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„… kicsiny kokárda vagy Világnak gomblyukában”

Herczeg Imre alpolgármester mondott ünnepi beszédet.

„1956. október 23-a örökké
élni fog a szabad emberek és
nemzetek emlékezetében. E
nap a bátorság, az öntudat és a
győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy
nap, mely világosabban mutatja
az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s
bármily nagy is az áldozat,
amit követel.”: Így írt John F.
Kennedy (1960) a Magyarországon történő történelmi pillanatokról.

Október 23-án ünnepi műsorral, koszorúk elhelyezésével
emlékezett Zalalövő lakossága
a hatvannégy évvel ezelőtt történt 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire. A
múltidéző visszatekintés alkalmával a Nemzeti Összetartozás
Parkjában felállított kopjafánál
mondott
ünnepi
beszédet
Herczeg Imre Zalalövő Város
alpolgármestere, mely során
méltatta a világszerte elismert
történelmi eseményt. Mint elmondta, emlékei során több-

www.zalatajkiado.hu

ször is „találkozott” '56-tal. „64
évvel ezelőtt a fővárosban kb.
50 ezres tömeg vonult ezekben
az órákban a Bem térről a
Kossuth-hídon át az Országház felé, útközben szovjet- és
kommunista-ellenes jelszavakat
skandáltak, miközben a zászlókból kivágták a gyűlölt Rákosi-címert. Egy másik helyszínen, a Dózsa György úton
Sztálin monumentális szobrának a ledöntésére készülődtek.
Utóbbi helyen ott volt apám,
néhai Herczeg Imre sorkatona,
honvéd, mint szemlélője az
eseményeknek.”
Alpolgármester úr emlékeiből merítve többek között mesélt iskolai tanulmányaihoz

kapcsolódóan '56 megítélésének változásairól és arról a személyes megtapasztalásról, amikor: „1987. október 23-án Budapesten járva tanúja voltam,
ahogy a lovasrendőrök a Kossuth-térről Lánchíd irányába
űzik, kardlapozzák a tüntetőket.
A televízió esti híradója erről
nyilván semmit sem közölt,
nem közölhetett. Itt vidéken
erről nem is tudtak az emberek.”
Az alkalom során a Generációk színjátszó csoport tagjai versekkel, Hideg Zoltánné
és Szommer Mónika dalokkal idézte fel az emlékezetes
napot.
BHK
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Novák József tanár úr emlékére

Novák József 2006-ban az iskolai ballagáson.

A Zalalövői Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa 2020.
október 25-én elhunyt.
Egész életében hűséges volt szeretteihez, elveihez, Zalalövőhöz, ahol 1949-ben született. Az általános iskolát is településünkön végezte. Zalaegerszegen a Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett. Első diplomáját földrajz-testnevelés szakon
a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1975-ben szerezte, majd másoddiplomát technika szakon 1996-ban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kapott. 1974-től 2010-ig, nyugállományba
vonulásáig, iskolánk meghatározó pedagógusaként végezte oktató- nevelő tevékenységét.
Igazi sportember volt, aki egész életével példát mutatott. Pályája során a testnevelés és földrajz órákon túl az atlétika, kézilabda és labdarúgás sportágak tehetséges tanulóival edzéseken
foglalkozott.
Egész napját az iskolában töltötte. Lelkiismeretes, gyermekszerető, következetes pedagógus volt.
Neki köszönhető, hogy az 1980-as évek végén iskolánk a Zalaegerszegi Atlétikai Club bázisiskolája lett. Családja – felesége
és gyermekei – támogatták a sok időt és energiát kívánó edzői
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tevékenysége során. Iskolánkban kiemelkedő pedagógiai tevékenységet folytatott. Ennek bizonyítéka az a tisztelet és szeretet,
amit településünkön kiérdemelt.
A természettudományi munkaközösség vezetőjeként számos
program tervezése, megvalósítása fűződött nevéhez. Mindegyiket lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint végezte.
Osztályfőnökként hét osztályt kísért végig felsős éveik alatt.
Tanácsaival, személyes példamutatásával segítette tanítványait és
szüleiket.
Tanítványait szerette, tisztelte. Nemcsak szaktárgyi tudását
adta át, de emberi értékeivel is nevelt.
Az iskola sportéletének szervezése mindig fontos volt számára. Lelkiismeretes, alapos szakmai felkészültséggel végzett
testnevelő tevékenységének köszönhetően a megyei fordulók
után több országos versenyre jutottak el tanítványai, felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Precízen számon tartotta iskolánk kiemelkedő sportteljesítményeket elérő tanulóit, az iskolai rekordok dicsőségtábláján.
Alapító tagja volt a Salla Diáksport Egyesületnek, és működésében is tevékenyen részt vett
A diáksportért végzett áldozatos, kiemelkedő szakmai munkásságáért Miniszteri Dicséretben részesült.
Nemcsak az iskola életében volt kezdeményező, hanem szeretett elfoglaltságához, a Pataka-hegyi szőlőműveléshez kapcsolódóan is. Kiemelkedő, nagytudású szőlész- borász ember volt.
A 2002-ben alakult Zalalövői Borbarát Kör Egyesületnek
alapítása óta tagja volt. Szabadidejét mindig szívesen töltötte a
hegyi birtokán, a korszerű szőlőművelés és borkészítés helyi
aktív művelője és megismertetője volt. Az egyesületi rendezvények fáradhatatlan résztvevője, a testvértelepülési kapcsolatok
segítője. Előadásainak köszönhetően ismerte meg a baráti települések érdeklődő lakossága a zalalövői szőlő- és borkultúra
múltját és jelenét. Hegyi hajlékában mindig szívesen fogadta az
egyesület vendégeit, jó szívvel kínálta aranyérmes boraival a
hozzá betérőket.
Egész élete során kereste a megújulás, a fejlődés lehetőségeit, visszacseng sokszor hangoztatott jelmondata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
Nyugodjék békében!
a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nevelőtestülete

Könyvtári napok Zalalövőn
A „Salla” Művelődési Központ könyvtára immár 15. alkalommal csatlakozott a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt
megmozgató rendezvénysorozatához.

Az október 5-i héten zajló
programokat három online játékkal indították, emellett ingyenes
beiratkozási és amnesztia hetet
is hirdettek.
Október 11-én, a Könyves
vasárnapon a könyvtár egész

Robogók a polgárőröknek
Az Országos Rendőr-főkapitányság öt zalai polgárőr
egyesületnek – a járőrszolgálat erősítésére – 2-2 Keeway
típusú robogót adományozott.
A járműveket – amelyek különösen ott jelentenek nagy
segítséget, ahol gépkocsival
nem lehet közlekedni – Hor-

váth Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke adta át
az érintetteknek.
A kiválasztottak között szerepel a Zalaháshágyért Polgárőr Egyesület is. A robogókat Szabó Zsolt elnök és
Kalamár Krisztián vette át a
közös átadáson.

Kézműves foglalkozás a zalalövői könyvtárban.

nap nyitva állt a látogatók előtt.
Délelőtt Hozborné Pintér Krisztina zenés-mondókás csicsergő
foglalkozást tartott a legkisebbeknek. A gyermekkönyvtárban
kreatív foglalkozással egybekötött papírszínház előadással készültek, ahol a kis halacska,
Szusi történetét ismerhették meg
a gyerekek. Délután társas-, online és XBox játékokat próbál-

hattak ki az érdeklődők, 14 órától pedig kézműves foglalkozásra várták az embereket: a zalalövői származású Baksi Zsuzsanna
vezetésével szebbnél szebb őszi asztali díszek készültek szárazvirágok, őszi termések felhasználásával. A vidám hangulatú könyves
napot Kovács Kata Zenés kalandozás című interaktív műsora zárta.
K.M., S.J.
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Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt
A járvány elleni küzdelemben Magyarország az elmúlt
időszakban nagyon sok tapasztalatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hullám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra képesek a bajban, s annak érdekében, hogy a járvány második hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdelmet, ugyanerre a felelős magatartásra, egymás iránti szolidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szükséges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció eredménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is működjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de kisebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.
– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszkhasználat, a teljes körű látogatási tilalom elrendelése a kórházakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szórakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabályok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyásolják, hogy milyen alacsonyan tudjuk tartani a betegszámokat – magyarázta a kormánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az első hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védekező európai országok közé tartozzunk és megvédjük állampolgáraink egészségét, a munkahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.
A járvány terjedésének megfékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint feladatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akárcsak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folyamatosan vizsgálják a bentlaká-

sos intézmények orvosi ellátását, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szükséges védőeszközök, fertőtlenítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülönítésének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zajlik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A köznevelési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt kötelező testhőmérséklet-mérés kapcsán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal koordinálta.
A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legnagyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfeleink – folytatta a kormánymegbízott. – Az ügyfélszolgálati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellátó munkatársainkat plexi elválasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtlenítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Rózsa. – A lifttel ellátott épületeinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó készülékeket csak az ott dolgozók kezelhetik, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát.
Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszönhetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügyintézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.

nek kapcsán a kormánymegbízott külön kiemelte: az állampolgárok
veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításával kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfoglalást követően mielőbb keressék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában forduljanak a műszaki vizsgaállomásokhoz.
– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett számos kötelességünk van, a kormányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozásokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek állagmegóvására, megfelelő színvonalon tartására – hangsúlyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsítést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülményeket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fogadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fázisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zalaegerszegen helyet adó Mártírok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszthely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járási hivatal Kossuth utcai épülete újul meg.
– A megye kormányablakrendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Kitért rá: a Zala Megyei Kormányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emellett a megye aprófalvas településszerkezetéhez igazodva, annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élőknek is lehetősége nyíljon a megfelelő színvonalú szolgáltatások igénybevételére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszolgálatot is működtet. A kormányablakbusz a megye 6 járásában, összesen 52 településen áll az ügyfelek rendelkezésére – mondta a kormánymegbízott. Hozzátette: jövőbeli terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányablakká alakítják, ami elősegítené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényelmesebb államigazgatási ügyintézéssel találkozzanak a mindennapjaik során.

Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.
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Cél az energiaszegénység felszámolása
A projekt igazi innovációnak számít a térségben

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támogatott CO-EMEP projekt 2020
augusztusában indult két partner részvételével. A horvát oldalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A projekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyelmet, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglalkoztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiaszegénységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. Ennek megfelelően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahatékonyság területén tevékenykedő szereplők közreműködésével, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások kidolgozása az energiaszegénység problémájára.
A projekt keretében mindkét partner régióban helyi támogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, energiahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleményezésében. A Zala megyei támogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munkacsoport ülését, ahol az energiaszegénység fogalmának meghatározása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevételek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy információs nap is megrendezésre
kerül.
Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvalósítás során a partnerek energetikai auditokat hajtanak végre 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésével kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online energiagazdálkodási eszköz is kifejlesztésre kerül, amely minden polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével láthatják, hogy milyen intézkedéseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csökkenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.
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A„bagodi könyv” önálló életre kelt Komposztálási kisokos – kezdőknek

A képen Tóth Norbert és Béres Katalin.

Bagod község első, csaknem 300 fotóval illusztrált, impozáns helytörténeti kiadványa
egy éve jelent meg, melyet
minden előzetes várakozást
felülmúló figyelem övezett,
ismételten köszönjük mindenkinek a megtisztelő érdeklődést.
A szerző a bagodi származású Béres Katalin történész-főmuzeológus, a Göcseji
Múzeum munkatársa volt, Tóth
Norbert zalaegerszegi képzőművész pedig a kiadvány tervezői munkálatait végezte.
A kötet Bagod Község Önkormányzatánál történő megrendelése jelenleg ideiglenesen

a vírushelyzet miatt szünetel,
ugyanakkor kapható a zalaegerszegi Tourinform Irodában,
illetve már az ugyancsak megyeszékhelyű Simon István
Könyvesházban is.
S miért szerepel a címben,
hogy önálló életre kelt? Mert
nyáron jelezte a göttingeni
egyetem, szeretne beszerezni
belőle egy kölcsönözhető példányt! Így Németország egyik
leghíresebb egyetemének könyvtárában is megtalálható a mű
(https://opac.sub.unigoettingen.de/), amire igazán
büszke lehet, nem csak Bagod.
Bagod Község
Önkormányzata

Bagod Község Önkormányzatának tájékoztatója
– az avar és kerti hulladékok égetésének MEGVÁLTOZOTT rendjéről
Jelenlegi információink alapján (e sorok írásakor) 2021. január 1. napjától tilos lesz belterületen az avar és kerti hulladék égetése.
Bagod községben eddig az
átlagosnál sokkal nagyobb időintervallumban, heti 6 napon
volt erre mód. Képviselő-testületünk döntése szerint e lehetőség kiszélesedett az alábbiak
szerint:
– decemberben is megengedett az avar és kerti hulladékok égetésére,

illetve
– a szombati nap 10.0012.00 óra 10.00-13.00 órára
változott,
azaz 2020. december 31-ig

2020. október 21-én az ismeretterjesztő előadáson Zalaboldogfán, a kultúrházban komposztálás témakörben hallhattak, láthattak bemutatót a résztvevők. A tájékoztató témái voltak:
– A komposztálás és a környezetvédelem
– A komposztálás elméleti
alapjai
– A komposztálás folyamata
– A komposztálás alapvető
feltételei
– Mit tehetünk és mit ne
tegyünk a komposztálóba?
– A jó komposztálás kulcsa:
zöld és barna alapanyagok aránya
– A komposztáló kialakítása
– A komposzt tulajdonságai
és felhasználási lehetőségei
Az előadás a házi komposztálás népszerűsítését és feltételinek megteremtését segíti
elő. A cél:
– Visszaállítani a kiskerti
komposztálás ismertségét.

– A háztartások elkülönítetten gyűjtsék a konyhában és
a kertben képződő szerves
hulladékok teljes mennyiségét.
- A komposztálás gyakorlata hosszú távra épüljön be a
település életvitelébe.
A jelenlévők az előadás során segítséget kaptak a komposztálás műveleteivel kapcsolatban és olyan hasznos információkkal gazdagodtak, melyeknek nagy hasznát vehetik a
komposztálási munkafolyamatok során.
A program a „TOP-5.3.116-ZA1-2017-00003
Közös-

Hasznos tanácsok hangzottak el.

– hétköznap 10.00 órától
18.00 óráig,
– szombaton 10.00 órától
13.00 óráig
lehetséges.
Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos.
Avar és kerti hulladéknak
minősül a kert használata során
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (falomb, kaszálék,
nyesedék, egyéb növényi maradvány).
Nagy mennyiségű füstöt
termelő (pl. nedves kerti
hulladék), egészségre káros
égésterméket kibocsátó, termelő anyagot égetni tilos.
Bagod Község
Önkormányzata

ségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken” pályázat
keretében valósult meg.
Zs.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
!
E-mail:
lná unk
zalataj@zelkanet.hu
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Óvodánk a pandémia alatt
A koronavírus a zalaszentgyörgyi óvoda életét is fenekestől felforgatta. Új óvodai
évünk azonban a körülményekhez képest mégis zökkenőmentesen indult. Nálunk, akárcsak
a többi köznevelési intézményben, a szülők csak az ajtóig kísérhetik a gyerekeiket, az intézménybe nem léphetnek be,
amit megértéssel fogadtak.
Szerencsére ovisaink is zokszó
nélkül vették tudomásul az új
helyzetet, a reggeli érkezés
nem okozott fennakadást, még
az új kiscsoportosaink is gond
nélkül szoktak be. Ez a helyzet
azért is más volt, mert mindig
figyelembe vettük, hogy a gyermek meddig igényli a szülői
jelenlétet, nem siettettük az
elválást, így könnyebb volt a
befogadás is.
Eddig is nagyon fontos volt
intézményünkben a higiéniás
szabályok betartása, betartatá-

sa, ez a járványhelyzet óta még
fokozódott. Október 1-től központilag előírták az óvodába
érkező gyerekek hőmérsékletének mérését, amit a belépés
előtt a dajkák végeznek el. Kicsit tartottunk tőle, de semmi
fennakadást nem okozott, ovisaink is természetesnek vették.
Mielőtt bevezettük volna, elmondtuk, miért lesz rá szükség,
megmutattuk nekik a lázmérőt.
Az óvodába érkezéskor a fertőtlenítő kézmosás is rögtön
szokássá vált, már figyelmeztetés nélkül indulnak a mosdóba. Tüsszentésnél, köhögésnél,
is hasonlóan cselekszenek, ha
szükséges társaiknak is szólnak. A nagyok már megtanulták
a helyes technikáját ennek, tanítgatják a kicsiknek is.
Az óvodában az 1,5 méter
betartása egyszerűen lehetetlen.
Amit meg tudunk, mindent
megteszünk annak érdekében,

hogy elkerüljük a fertőzést. Folyamatosan fertőtlenítünk, szellőztetünk, lehetőségeknek megfelelően sokat vagyunk a szabadban. A szülőket megkértük,
hogy a náthás, köhögős gyerekeket tartsák otthon, vegyék
fel a kapcsolatot a háziorvosukkal. Köszönjük nekik, hogy
ebben is partnereink, megértették, hogy egymásra is vigyáznunk kell!
Őszi hagyományaink, programjaink nagy része is elmaradt. Szeptemberben még kis
műsorral szerepeltünk a gyerekekkel a kávási szüreti felvonuláson. Elmaradtak a hétfői
úszásoktatások,
bábszínház,
könyvtárlátogatások. A 26 éven
át megrendezett szülői munkaközösségi bálunkat sem tudtuk
megtartani a járványhelyzet
miatt.
Alapfeladatként heti rendszerességgel logopédiai, gyógy-

pedagógiai és fejlesztőpedagógiai ellátás azonban továbbra is
működik óvodánkban, utazó
szakemberekkel. Természetesen minden egészségügyi előírást szigorúan betartva.
Sajnos előreláthatólag a következő hónapokban is ez marad a helyzet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
legkisebb sérelmekkel vészeljük át az elkövetkező időszakot.
Czafitné Horváth Andrea

Bajnokok Zalalövőn
Kiskunfélegyházán, a városi
sportcsarnokban került megrendezésre a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa. Erőemelés, guggolás, fekvenyomás, felhúzás és bicepsz kategóriában indulhattak különféle korosztályban és csoportban a hazai versenyzők. Magyarország legjobb erőemelői
képviseltették magukat a rangos eseményen, ahonnan két
zalalövői fiatalember is arany-

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

éremmel érkezett haza. Laki
Benjamin junior, míg Gáspár
Martin ifjúsági bicepsz kategóriában magyar rekordot
döntött.
Az erőemelés már nem csak
hobbi számukra, olyan életforma, melyet örömmel vállaltak
és további terveik vannak a
jövőre nézve. A sportot munka
és tanulás mellett napi szinten
űzik és ehhez igazítják a mindennapjaikat. Zalalövőn lelkes

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

Sikeresen szerepeltek.

fiatalokból, 4 fő, csapatot alakítottak és együtt dolgozzák ki
edzéstervüket, versenynaptárukat, segítik egymást a felkészülésben.
Az erőemelésben a versenyzők hetekig, hónapokig kemény munkával készülnek egyegy versenyre, majd a gyakorlat végrehajtása néhány másodperc alatt eldönti, hogy milyen eredményt hozott a ren-

geteg edzés. Az edzőknek és a
segítőknek nagy szerepük van a
fizikai és pszichikai felkészülésben. Az erőemelő sport
klasszikus példája az ember
küzdeni tudásának, akaraterejének és kiemelkedő teljesítő
képességének, mely szigorúan
sportszerű életmódot, hatalmas
erőfeszítést, rengeteg edzést
követel a sportolóktól.
PK
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Ünnepi közgyűlés a megyeszékhelyen
Kitüntetések a Város Napja tiszteletére

Az ünnepi közgyűlés kitüntetettjei a vezetőkkel.

135 évvel ezelőtt, 1885. május 13-án lett rendezett tanácsú
(mai fogalmainkkal élve megyei jogú) város Zalaegerszeg,
így ez a nap a Város Napja. A
hagyományok szerint mindig a
május 13-hoz legközelebb eső
pénteki napon szokták megrendezni az ünnepi közgyűlést,
ami idén május 15-én lett volna, de a koronavírus világjárvány miatt a rendezvény elmaradt, csak az első polgármester,
Kovács Károly (1885-1895)
emlékkövét koszorúzta meg aznap Balaicz Zoltán polgármester.
Az ünnepi közgyűlést jelentős halasztással, a járványvédelmi szabályok betartásával,
belépéskor kézfertőtlenítéssel,
távolságtartással, maszkviseléssel, kevesebb vendéggel, szerényebb keretek között és állófogadás nélkül tartottak meg
október 22-én.
Az ünnepi közgyűlés a város dísztermében zajlott. A
résztvevők megtekintették a
rendezvényre készült kisfilmet,
műsort adott ifj. Horváth Károly, Laposa Julianna és Rezes
Gábor, majd ünnepi beszédet
mondott Balaicz Zoltán pol-

gármester és Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár.
A város története szempontjából talán az egyik legfontosabb dátum 1247. 773 évvel
ezelőtt, 1247-ben a veszprémi
káptalan oklevelében Zlaudus
veszprémi püspökre ruházta át
több, Zala vármegyei plébánia,
köztük a zalaegerszegi Mária
Magdolna templom oltárának
jövedelmét. Ez az oklevél említi először a város nevét, még
„Egurscug” formában. Az idei,
jubileumi esztendő méltó arra,
hogy ezt az oklevelet véglegesen elhelyezzék a város dísztermében, egy külön vitrinben,
ahol mostantól kezdve mindenki megtekintheti majd. A Magyar Nemzeti Levéltár segítségével Zalaegerszegre juttatott
oklevelet dr. Gyimesi Endre
díszpolgár, volt polgármester, a
Zala Megyei Levéltár nyugalmazott címzetes igazgatója adta
át Balaicz Zoltán polgármesternek, aki végleges helyére tette a város első írásos említését
tartalmazó dokumentumot.
Európa legtöbb városában, és
számos magyarországi településen is több száz éves hagyomány, hogy a mindenkori város-

bíró, vagy polgármester a fontosabb események idején városvezetői szimbólumot visel a nyakában. A polgármesteri lánc nem
egyszerű dísz, hanem jelképe a
város közösségének, annak átadása egyben a mindenkori beiktatások része is. A rendszerváltoztatás után a legtöbb megyei
jogú városban döntést hoztak a
polgármesteri láncok viseléséről.
A rendezett tanácsú várossá
nyilvánítás 135 éves jubileumának évében, 2020-ban négy
díszpolgár (dr. Hóbor Erzsébet,
dr. Németh József, dr. Gyimesi
Endre és Németh János) azzal a
javaslattal fordult a város képviselő-testületéhez, hogy az évforduló lehetőségét megragadva a többi városhoz hasonlóan
a zalaegerszegi közgyűlés is
alkosson rendeletet a polgármesteri lánc használatáról, melyet egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül el is fogadtak. Így az ünnepi közgyűlésen a díszpolgári javaslatnak
megfelelően átadásra került a
város egyik új szimbóluma,
melyet mostantól a mindenkori
polgármester visel majd a jelentős eseményeken, és jelképe
lesz a beiktatásoknak is.

A láncot Böjte Katalin ékszerész készítette, fő motívuma
a zalai megyeszékhely címere
és neve, oldalt pedig Magyarország és Zala megye címerei,
a jelképnek számító épületek (a
nagytemplom és a régi vármegyeháza) képei, valamint a kiemelkedő dátumok, 1247 és
1885 láthatók. A kezdeményező díszpolgárok nevében dr.
Hóbor Erzsébet nyújtotta át a
polgármesteri láncot Balaicz
Zoltán polgármesternek.
Az ünnepi közgyűlésen
Díszpolgári címet kapott Mányoki Attila hosszútávúszó, Pro
Urbe díjban részesült a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság,
továbbá ugyancsak Pro Urbe
díjjal tüntették ki Horváth Attilát, a Zrínyi Miklós Gimnázium volt igazgatóját. A Sport
Mecénása Díjat a Szerszámsziget Kft. érdemelte ki, a kitüntető címet Papp Gábor
ügyvezető igazgató vette át.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói közül elismerésben részesült Hutnik Eszter, Simonné
Tomori Bernadett, Farkasné
Baki Márta, Nagyné Borda
Katalin, Vizsi Kornélia és Varga Miklós.

Végleges helyére került a város első írásos említését tartalmazó dokumentum.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Falugondnoki kisbuszt adtak át Zalacsében
Október 9-én hivatalosan is
átadásra került a Magyar Falu
Program támogatásával vásárolt kisbusz. Zalacsében több,
mint tíz éve működik falugondnoki szolgálat, a település
korábbi járműve is azóta van
használatban, így a cseréje már
nagyon időszerűvé vált.
Az új kilencszemélyes minden szükséges kiegészítővel
ellátott modern jármű kulcsait
Vigh László országgyűlési képviselő adta át Varga Beáta falugondnoknak. Az átadón Erdei
Csaba polgármester beszédében elmondta, nagyon jó lehe-

tőségnek tartja a Magyar Falu
Program pályázatait, komoly szerepe lehet a kistelepülések népességmegtartásában. Továbbá
kiemelte, Zalacsébnek ez volt
az első sikeres pályázata a
Magyar Falu Program keretében, de további fejlesztésekben gondolkodnak, elsősorban
az óvoda felújítására lenne nagy
szükség.
Az ünnepség végén Mikolás
Attila plébános áldotta meg az
új járművet és vele együtt a
falugondnoki szolgálatot ellátókat.
CsJ

A Darázsi út védelmében

munkában segítőknek, akik más
egyéb feladataik mellett szívügyüknek tekintették, hogy a temető immár kulturáltabb környezetben tudja fogadni a temetőbe látogatókat.
Varga Katalin
polgármester

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

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

Elkészült a kerítés.

ar

Elérhetõségeink:

A 2019. évi őszi választáskor Hagyárosböröndön mandátumot kapott képviselő-testület
a következő 5 éves időszakra
nagyon sok probléma megoldását tűzte ki célul. A feladatok
között szerepelt többek között a
már hosszú ideje elhanyagolt
Hagyáros-i településrész temetőjéhez tartozó kerítés megújítása. A 2020-as költségvetésben a
kerítés utcafronti részének megépítéséhez szükséges anyagköltségek kerültek betervezésre. Ennek megfelelően, saját kivitelezésben került sor a kerítés
cseréjére, ezzel egy lépéssel ismét előbbre került az önkormányzat a feladatok megoldása
felé vezető hosszú úton.
Köszönet jár az önkormányzat dolgozóinak, továbbá a gépi

ng

szélétől számított 10 méteren
belül a fákat vágja ki. A fakivágásoknak köszönhetően
az út most hamarabb kiszárad, a vadveszély is jelentősen csökken.
A következőkben a nagy
feladat az út vízelvezetésének
hatékony, költségtakarékos megoldásának megtalálása lesz.
Varga Katalin
polgármester

Ismét egy lépéssel előbbre

Hu

Hagyárosbörönd két településrészét egy aszfaltos út köti
össze. Az összekötő út – hivatalos nevén a Darázsi utca –
részben egy régi földút nyomvonalán, horhoson halad. A földút jó pár éve szilárd burkolatot
kapott, mely jelentősen megkönynyíti a Hagyáros és Börönd településrészek közötti közlekedést, és mára már számottevő
átmenő forgalmat is bonyolít.
Az út érintett szakasza sajnos szűk aszfaltréteget kapott,
és a meredek lejtőkön a vízelvezetés sem megoldott, vízelvezető árok nincs. Az út széleit így rendszeresen alámossa
a víz, az út szélére vitt kavicsot
elsodorja az ár, emiatt az útburkolat oldala letöredezik.
Külön problémát jelentettek
az úthoz közeli erdők fái,
melyekről ágak törtek le, illetve
volt, hogy fa dőlt a burkolatra.
Jelentős vadveszéllyel is kellett
számolnia annak, aki erre közlekedett.
Az önkormányzat így megkérte az út melletti erdőgazdálkodókat, hogy az út

Vigh László országgyűlési képviselő, Varga Beáta falugondnok, Erdei Csaba polgármester és Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző az átadóünnepségen.

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

2020. november

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Hiszen ez a munkánk…
Gábor már megpróbált
mindent, hogy tisztázza a
helyzetet a szolgáltatóval.
Hívta az ügyfélszolgálatot,
már többször beszélt az ügyintézőkkel, írt már nekik emailt, de a helyzetet nem
sikerült megoldania.
– Nincs mit tenni, be kell
mennem, és személyesen
kell elintéznem.
Bár jobban örült volna,
ha erre nem kerül sor. Egy
zsúfolt ügyféltér vírus idején
nem a legjobb választás.
Másnap reggel a szükséges
papírokkal és maszkkal a
zsebben elindult, hogy végre
megoldódjon ez a bonyodalom. Mielőtt belépett volna az ügyféltérbe, bekapott
egy mentolos cukorkát,
maszkot fel, sorszám, majd
leült egy székre. Egy kis idő
eltelte után a mentolos cukorka egyre erősebb lett.
Utólag kiderült a maszkba
kilélegzett és beszívott levegő egyre jobban telítődött
mentollal. Gábor utoljára akkor érezte így magát, amikor
a bablevesbe sokkal több
erős paprikát tett, mint kellett volna. Akkor először a
feje kezdett vörösödni, majd
a szeme is könnybe lábadt.
Ebben a pillanatban Gábor
került sorra. Az ügyintéző
meglátva Gábor feldúlt, egyre vörösödő fejét, a botránytól tartva pár percen belül
megoldotta a problémát.
– Köszönöm, nyögte Gábor a mentolos cukorkától
könnybe lábadt szemmel.
Ezt látva az ügyintéző
döbbenten csak ennyit tudott
mondani:
– Ugyan már, hiszen ez a
munkánk...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Ünnepi megemlékezés Zalaszentgyörgyön
Méltó módon emlékeztek
mártírjainkra, hőseinkre Zalaszentgyörgyön.
Október 6-án a Testvértelepülési Parkban 13 fekete szalagos fáklyával, babérkoszorúval (Csány László, Deák Ferenc mellszobraira) és mécsesgyújtással emlékeztek az aradi
vértanúkra. Az ünnepségen Kovács Dezső polgármester mondott beszédet.
Október 23-án – ugyancsak
a Testvértelepülési Parkban –
Kovács Dezső polgármesterrel az élen, a képviselőtestület tagjai megkoszorúzták
az '56-os emlékművet. A megjelentek mécsesgyújtással tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke
előtt.

Biztonságosabb gyalogos közlekedés
Hagyárosbörönd
Község
Önkormányzata a lakossági
igények alapján 2020 őszétől
több kezdeményezést is tett a
76-os főút forgalma miatti veszélyek csökkentése érdekében.
A település Fő utcája a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében van, így a Zala
Megyei Igazgatóságtól kértük,
hogy a Főúton áthaladó gyalogos forgalom biztonsága érdekében a templomhoz közeli
buszmegállóknál gondoskodjanak egy gyalogátkelőhely létesítéséről, vagy a gyalogos forgalom áthaladását segítő bármilyen más megoldásról. (Mivel a Fő utca nem önkormányzati kezelésben van, nincs
jogosultságunk arra, hogy önkormányzati hatáskörben intézkedjünk a gyalogos átkelőhely
létesítéséről.)
Ugyanekkor kértük továbbá, hogy alakítsanak ki egy forgalomlassító szigetet. Kérésün-

ket azzal indokoltuk, hogy a
településre érkező személygépkocsik, kamionok gyakran figyelmen kívül hagyják a település belterületét jelző táblát,
és nagy sebességgel haladnak
végig a falun.
Az igazgatóság a hozzá benyújtott igény alapján azt nyilatkozta, hogy sajnos nem támogatják a gyalogátkelőhely
létesítését, mivel nincs meg a
létesítéséhez szükséges gyalogos létszám. Szerencsére azonban ígéret született arra, hogy a
„gyalogosok” veszélyt jelző
tábla mellett, ezt a jelzést
burkolati jellel is megerősítik a
2020-as évben.
A forgalomlassító sziget
létrehozását a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. szakmailag indokoltnak tartja, azonban anyagi lehetőségük nincs ennek a
megvalósítására.
2020. október elején az önkormányzat nevében ismételten

megkerestem a közútkezelőt,
mivel a beígért útburkolati jel
felfestése elmaradt. Levelünk
eredményeképpen a gyalogos
veszélyre figyelmeztető útburkolati jelek felfestésre kerültek,
melyek talán hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyalogosok a Főúton való áthaladáskor nagyobb
biztonságban legyenek.
Varga Katalin
polgármester
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Átadták az M76-os autóút első szakaszát

Fotók: MTI/Varga György
Az új M76-os autóút M7-es autópálya holládi csomópont - Balatonszentgyörgy közötti szakasza Balatonszentgyörgy közelében.

A Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötő első, közel 6 kilométeres szakasz elkészültével közelebb kerül megvalósításához az a kormányzati
cél, hogy minden településről
30 percen belül elérhető legyen
a gyorsforgalmiút-hálózat – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkára Balatonszentgyörgyön.
A vidéki nagyvárosok és a
kiemelt gazdasági térségek közötti gyorsabb és kényelmesebb
eljutás megteremtése után az

országos körgyűrűk elemeinek
kiépítése következhet. Ezek egyike a leendő M9-es, ami Sopronból Szombathelyen, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Kaposváron, Pécsen, Mohácson, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenen át vezet majd Nyíregyházáig – ismertette Ágostházy
Szabolcs.
A politikus jelezte: a Balatonszentgyörgy, Zalaegerszeg és
Körmend összeköttetését biztosító M76-os autóút első, 5,6 kilométeres szakasza egyben a leendő M9-es gyorsforgalmi körgyűrű része is lesz majd. Az

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

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

M7-es holládi csomópontjától
induló új szakaszon 110 kilométeres sebességgel haladhatnak a személygépkocsik.
„A gazdasági növekedés ösztönzése, a versenyképesség további növelése, valamit új munkahelyeket teremtő beruházások előkészítése érdekében
az összes megyeszékhelyet bekötjük a gyorsforgalmi úthálózatba, az autóutakat pedig minél előbb és minél nagyobb számban elvezetjük az országhatárokig” – jegyezte meg az államtitkár.
Az M76-os most átadott ütemének köszönhetően nemcsak
Zalaegerszeg és Keszthely elérhetősége javul, de csökken az
átmenő forgalom Balatonszentgyörgyön és Batthyánypusztán,
a kerékpárosoknak az autópálya felett épült felüljáróval pedig biztonságosabbá válik számukra a közlekedés – ismertette a politikus.
Kifejtette azt is, hogy az
M76-os a hazai kutatás-fejlesztés és innováció egyik legjelentősebb beruházása, a zalaegerszegi járműipari tesztpálya még
jobb hasznosításához is hozzájárul. A 45 milliárdos ZalaZONE mellett ugyanis a leendő
autóút részben „okosútként” tesztkörnyezetet biztosít majd a
közúti közlekedésben.
Vigh László, Zalaegerszeg
fideszes országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy a most átadott autóút mocsaras területre épült, ami
jelentős mennyiségű földmunkát és nagy méretű hídszerkezeteket igényelt. Manninger Jenő, Keszthely parlamenti képviselője (Fidesz) pedig azt fejtette ki, hogy a gyorsforgalmi

út építése máris vonz új befektetőket a Balaton-parti városba
és térségébe.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) mindehhez azt fűzte hozzá, hogy a zalai megyeszékhely
térségben gondolkodva tervezi
a fejlesztéseit, különösen Keszthellyel kiválóan együttműködve.
Nagy Róbert, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
(NIF) vezérigazgatója elmondta: a mostanáig – a kiosztott sajtóanyag szerint 21,7 milliárd
forintból – elkészült 5,6 kilométeres autóút kivitelezését 2018ban kezdte el a Strabag. Balatonszentgyörgynél, valamint az
M7-es holládi lehajtója mellett
körforgalmú csomópontot építettek ki, az autópálya felett kerékpáros hidat és alatta aluljárót nyitottak a gyalogosoknak
és a bicikliseknek, illetve két
vadátjárót is kialakítottak.
Zajlik és várhatóan 2022-re
készül el a Balatonszentgyörgy
és Fenékpuszta közötti 3 kilométeres szakasz, amelyhez kapcsolódóan a 71-es és 76-os főút
új kereszteződését már forgalomba helyezték. A még hiányzó mintegy 33 kilométeres
útvonalat két szakaszban, de
egy ütemben építik majd, ezeknek egyelőre az előkészítése
zajlik.
Nagy Róbert jelezte még:
Zalaegerszeg keleti és északi
oldala között 9,2 kilométeren
folytatódik majd az M76-os,
ami közvetlen kapcsolatot nyújt
majd a tesztpályához, a leendő
kamionterminálhoz és logisztikai központhoz, tehermentesítve ezzel a város közlekedését
is. (Forrás: MTI)

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!
Luc-, ezüst- és normand fenyőimet kínálom eladásra,
1 méterestől 3 méteresig 2000 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)
Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a
kért időpontban vágjuk ki, hogy minél frissebb legyen
az ön ünnepi fenyője.
Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.
Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
8983Ormándlak,
Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
30/
237
3949
Tel.: 30/ 237 3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@
@freemail.hu
freemail.hu
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Régi ház – új lakókkal

Fotó: Ács Violetta
Derűsen tekintenek a jövőbe...

Hagyárosbörönd község hagyárosi falurészében, a Damjanich utcában áll egy 1880-ban
épült téglafalú, cseréptetejű
ház, melyet annak idején még
olasz téglavetők segítségével a
Babos-család építtetett. A falon

megmaradt évszám szerint külső bevakolása csak 1902-ben
történt meg. Ezt vásárolta meg
2015-ben a Sümeg közeléből
származó Kusztos Gergely, és
párja, a siófoki Szenyéri Diána,
akik Ausztriában dolgoztak, és

szerettek volna egy olyan pincés
falusi házat, ami nincs messze
az országhatártól, és a városoktól, de nyugodt, békés helyen
fekszik. Így találtak rá egy internetes hírdetésben az épületre.
Amikor először jártak itt,
még nagyon elhanyagolt állapotban volt, a bejáratot benőtte
a szederinda és a fű, csak a
szomszédban lakó Piroska
néni, és a polgármester segítségével tudtak „behatolni” az
épületbe. A tetőszerkezetet viszont rendben találták, a régi
kovácsoltvas kerítés darabjait,
és sok régi holmit is sikerült
megmenteniük. Először is a
rengeteg hulladékot kellett eltávolítaniuk, majd nekiálltak a
teljes felújításnak, ebben első-

sorban családtagjaik, szüleik és
a közelben lakó Imre Sándor
voltak segítségükre. Elképzelésük az, hogy az épület a lehető
legjobban hasonlítson régi önmagára. Most ősszel még belső
munkákat terveznek: a mostani
régi gyümölcsfák mellett újak
ültetését is, jövőre pedig tereprendezést, kerítésépítést és a
régi, összedőlt melléképület
helyreállítását. Szeretnek itt
lakni, úgy érzik, hogy a helyiek
értékelték az épület megmentésére irányuló erőfeszítéseiket,
befogadták őket: beléptek a
helyi faluszépítő egyesületbe
is. Sok sikert kívánunk nekik
terveik megvalósításában!
Ács László
helyi tudósító

F E L H Í V Á S!
ZALALÖVŐ IDŐS LAKÓI!

A koronavírus tavaszi hulláma után, most a második hullámban is felhívjuk a figyelmüket, hogy az idős korosztály fokozott veszélynek van kitéve a koronavírus fertőzéssel szemben.
Számunkra nagyon fontos az idős lakosok védelme. Kérjük,
hogy biztonságuk érdekében minél kevesebbet tartózkodjanak
zárt, zsúfolt, nehezen szellőztethető helyiségekben. Amennyiben segítő családtag hiánya miatt nem sikerül megoldani, hogy
elkerüljék ezeket a helyeket
mi segítünk a bevásárlásban, a gyógyszerbeszerzésben,
csekkjei feladásában!
A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményben továbbra is rendelkezésre áll egy állandó telefonos
ügyeletet a 92/371-029 számon, ahol a segítő munkatárs
munkanapokon 8-11 óra között fogadja hívásaikat. A szolgáltatás ingyenes. Kérem, amennyiben a családja által nem megoldható jelezze, ha bevásárlásban, gyógyszer beszerzésben,
postai ügyintézésben szorul segítségre. Hetente 2 alkalommal
tudjuk biztosítani a délutáni órákban a kiszállítást. A vásárolt
termékek árát a kiszállításkor kell a segítő személynek átadni.
Kérem, vigyázzanak magukra!
Zalalövő, 2020. november 03.
Gyarmati Antal
polgármester
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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

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

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

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.

