védelmi iparban a leg-

korszerűbb lesz. Olyan elektronikákat tartalmazó platformokat gyártanak, amelyekben
meghatározó a mesterséges
intelligencia, a digitális és a
robottechnika – fogalmazott a
német cégvezető.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz), a 45 milliárd forintból
épülő tesztpálya miniszteri
biztosaként elmondta, a ZalaZone jelenleg mintegy 70
százalékos készültségen áll.
Még folyik a máshol nem létező okosváros építése 18 hektáros területen, teljes városi
környezetet imitálva, valamint
a 1,5 kilométer hosszú autópálya-szakasz és a hozzá vezető összekötő utak kivitelezése.
Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) felidézte,
hogy Zalaegerszeg a török kor
óta nagy múlttal rendelkező
katonaváros, de a modern hadiipari fejlesztés még inkább
büszkévé teszi erre a múltra. A
rendszerváltás utáni gazdasági
átalakulás közepette megerősödött a városban a gépipar, az
informatika, az elektronika az
oktatással és az infrastruktúrafejlesztéssel együtt, ebben az
innovációs környezetben pedig
a legfontosabb elem a ZalaZone, ahol a hadiipari fejlesztés is megvalósul.
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Alzheimer-nap Zalacsében Szüreti felvonulás Zalaboldogfán
A WHO támogatásával
1994 óta szeptember 21-e az
Alzheimer-kór világnapja. Ezen
a napon világszerte rendezvények sora hívja fel a figyelmet
a kór terjedésére és a társadalmi összefogás szükségességére. Idén a programok fóku-

örömtánc pedig éppen az idősödő szervezet igényeihez alkalmazkodik, mert kíméli a
gerincet és az izületeket. Frissen tartja a gondolkodást, javítja a koordinációs készséget,
a koncentrációt, fejleszti a ritmusérzéket, a zene és tánc pe-

Fotó: Antal Bálint, Gál Roland
55 táncos mutatta be tudását.

szában a szenior örömtánc állt.
„Táncoljunk együtt a demenciával élőkért” címmel országos kezdeményezés indult,
melynek lényege, hogy a csatlakozó örömtánc csoportok
különböző helyszíneken, de
ugyanabban az időpontban, 17
órakor táncolnak. Ehhez a kezdeményezéshez zalacsébi, zalalövői és andráshidai szenior
örömtáncosok is csatlakoztak
Tóthné Járfás Györgyi vezetésével és Zalacséb Község Önkormányzatának támogatásával. Az esemény helyszíne a
zalacsébi sportpálya volt, ahol
55 táncos pontban 17 órakor
sor- és blokk táncokat mutatott be.
Nem véletlen, hogy szenior
örömtánccal hívták fel a figyelmet az Alzheimer-kórra, hiszen amerikai tudósok hosszas
kutatás után megállapították,
hogy rendszeres táncolással lehet a leghatékonyabban a betegség kialakulásának esélyét
csökkenteni. A tánc az agynak
azokat a területeit is aktivizálja,
melyeket a mindennapi életben
nem használunk, mert nincs rá
szükségünk. A demencia és
Alzheimer-kór az idősödő korosztályt veszélyezteti, a szenior

dig örömet okoz. Fontos az is,
hogy a táncosok közösséghez
tartoznak.
A tánc jótékony hatását az
Alzheimer-kór megelőzésére
dr. Tóth Margit gerontológus, a
krónikus belgyógyászat főorvosa is megemlítette, aki ugyanezen a helyszínen tartott előadást a táncok után.
Tóthné Járfás Györgyi

Az ősz legismertebb közösségi eseménye a szüreti ünnepség, amelyet idén szeptember 19-én tartottak Zalaboldogfán. A hagyományoknak
megfelelően a felvonuláson
traktoron utazva haladtak végig
a szüretelők és a vendégek a
település utcáin. A mulatság
útvonala: Fő tér – Rákóczi utca
– Hunyadi utca – Petőfi utca –
József Attila utca – Virág utca –
Ady Endre utca – Arany János
utca – Kossuth Lajos utca –
Kultúrház.
A kisbíró először a faluközpontban olvasta fel az elmúlt
egy évet összefoglaló rigmusait. A vidám hangulatot Horváth Viola éneke, majd az
Igazgyöngy
Hagyományőrző
Egyesület nótaműsora alapozta
meg. A kisbíró, a dobos mellett
pedig harmonikás is helyet
kapott az egyik pótkocsin. A
menet körbejárta a falut, megmegálltak a kínáló helyeken,

énekelni és közkívánatra a kisbíró ismételten felolvasta irományát. A felvonulókat süteménnyel, zsíroskenyérrel, itallal, üdítővel, csokoládéval kínálták a falubeliek. Az ilyen
megállóknál jó hangulatú viccelődések, beszélgetések alakultak ki.
A felvonulás után meleg
étel és szüreti bál várta a menet
tagjait és a vendégeket, hagyományosan élőzenével.
A program a „TOP-5.3.116-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb
településeken” pályázatból valósult meg.

A kultúrház felújítási munkái Hagyárosböröndön
A kultúrház részleges felújítási munkái megkezdődtek Hagyárosböröndön. A kivitelező részére a munkaterület átadása már megtörtént. A
felújítás jelenlegi szakasza 100 %-ban pályázati
forrásból valósul meg, melyet az önkormányzat
a Magyar Falu Program keretében 2020-ban a
„közösségi tér kialakítása, illetve átalakítása és
foglalkoztatás” című pályázaton nyert. A rendelkezdésre álló összeg 10 196 503 Ft.
A pályázati forrást 2020-ban azokra a munkákra fordítjuk, melyek veszélyelhárítás jellegűek, illetve megakadályozzák az épület állagának további romlását.
Természetesen az egész épület felújítására pályáztunk volna, de erre nem volt lehetőség, hiszen az épület teljes felújításának költsége nagyon magas. A pályázat előtt dönteni kellett,
hogy a teljes felújítás helyett mely felújítási munkákra pályázzunk. A döntés előkészítése során az

épületet szakemberek tekintették meg (statikusok,
tervezők, ácsok). A rendelkezésre álló keretösszeget figyelembe véve egyöntetű szakmai javaslatuk az volt, hogy a színpad feletti – beázás miatt
lassan veszélyessé váló – födémrész kerüljön kicserélésre, valamint a tető kapjon fóliát, új héjazatot, mivel több helyen beázások vannak a
cserepek állapota miatt. (A szakemberek megállapították, hogy a tetőfák szerencsére jók, így
azokat nem kell cserélni.)
A jelenlegi felújítás így reményeink szerint a
felújítási tevékenységünk első állomása. Bízunk
benne, hogy a további munkákra is szakaszosan
sor kerülhet, mivel van még bőven tennivaló: a
régi födémrész kiváltása, teljes nyílászáró csere,
egyes falrészek utólagos szigetelése, külső hőszigetelés, belső burkolatok megújítása, stb.
Varga Katalin
polgármester
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Szüreti felvonulás Hagyárosböröndön
A Horváth Katalin - ifj. Bödör Imre - Horváth Ákos - Nárai Dominik összetételű „intézőbizottság” vezetésével idén
szeptember 19-én, szombaton
újra megszervezték Hagyárosböröndön a hagyományos szüreti felvonulást, melynek most
is sok résztvevője volt. A szőlőindákkal feldíszített, hangszóróval felszerelt teherautóból, traktorokból és pótkocsikból álló menet, melynek biztonságos közlekedését a rendőrség is segítette, fél 3-kor indult el dalolva a kultúrház
udvaráról.
Az első megálló a falu végén felállított reklám szalmabálánál volt, ahol a kisbíró (Nárai
Dominik) kidobolta és felsorolta az elmúlt egy évben történt
nevezetesebb eseményeket. A
járdán „cigányasszonyok” és
„pincérek” lépkedtek, akik pogácsával és borral kínálták a
kapukban álló bámészkodókat.
Az alkalmi „plébános”, Filinger Ferenc szokás szerint tréfás
szavakkal adta össze az idei
ifjú párt (Mihály Luca és Lukács Péter), akik nemrég költöztek a faluba, egyébként

nemcsak ezen a napon, de a
hétköznapokban is egy párt
alkotnak...
Az események megismétlődtek többször is, majd a jókedvű szüreti társaság a hagyárosi falurész felé vette az
irányt, ahol az új haranglábnál
az ottaniak, Varga Katalin vezetésével hagymás, paprikás
zsíros kenyérrel várták őket. Itt
mutatta be műsorát a Zalai
Táncegyüttes, melynek három
helybeli tagja is van (Simon
Lolita, Kemes Laura és Nárai
Dominik). Ezután a Kossuth
utca, más néven Csicsakert következett, ahol a hangulat, köszönhetően az útközben elfogyasztott jóféle boroknak, egyre jobban tetőfokra hágott. A
Zalai Táncegyüttes tagjai a játszótérnél népes közönség előtt
újra táncra perdültek, példájukat később mások is követték.
A végállomás a kultúrház udvara volt, ahol a polgárőrség
tagjai meleg étellel kínálták a
résztvevőket. A napra a Gold
együttes szabadtéri bálja tette
fel a koronát.
Ács László
helyi tudósító

Értékmegóvás Hagyárosböröndön

Fotó: Imre Vanda

szerkezeti karbantartásnak köszönhetően – ma is működőképes. A mérleghez tartozó kis
épület is áll. A mérleg hídján
lévő pallók azonban idővel elkorhadtak, több helyen beszakadtak, így balesetveszélyessé vált.
A mérlegház környékének
biztonságossá tétele, illetve
értékmegőrzés céljából került
sor most a pallók cseréjére,

melyek többszöri favédelmi
kezelést is kaptak, s remélhetően jó pár évig erősek maradnak.
A továbbiakban tervezzük a
mérlegház épületének, és az
épület környezetének csinosítását, valamint egy tábla kihelyezését, mely ismerteti funkcióját, történetét.
Varga Katalin
polgármester

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
A mérlegház hídja.

Hagyárosbörönd egyik elfeledett építménye a régi mázsaház, vagy mérlegház az ott
található hídmérleggel, mely
felújítva, környezetének rendezésével méltán lehetne a település egyik értéke is. Ilyen
hídmérleg – mely még műkö-

dőképes is – nagyon kevés van
már, így ennek megőrzése kötelesség.
A mérleg hosszú ideig rendszeres használatban volt, hídját
terhelve azon főleg termények,
állatok súlyát mérték. A mérleg
szerkezete – egy korábbi teljes

en
iH rdess !
k
nálun

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

Balról: Deres Roland, Hári Bettina, Horváth Gábor.

Három vendége is volt a
„Salla” Művelődési Központ
Felnőtt mesék Tabuk nélkül c.
pódiumbeszélgetés
sorozat
szeptember 2-i estjének.
A témák között fő kérdésként szerepelt, hogy ki milyen
módon kezeli a koronavírus
által teremtett mindennapi élethelyzetet, kit hogy viselt meg
pszichikailag, anyagilag az elmúlt időszak.
A felsőjánosfai Deres Roland hobbiszakácsnak vallja
magát, aki egyre jobban belemélyed a főzés világába, ahol a
hagyományos konyha mellett
különleges ételekkel, alapanyagokkal is kísérletezik. Tervezi,
hogy egy alkalmas időpontban
képzettséget is szerez belőle.

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

Őt különösebben nem érintették a járvánnyal kapcsolatos
változások. Mint elmondta,
vidéken másképpen élik meg
az emberek, hiszen, ha valaki
kertes házban él, szinte nem is
érzi a bezártságot, ha a szabályokat be is kell tartani.
Hári Bettina a zalaegerszegi Egészségfejlesztési Iroda
pszichológusaként vett részt a
beszélgetésen, aki elmondta,
hogy bizony néhány esetben
komoly traumát okozott a vírus
megjelenése, mely gyakran
érintette a karanténba kényszerült családokban élő gyermekek oktatását, de akár a párok kapcsolatát, egzisztenciális

változását is. Az emberek egy
része nehezen tudja elfogadni a
„Maradj otthon!” kényszerűségét, és vannak esetek, amikor
nehézséget okoz a home officeban végzett munka feltételeinek
megteremtése is. Az embereknek újra fel kell fedezni az élet
kis örömeit, amit tudatosan
gyűjtsenek és ezáltal elviselhetőbb a szokatlan időszak.
A tavaly 800 kilométernyi
Caminót is megjárt Horváth
Gábor mesterfodrászt érintette
leginkább a járványhelyzet,
hiszen több hétig is be kellett
zárnia. Mint elmondta az embereknek sokkal jobban kell
vigyázniuk egymásra és kellő
figyelemmel, elővigyázatossággal, de együtt kell élni a vírussal. Meg kell találni az emberi kapcsolatokban rejlő apró
pozitívumokat, meg kell élni
őket. Ő mindent megtesz az
üzletében, folyamatosan fertőtlenít, hogy ne történjen meg
a baj.
A három vendég különbözőképpen élte meg az elmúlt
időszakot, kit jobban, kit kevésbé késztetett változtatásra,
de abban mindannyian egyetértettek, hogy még jobban
kell figyelni, vigyázni egymásra.
BHK

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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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Meg fogok őrülni…
…ezzel fogadta Ági a
barátnőjét feldúltan. Majd
elkezdte sorolni a problémákat, amivel a héten kellett
szembesülnie a konyhafelújítás során.
– Úgy terveztem, a héten
végeznek az iparosok. A hétvégén takarítás, jövő héten
beépítik az új konyhabútort.
Ezzel szemben fogalmam
sincs mikor lesz ennek a
felfordulásnak vége.
– Nem értem miért kerültél ilyen helyzetbe, hiszen
az unokahúgoddal mindent
megterveztetek azzal az
online konyhatervező programmal.
– Igen, akkor még jó ötletnek tűnt a tolóajtó a kevés
hely miatt. Most derült ki,
amikor meg akartam rendelni, még 60 cm helyem se
marad az ajtó elhúzása után
bemenni a konyhába. Sajnos
ezt a tervezés során nem
tudhattuk előre. Én nem értek ehhez, az unokahúgom
meg weblapok tervezésével
foglalkozik. Így most ki kell
találni valamit erre. Ráadásul az ablak előtti mosogatónál kellene valamilyen világítás, mert este nem fogok
látni semmit. Pedig a villanyszerelőknek megmutattam a tervet, átbeszéltünk
mindent, de a nagy kavarodásban én se gondoltam rá,
ők se vették észre.
– Hát nem lennék a helyedben. Most már kezdem
érteni Juditnál miért tartott
olyan sokáig a tervezés. Az
ő tervezőjük a kivitelezés
előtt minden részletet végiggondolt, ezért nem voltak
meglepetések. Időben végeztek, ahogy tervezték. Mielőtt
megőrülnél, itt a számuk, hívd
fel, biztos tud segíteni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
30/916-3016
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Élménybeszámoló Dél-Amerikáról Bakancsot fel
Parragi Hilari nem ismeretlen a zalalövői közönség
előtt. A mesterszakon antropológiát tanuló zalai lány a tavalyi Világjárók Klubja sorozat
vendégeként nepáli úti élményeit osztotta meg a közönséggel.
Hilari a többhónapnyi utazás során egy önkéntes szervezet segítségével Bolíviában
három és fél hónapig a legális
gyermekmunkát kutatta egy
kecsua indián szegénytelepen.
Minden komfortot nélkülöző,
rozoga, hihetetlenül szegényes
viskóban élt, hogy megfigyelhesse, részt vehessen a befogadó család mindennapi életében. Mint mesélte, Bolíviában
tíz éves kortól már dolgozhatnak gyerekek: segítenek a
termés értékesítésében, kézműves tárgyakat készítenek, utcát
söpörnek, könnyebb fizikai
munkát végeznek, korán bekapcsolódnak a munka világába, ezzel is támogatva a család anyagi kiadásait. A telepen
szinte csak asszonyok és gyerekek élnek, a férfiak a távolban dolgoznak a gyümölcsültetvényeken, ahonnan hazaszállítják a termést, hogy eladhassák a piacokon.
A bolíviai kutatás után Hilari szinte körbejárta egész DélAmerikát, a karib-tengeri szi-

getvilágtól Perun át egészen a
Húsvét-szigetekig.
Kalandos utazása során
Peruban még karanténba is
került a szállodában, ahol lakott, miután egyik barátjánál
koronavírust igazoltak. Nagykövetségek segítségét is igénybe kellett venni, hogy hazajuthasson legalább Franciaországig, ahol barátja fogadta, de

Irány Zalalövő!

Az időjárás kedvezett a túrázáshoz.

ismét karantén várta. Miután
leállt a légiközlekedés is, két és
fél hónapig tartózkodott az országban.
A világutazó lány jelenleg
itthon él, az Őrség Pajta éttermének sommelierjeként dolgozik.
BHK

Szerencsére a járványügyi
helyzet lehetővé tette némely
őszi szabadidős kültéri programok megszervezését, így a
szeptember végi hétvégére túráról is beszámolhatunk olvasóinknak.
Egy-egy dolgos hosszú hét
után a nemcsak pihenésre van
szükségünk, hanem a feltöltődésre is, amire a legjobb lehetőség egy hosszú kirándulás a
szabadban. Családdal, barátokkal, de akár egyedül is érdemes
kimozdulni.
Szeptember 19-én, szombaton 14 órakor vette kezdetét az
Ismerd meg Zalalövőt! - túra,
mely az erdős úton keresztül
egészen Irsapusztáig vezetett
végig, bejárva vele a környék
legszebb, legvonzóbb helyeit. A
túrázók megcsodálhatták az
őszi táj szépségeit. A gyülekező
a zalalövői temetőnél, a keresztnél volt, ahol az egyesület
tagjai nyújtottak információt a
teljesítendő 5 km-es túra pontos útvonaláról, és várható
játékos feladatok állomásairól. Ezúttal társszervezőként a
Mi Kis Falunk, Irsapusztáért
Egyesület is csatlakozott a túra
lebonyolításához, a közel 80 lakost számláló kistelepülés várta
a célba érkezőket.

A keresztet elhagyva a főúton Dedes felé haladva juthattak el az irsapusztai faluházhoz.
Félúton megállót tettek a közeli
86-os út melletti erdőben és az
irsai dombokon, majd a szőlőskertek zegzugos útjain közelítették meg a végállomást, ahol közös bográcsozás és játékos feladatok várták az érkező csapatokat.
Az időjárás is kedvezett a
gyönyörű őszi túrázáshoz. Komáromi István, a Zalalövői Tájház Egyesület vezetője szerint
a visszajelzések alapján nagy
sikere van ennek a túrának,
ezentúl is minden évben szeretnék megrendezni, más és
más túraútvonalon. Idén második alkalommal, hagyományteremtő szándékkal szervezték
meg ezt a családi programot,
melyen a helyi Menő Manók
túracsapaton kívül több családiés baráti társaság, közel 50
fővel vett részt.
Az Ismerd meg Zalalövőt
túra győztese a Szomszédok
csapata lett, második helyezést
a Katavics család és társaik,
harmadik helyen Varga Noel és
túratársai végeztek. Jövőre a
terveik szerint a Borostyán-tó
környékére várják a túrát kedvelő résztvevőket.
PK
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Közösségi nappal avatták Most Kávás volt a házigazda
Évente váltott helyszínnel rendezi meg Kávás és Zalaszentgyörgy a szüreti felvonulást.
Idén Kávás volt a házigazda.
– Minden családhoz eljuttattuk a felhívást, a meghívót,
így sokan eljöttek – mondja
Eke László, Kávás polgármestere. – A kulturális műsor szereplői is ott voltak a szüreti
menetben, így tekintélyes szá-

mú résztvevővel indultunk a
sportpályától. Mint ahogy lenni
szokott, volt kisbíró, vőfély,
menyasszony és vőlegény is. A
falu közepén felállított színpadon fellépett a Csatári Pávakör,
Kiss Judit és zenekara, a Boróka Néptáncegyüttes és a Szentgrót Táncegyüttes. Természetesen nem maradt el a vendéglátás sem.

A kisgyermekek szüleikkel és Horváth Gyula polgármester.

A nemrég átadott rendezvénytér avatójának számított Zalaháshágyon az augusztus 29-én
megrendezett közösségi nap.
Horváth Gyula polgármester megnyitó beszéde után a
Zala Megyei Polgárőr Szövetség képviselője emléklapot adott
át a 25 éves helyi polgárőr
szervezetnek. Ugyancsak elismerték Németh János tevékenységét, aki negyedszázada
teljesít polgárőri szolgálatot.
A kulturális műsor elején
Gabi bohóc szórakoztatta a
gyermekeket. A KISZÖV szenior néptánccsoportja is fellépett a közösségi napon. (E két
produkció a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támo-

gatásával jött létre.) Az ivánci
asszonykórus citerakísérettel lépett fel. Természetesen színpadra lépett a helyi Ezüsthárs
asszonykórus is, majd Foki
Veronika és Hertelendy Attila
adott nagy sikerű műsort. A
hastánc és a tűztánc sem maradhatott el a vacsora előtt. A
gyermekek szórakoztatásáról
ugrálóvár, óriáscsúszda, trambulin gondoskodott, míg az esti
jó hangulatot Pungor Gábor
zenéje biztosította.
A rendezvényen köszöntötték az elmúlt évben született
gyermekeket és szüleiket. Két
kisfiúval – Büki András Marcellel és Kovács Gyula Márkkal gyarapodott Zalaháshágy.
Hu

• 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

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

A Zalalövő Városi TV 2020. augusztus 17-én
megkezdte adását.
Műsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók, valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövő Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása
szükséges lehet, amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfő 19 órától 21 óráig
Hétfői adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig
Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövő, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Ozmánbük, Zalaháshágy, Hegyhátszentjakab, Felsőjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az
alábbi címen: „Salla” Művelődési Központ, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra. Észrevételeikkel, javaslataikkal
segítsék műsoraink készítését.
Elérhetőségünk: zalalovotv@gmail.com
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Védekezési eszközöket osztottak Október – az idősek hónapja

Ismét támad a Covid-19 vírus, növekszik a megfertőzöttek száma, emelkedik a pozitív
teszteredményű betegek és a hatósági házi karanténban lévők
száma. Már tavasszal figyelmeztettek bennünket a hatóságok, hogy ősszel jön a második
hullám. Hát itt van. Az eddigi sikeres védekezésben mindannyian
fontos szerepet töltöttünk be:
betartottuk az előírt utasításokat és a javasolt intézkedéseket.
Vigyáztunk magunkra és másokra, távolságot tartottunk,
használtuk a szájmaszkot és
rendszeresen mostunk kezet.
Ehhez adtunk most is egy kis
segítséget a zalaháshágyi lakosoknak. Mindenkihez eljuttattunk
egy szájmaszkot, egy pár védőkesztyűt, és minden háztartás
kapott egy 750 ml-es alkoholos

fertőtlenítőt. Ez utóbbiból 5-10 ml-t
ajánlatos a kézre pumpálni. Fontos, hogy legyen meg az a 2030 másodperc, amíg a fertőtlenítő szert a kéz bedörzsölésével
eljuttatjuk a tenyérre, a kézfejre
és az ujjak közé, majd hagyni
rászáradni a kezelt felületre, ne
mossuk le a kezünkről. Szájmaszkból és kesztyűből van
még készletünk, a segítségre
szorulók igényelhetnek belőle.
A védekezési eszközök használatát azonban ki kell egészíteni a személyes teendőkkel.
Továbbra is szükséges a hatóságok előírásainak maradéktalan betartása, az együttműködés. Ez utóbbiba az is belefér,
ha az emberek egymást figyelmeztetik a járványügyi védekezés szabályainak betartására.
Horváth Gyula

Bursa Hungarica
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város
Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói
számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
A pályázatra jelentkezhetnek azok a Zalalövő területén
állandó lakcímmel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
fiatalok, akik
- teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat), illetve
- a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a
2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
(„B” típusú pályázat)
A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján (www.zalalovo.hu), valamint a település hirdetőtábláján.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati
Hivatal 6. számú irodájában kérhető.
A pályázat benyújtási határideje 2020. november 5.
Zalalövő, 2020. október 7.
Gyarmati Antal
polgármester

Az ötvenedik életévemen túl, deresedő halántékkal egyre
gyakrabban csodálkozom rá az idő múlásának különös természetére. Legutóbb például, amikor családi képeket nézegettem,
azon ámultam el, hogy a szüleim szinte annyi évesen mosolyognak rám vissza, ahány éves én most vagyok. Ez azzal a különös érzéssel telített el, mintha az évek múlásával – mi fiatalabbak és idősek – nem távolodnánk egymástól, hanem közelednénk egymás felé. Talán azért van ez így, mert bizonyos
életkor felett elmondhatjuk, hogy már bejártuk az élet legfontosabb ösvényeit, keresztülverekedtük magunkat a mindannyiunk elé ugyanúgy tornyosuló akadályokon, megéltük
mindazt, amit mindannyiunknak meg kell élnünk.
Igen, a korral a legalapvetőbb tapasztalatok birtokában
mintha behoznánk az előttünk járó nemzedékkel szembeni lemaradásunkat. Tudjuk például azt, hogy milyen fiatal fejjel nekivágni az életnek, milyen valódi otthont teremteni, a családot
egyben tartani, egyengetni a gyermekeink útját a kirepülésig,
helytállni magunkért a munkahelyen, küzdeni a mindennapi kenyerünkért. Tudjuk, hogy a vasárnapi asztal körül összejövő
nagycsalád öröme a legteljesebb öröm, hogy a kétéves baba
kacaja a legcsiklandozóbb a világon, és tudjuk azt is, hogy elveszíteni valakit, akit szerettünk, a legfájdalmasabb.
Abban is biztos vagyok, hogy a nemzedékek egymás felé
fordulását, egymáshoz való közeledését a közösen átélt élmények is segítik, még egy olyan szomorú és váratlan élmény is,
mint tavasszal a váratlanul ránk törő világjárvány.
Mert mi, fiatalabbak azzal szembesülhettünk – ki-ki a maga
családjában átélhette ezt –, hogy milyen könnyen és gyorsan
elveszíthetjük a szüleinket, a nagyszüleinket, Önöket. Volt
alkalmunk tehát elgondolkodni azon, hogy milyen fontosak és
nélkülözhetetlenek is az idősek számunkra.
Ugyanakkor felemelő érzés volt látni és megtapasztalni azt
az összefogást, amellyel egymás felé fordultunk. A településen
járva-kelve, beszélgetve Önökkel, láttam, tapasztaltam, hogy a
családok, szomszédok, rokonok és barátok miként találtak egymásra a bajban, miként segítettek egymásnak a vásárlásban, a
gyógyszerek kiváltásában, a kerti munkák elvégzésében, a hivatalos ügyek intézésében.
Ugyanakkor azt is láttam, tapasztaltam, hogy ez az együttműködés csak azáltal volt teljes, hogy minden nemzedék teljesítette a feladatát, vállalta azt, amit a veszélyhelyzet megkövetelt tőle. Az Önök példája azt erősítette bennünk, hogy a
fegyelmezettség kötelező erény, az egyénnek tudni kell lemondania a vágyairól, hátrébb kell tudni lépni a körülöttünk
élők, a család egészsége érdekében. És dédszüleink bölcsességét is Önök közvetítették felénk: ha van élesztő, krumpli,
liszt és cukor, akkor minden van. Sok helyütt előkerültek a régi
receptek, sokan felgyűrték az ingük ujját, és az Önök útmutatásai szerint nekiálltak kenyeret dagasztani, rétest sütni. Mivel igyekeztünk minél kevesebbszer boltba menni, egymás után
pattintottuk fel a nagymama által főzött lekváros üvegeket,
befőtteket, talán még rég elfeledett finomságok is előkerültek a
kamrák rejtekeiből.
Településünk, közösségünk választott vezetőjeként köszönöm Önöknek azt, hogy mindenben együttműködtek a védekezést szervező, irányító önkormányzattal. A mögöttünk hagyott hónapok üzenete egyértelmű. A nehézség közepette megtanulhattuk, hogy csak úgy tudunk létezni, a mi világunk is
csak akkor tud jól működni, ha minden nemzedék tisztában van
a maga feladatával, és el is látja azt. Az Önök tudására és
példamutatására éppúgy szükség van, mint a fiatalabbak
szorgalmára, tettrekészségére.
Jó egészséget kívánok Önöknek, és sok-sok alkalmat arra,
hogy minden élményt bepótolhassanak, amit a járványhelyzet
elvesz Önöktől! Kérem, továbbra is vigyázzanak magukra!
„A tapasztalat nem az, ami történik velünk, hanem az, amit
kezdünk a velünk történtekkel. A tapasztalat – képesség az élet
eseményeinek kezelésére, nem pedig maguk az események.”
(Aldous Huxley)
Gyarmati Antal
Zalalövő város polgármestere
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Újabb gépbeszerzés Bagodban Színház a tájház udvarán

Az új Rider fűnyíró traktor, háttérben a falubusz.

Az elmúlt évek pozitív elbírálásban részesített pályázatainak hála, Bagod községben számos tekintélyes fejlesztés valósulhatott meg. Az ennek köszönhetően megtakarított jelentős öszszegek sok saját erőből történő
beruházást tettek lehetővé, ezek
köre bővült most ki.
Az önkormányzatnak hozzávetőleg 10 hektár zöldterület karbantartásáról kell gondoskodnia, ami rengeteg időt – és természetesen pénzt – emészt fel
(például temetőinket fűnyíróval
szeptember végén már 20. alka-

lommal kaszáltuk le). Lapzártakor érkezett meg a község legújabb szerzeménye 4.400.000 Ft
értékben, egy felsőkategóriás
fűnyíró rider.
Az összkerék-meghajtású
gép több, mint 700 cm3-es, 20
lóerős motorral szerelt és elülső
vágóasztallal rendelkezik, a korábbinál is gyorsabb munkát
tesz lehetővé bonyolult területeken is.
A jelenlegi 2 gép a jövőben
értékesítésre kerül.
Bagod Község
Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Szociális tűzifa támogatás

Zalalövő Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán
2.286.000 Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához,
melyhez 152.400 Ft önerőt, továbbá a fa kitermelési helyétől az
elosztás helyére történő beszállítás, valamint a támogatottakhoz
való eljuttatás költségét kell biztosítania. A támogatás ténylegesen 120 m3 tűzifa beszerzésére elegendő.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális tűzifa iránti
kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló mennyiség figyelembevételével, kettő ütemben történik.
I. ütemben a kérelmek 2020. október 12-től (hétfő)
2020. november 2-ig (hétfő)
nyújthatók be a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
(Zalalövő, Szabadság tér 1.) portáján.
Az erre a célra rendszeresített nyomtatvány fenti időponttól
vehető át a hivatal portáján, de igény esetén annak kitöltésében
segítséget nyújtunk a nyomtatvány átvételekor. A kérelemhez
csatolni kell az alább felsorolt ellátásokat megállapító
határozatot, illetve a kérelmező lakcímén élők jövedelemigazolásait (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.).
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít
elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására,

Augusztus 29-én apró kis
színpad állt ideiglenesen a zalalövői tájház udvarán. Kedvezett az élő díszlet, a népies környezet a Nagykanizsáról érkező
Mozaik társulatnak, amely a Lopótök, avagy a Mari nem olyan
c. pajzán népi komédiát adták
elő a Zalalövő Tájház Egyesület meghívására.
Komáromi István, az egyesület elnöke elmondása szerint
a közeljövőben szeretnének a
helyhez illő hasonló programokat szervezni. Ha az elképzelések megvalósulnak, kisebb szabadtéri színpad, nézőtér, vizesblokk épül majd a közeljövőben a műemlék épület melletti

zöldterületen. Már így is észlelhető a fejlesztés. A tagok a
hajdani kert területét társadalmi
munkában kitisztították, egyben
megmentették a szőlőtőkéket,
így a lugas alatt kellemes, árnyékos pihenőhelyet alakíthattak ki.
Az aktív egyesület célja a
népi értékek, hagyományok megőrzése, életben tartása azzal, hogy
gondozzák a területet, valamint
rendezvényeikkel élővé teszik
annak környezetét. A civil szervezet tevékenységével, jelenlétével egyben kiemelkedő támogatója a „Salla” Művelődési Központ rendezvényeinek.
BHK

Jelenet a darabból.

b) időskorúak járadékára,
c) rendszeres települési támogatásra jogosult, azzal, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.
Amennyiben a fentieknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll tűzifa, az az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő személy részére ítélhető oda:
– olyan 65 év feletti, egyedül élő személy, aki megromlott
egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének
beszerzésére nem képes;
– olyan három vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő, aki
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
– a kulturális és népjóléti bizottság tudomása alapján a kérelmező
– saját vagy családtagjai megromlott egészségi állapota, nehéz
anyagi és szociális helyzete alapján – a támogatásra rászorul.
Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti
kérelmet.
A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa,
egyszeri alkalommal.
A támogatási kérelmeket Zalalövő Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.
Zalalövő, 2020. október 05.
Gyarmati Antal
polgármester
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Egy lépéssel közelebb…
A leendő M76-os gyorsforgalmi út zalaegerszegi bevezető szakaszának átadása
Átadták a leendő M76-os
gyorsforgalmi út zalaegerszegi
bevezetőjét szeptember 24-én,
csütörtökön.
Több mint 3,7 milliárd forintos beruházással két és fél év
alatt készült el a 76-os főút
kétszer kétsávos zalaegerszegi
bevezető szakasza, a készülő
M76-os autópálya majdani csatlakozásaként.
Pántya József, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a másfél kilométer hosszú úton a
korábbi négy helyett egy szintbeli kereszteződés maradt, ugyanakkor az út alatt gyalogos átjáró, valamint földút és vadátjáró is készült. A kétszer kétsávossá bővített főúttal párhuzamosan egy kilométeres szervizutat is építettek, illetve csaknem fél kilométer hosszan
cölöptámfal készült az erdős
terület megóvása érdekében.

A szakember hozzátette:
várhatóan októberben adják át
az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es autópálya és Balatonszentgyörgy közötti 5,6 kilométeres szakaszát. A tervek szerint
2022-ben fejezik be a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta
közötti 3 kilométeres új nyomvonalat, ezen a rövid szakaszon
azonban összesen 11 hidat kell
megépíteni.
A Zalaegerszeg és Fenékpuszta közötti 44 kilométeres
pályaszakasznak már zajlik az
engedélyeztetési eljárása, októberre várják az építési engedélyeket, így a szintén készülő
kiviteli tervekkel várhatóan jövő tavasszal írhatják ki a kivitelezői közbeszerzési pályázatokat – fejtette ki Pántya
József.
Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz), miniszteri
biztos arra tért ki, hogy a
ZalaZone Járműipari Tesztpályához kapcsolódva a majdani

Fotó: Facebook
Balaicz Zoltán (balról), Pántya József és Vigh László az átadáson.

M76-os autópálya különlegessége lesz az a 11 kilométeres nyomvonal, amelyen
ugyancsak tesztelhetik a járműveket.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) arról beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely gazdaságfejlesztési programjához elen-

gedhetetlen a bekötés az ország
gyorsforgalmiút-hálózatába, ami
a Modern Városok Programnak
is a legfontosabb eleme. A város a sármelléki repülőtérrel és
az M7-es autópályával összekötő M76-oson kívül azt is
tervezi, hogy Körmendet és az
osztrák határt is sztrádán lehessen elérni. (Forrás: MTI)

Bojlis találkozó a zalalövői Borostyán-tavon
A verseny igazi hősei mégis a rendezők voltak, akik
már harmadik éve szervezik
ezt a sikeres sport-eseménysorozatot. Idén 19 csapat érkezett a rangos versenyre Zalán kívül Győr-Moson-Sopron,
Vas és Veszprém megyéből. 23 fős csapatokban horgásztak, kizárólag csak bojlis csalival.

A 3. bojlis versenyt a zalalövői Borostyán-tavon a helyi
Borostyán
Horgászegyesület
szervezte és rendezte meg. Az
egyhetes sporthorgászat záró
napján, szeptember 26-án az
utolsó csónakok is kikötöttek a
parton, a versenyzők pedig várták a 11 órát, őket pedig rengeteg díj és ajándék. A dobogó
3. fokán 15 fogott hallal, 125,5
kg súllyal a Controll-Zadravecz
Carp Team állt, második helyezett lett 20 kifogott hallal 171,5

kg-al a Há-Ki Carp Team, az
idei versenyt az egész heti kiegyensúlyozott és jó teljesítményével az Arabona Carp
Team nyerte, ők 23 halat fogtak
és 196 kg-t mérlegeltek. A verseny legnagyobb hala egy
21,155 kg-os ponty volt, melyet a Szélhajtók csapatának sikerült szákba terelnie. A verseny legnagyobb amurja egy
12, 345 kg-os volt, amit a Still
Carp Team csapatának sikerült
megfognia.

Pék Ferenc egyesületi elnök
remek eredményekről számolhatott be a verseny végén, aki elismeréssel szólt a verseny által kifogott több, mint 1140 kg halhoz, ami a tavalyi összes fogás
majdnem ötszöröse. Ezen a héten
136 halat sikerült a horgászoknak kifogniuk, közel 8 kilós
átlagsúllyal.
PK
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Vállalták a másodosztályt
Példaszerű létesítmény-fejlesztés Zalaszentgyörgyön
Amikor tavasszal a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a megyei labdarúgóbajnokság, a III. osztály Északi-csoportjában a Zalaszentgyörgyi Sportegyesület csapata
az élen állt. A szövetség – méltányolva a helyezést – felkérte
a szentgyörgyieket, hogy vállalják a II. osztályban való szereplést a 2020/21-es bajnokságban.
– Több okból is neveztünk
a II. osztályú bajnokságba –
mondja Császár Lajos, az egyesület elnöke. – Egyrészt nem
oszlott fel az ifjúsági csapatunk, amely korábban a felnőtt
harmadosztályban szerepelt, s
most végre saját korosztályában játszhat. Másrészt kihívást
jelent a felnőtt csapatnak egy
osztállyal feljebb pályára lépni.
– Milyen változások történtek a bajnokság előtt?
– Varga György munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudta tovább vállalni az edzői teendőket, így Németh János irányítja a csapatot. A felnőtt
együtteshez nyolc játékos érkezett. Az újjászervezett ifjúsági
gárdához tíz labdarúgót igazoltunk, hatan pedig távoztak.

Az U19-es csapat.

– Hogyan sikerült a bemutatkozás?
– Váltakozó sikerrel. Bebizonyosodott, hogy az egycsoportos másodosztály sokkal
erősebb, mint a korábbi kétcsoportos. Az edzéslátogatottság
nem mondható rossznak, de
munkahelyi elfoglaltság miatt
ezt nemigen lehet növelni. Célunk egyértelműen a bentmaradás. Örömmel mondhatom, hogy az ifjúsági csapat

keretéből heten zalaszentgyörgyiek. Eddigi szereplésükkel elégedettek vagyunk.
Őket is Németh János edzi,
Járfás Csabával együtt pedig a
szükséges egyéb feladatokat látjuk el.
– Köztudott, hogy kiváló feltételek mellett sportolhatnak
Zalaszentgyörgyön…
– Jelentős fejlesztésekre került sor. Folyamatosan részt veszünk a TAO-pályázatokon, s
olyan jövőképet vázoltunk fel a
fiataloknak, ami miatt érdemes
Zalaszentgyörgyön maradni. Kiépítettük az öntözőrendszert,
lelátó készült, új kispadok van-

nak. 2019-ben megújultak az
öltözők, most a bútorzat cseréje történik. Labdafogó hálókat szereltünk fel, fűnyíró traktort vásároltunk, új szerelést
kaptak a csapatok. Önerőből lefestettük a korlátokat, parkolót
alakítottunk ki, növényeket telepítettünk, kerítést építettünk.
Szeretném megköszönni a falubelieknek azt a munkát, amivel segítettek bennünket. Külön
kiemelném három vállalkozás –
Cseke Kft., Naste Bau Kft.,
Horváth Alu- és Vasker Kft. támogatását a projekt megvalósulásában.
e.e.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

www.zalatajkiado.hu

