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Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Ezek a hetek, hónapok nem csak az összefogás, a szolida-
ritás, a fegyelmezettség, az emberség vizsgaidőszakát jelentik.
A lelkiismeretünk próbatételét is.

Aki ebben a vészterhes időben nem az összefogást tartja szem
előtt, hanem a járványhelyzetet kihasználva önző érdekeit helye-
zi előtérbe, vagy politikai tőkét akar kovácsolni belőle, annak
előbb utóbb el kell számolnia lelkiismeretével. Ha van neki...

A múltban már sokszor bebizonyította ez az ország, hogy
képes az összefogásra. Éppen ezért ne foglalkozzunk a bel-és
külföldi bajkeverőkkel, a zavarosban halászó tehetségtelen ala-
kokkal. Vegyünk egy nagy levegőt és folytassuk a küzdelmet.

S amikor már túl leszünk ezen az emberiséget igencsak
próbára tevő időszakon, s számba vettük a veszteségeket, foly-
tathatjuk az országépítő munkát.

Talán arra is lesz időnk, hogy átértékeljük eddigi életünket.
Mert biztos vagyok abban, hogy nem folytatódhat úgy tovább,
ahogy eddig zajlott.

Ez a járvány megtanít bennünket egy nagyon fontos dolog-
ra, amit eddig elfelejtettünk, vagy felsőbbrendű tudattal nem
akartunk figyelembe venni: nem mi vagyunk a természet urai,
nem vagyunk mindenhatók! Vannak nálunk nagyobb erők,
amelyek időnként figyelmeztetnek erre a tévedésünkre.

A rengeteg fájdalmas veszteség mellett ez lesz ennek a
szörnyűségnek az egyetlen pozitívuma. S talán még az, hogy a
vészhelyzetben mindenki valódi arcát mutatta. S akiről bebizo-
nyosodott, hogy méltatlan arra a tisztségre, amire felhatalma-
zást kapott az emberektől, arra csak úgy emlékezünk, mint a sok
szenvedést okozó járványra: soha többet ne találkozzunk vele!

Húsvét időszaka van. Sokunk legszomorúbb húsvétja, hi-
szen szerencsére nem éltünk át világháborút. A kereszténység
legnagyobb ünnepe reménnyel tölt el bennünket. Gondoljunk
Jézus Krisztus halálára, majd feltámadására.

Ebből a helyzetből is lesz feltámadás. Ám nem mindegy, hogy
milyen lesz az azt követő élet a Földön. Csak rajtunk múlik...

Ekler Elemér

Egy másik világ lesz

Az idén az eddigieknél kis-
sé korábban, március 7-én ke-
rült megrendezésre Sümegcsehi
Község Önkormányzata és a
Vadkörte Gyümölcsész Kör kö-
zös szervezésében a gyümölcs-
fa oltónap és magbörze. A ko-
rábbi időpontot a megváltozott
időjárás tette szükségessé, hisz
pár gyümölcsfa virágzása a ko-
rai jó idő miatt elkezdődött. Az

Oltónap és magbörze Sümegcsehin

oltónapot már hatodik éve szer-
vezi a polgármester asszony,
Sziva Erika, aki családjával
együtt saját részre is sok gyü-
mölcsfát olt.

– A magbörzét tavaly szer-
veztem először, de látván az
érdeklődést, az idén is hoztuk
az összegyűjtött magokat és
csereberéltünk. Uborka, tökök,
több féle paprika és paradicsom

magok voltak a legkelendőb-
bek, de a virágmagokból is volt
választék – mesélte a polgár-
mester asszony.

A programon a helyieken
kívül távolabbi falvakból, kö-
zeli városokból és a Balaton-
partról is érkeztek, ami nagy
öröm, hisz egyre távolabb
megy híre a rendezvénynek.

Az alma, körte, cseresznye,
mirabolán vadalanyokat az ön-
kormányzat ingyenesen biztosí-
totta, melyekhez választhattak
a jelenlévők nemes ágakat régi
magyar gyümölcsfa fajtákból.
A szakember, aKiss András
jelenlévők minden kérdésére
igyekezett választ adni, mialatt
bemutatta az oltás technikáját,

illetve folyamatosan készítette
kérésre az oltványokat is. A
régi magyar fajta gyümölcs-
fákról ők is hoztak ágakat –
népszerűsítve ezzel a betegsé-
gekkel szemben ellenállóbb faj-
tákat. Az érdeklődők is gyako-
rolhattak, és hazavihették a be-
oltott csemetéket.

Köszönet aGőgh Róbertnek
gyümölcsfa oltásokban nyújtott
segítségét, valamint Gőgh Ró-
bertnének, Zitának a magbörze
kínálatának sokszínűségét.

Remélik, pár éven belül
már a gyümölcsét élvezhetik a
résztvevők ennek a szép nap-
nak, illetve hagyománnyá válik
a virág- és zöldségmagok cse-
réje is.

A korábbi időpontot az időjárás tette indokolttá.
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A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. 2018-ban a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretein belül országosan

Nő a forgalombiztonság
– a megújult Zalaapáti-Zalabér összekötő úton

több mint 526 kilométernyi út
teljes körű felújítását indította
el. A program egyik elemeként
Zala megyében a 7352-es jelű

Zalaapáti-Zalabér összekötő út
1,9 kilométeren teljes körűen
újult meg.

A TOP-1.3.1-15-ZA1-2016-
00001 azonosító számú, „Köz-
lekedésfejlesztés Zala megyé-
ben I.” elnevezésű projektet a
társaság 1,386 milliárd forint
európai uniós vissza nem térí-
tendő támogatásból valósítja
meg. A projekt keretében 1,9
kilométeren vehették birtokba a
közlekedők a 7352-es jelű utat.
A projekthez kapcsolódóan a
közbeszerzési eljárás során ki-
választott kivitelező, a Duna
Aszfalt Kft. mintegy bruttó
268,6 millió forintból valósítot-
ta meg a beruházást.

A 7352-es jelű Zalaapáti-
Zalabér összekötő út 9+760-
11+660 km szelvények közötti
szakaszának felújítása során a

kivitelezők gondoskodtak a tel-
jes pályaszerkezet remix tech-
nológiás felújításáról, majd két
réteg új aszfalt beépítéséről, a
7352-es és 7357-es jelű utak
csatlakozásának környezetében
új bazaltbetonos buszöböl ki-
építéséről, az árkok tisztításá-
ról, a forgalomtechnikai jelzé-
sek felújításáról és füvesített
padka építéséről is.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program ke-
retében országosan 2018-ban
több mint 526 kilométernyi 4
és 5 számjegyű mellékút felújí-
tása indult el. Ebből Zala me-
gyében közel 12 kilométernyi
út felújítása valósulhat meg
európai uniós forrásból. A
programról további informá-
ciók elérhetőek a www.kozut.
hu oldalon.

Mivel a kialakult járvány-
ügyi helyzet miatt a márciusi
programok zöme elmaradt Baty-
kon, így egy februári túráról
számolunk be Litvai Gábor
polgármester segítségével. A
túra az Aktív Batyk Egyesület
szervezésében zajlott február
29.-én, s egy időutazásra hívta
a résztvevőket. A reggeli gyü-
lekező után a régi sárvári vasút
nyomvonalán haladva érintet-

Túrázó batykiak
ték a Mikosdszéplak határán
levő, régen szép időket megélt
lengyárat. Ezután a szajki ha-
lastó rendszerhez tartozó 11-es
tónál kicsit megpihenve gyö-
nyörű erdei utakon érkeztek a
túrázók a valamikori okoli ma-
jor területére, ahol frissítővel
várta őket egy lelkes segítő.

Közben megpróbálták felfe-
dezni a régi majori épületek
maradványait, több-kevesebb

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

sikerrel. Az út az erdészet által
használt üzemi úton vezetett
tovább a drávi mezőn keresztül,
s a batyki berek érintésével ér-
keztek vissza a faluba. A túra
teljes hossza mintegy 10 km
volt, de igény szerint lehetett
rövidíteni is. A távokat minden

résztvevő remekül teljesítette,
és kellően elfáradtak a nap vé-
gére. Örömmel állapították meg,
hogy van igény a szabadtéri
programokra is. Az egyesület
további rendezvényeket is ter-
vez, de ezeket sajnos most ha-
lasztani kell.
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Zalacsányban is mindent elkövetnek a koronavírus elleni
védekezésben. A kormányzati intézkedésekkel összhangban
Nagy Lászlóné polgármester felhívással fordult a vírus által
leginkább veszélyeztetett polgárokhoz:

„A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az
idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérem az idősebb – 65 év feletti – zalacsányi
lakosokat, hogy maradjanak otthon és mindent tegyenek meg
annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára és ne
kelljen elhagyni lakóházukat.

Az önkormányzat minden olyan idős személyről gondos-
kodik – bevásárlást, gyógyszerkiváltást helyettük elvégzi –,
akinek családtagjai ezt nem tudják megoldani.

Amennyiben Önnek, vagy ismeretségi körében levő, rászo-
ruló idős személynek segítségre van szüksége a bevásárlásban,
gyógyszerkiváltásban, munkanapokon 8 és 16 óra között a
30/5853490 vagy 83/336121 telefonszámon, illetve elektroni-
kus levélben a polgarmesterzalacsany@gmail.com e-mail cí-
men tudja jelezni.

A koronavírus mindannyiunk életére nagy hatással van, de
ha betartjuk a fő szabályokat, elkerülhetjük a nagyobb bajt.
Vigyázzunk egymásra!” – áll a felhívásban.

Vigyázzunk egymásra!

Márciusban ismét egy szép-
korú köszöntése volt a program
Sümegcsehin, de sajnos a jelen-
legi helyzetben nem köszönt-
hette fel személyesen a pol-
gármester asszony, ,Sziva Erika
a kilencvenedik évét betöltő
Horváth Józsefnét, Jolán nénit.
A miniszterelnök által aláírt
emléklapot eljuttatta Jolán
néninek, és ezúton, az újság
lapjain keresztül kíván jó
egészséget, örömökben gazdag
napokat!

Szépkorú köszöntése Sümegcsehin

A koronavírus-járvány mind-
annyiunk számára jelentős ki-
hívásokkal jár. Munkatársaim-
mal, a társszervezetekkel, társ-
intézményekkel és az egyéb
érintettekkel közösen dolgozva
azon vagyunk, hogy települé-
sünk hétköznapjaiban a lehető
legkisebb mértékben érezzük
meg a járványhelyzet miatti
nehézségeket.

Az intézményeink és az
önkormányzati tevékenységek
működése az alábbiak szerint
zajlik:

� Az óvoda üzemeltetésé-
nek szükségességét, indokoltsá-
gát felmértük, a szülők körében
tájékozódtunk, hogy kérik-e a
gyermekek felügyeletét. Nem
merült fel igény gyermekek
napközbeni ellátására, de ter-
mészetesen amennyiben ilyen
kérés érkezik felénk, a hatályos
járványügyi rendelkezések sze-
rint hozunk majd döntést.

� Az iskola vezetésével és
tantestületének tagjaival is ta-
lálkoztunk, tájékozódtunk a di-
gitális oktatásról, az iskolatit-
kárral és a fenntartó képviselői-
vel kapcsolatban állunk.

� Művelődési intézmé-
nyeinket a jogszabályi rendel-
kezéseknek megfelelően zárva
tartjuk, az itt dolgozó munka-
társainkat más önkormányzati
feladatellátásban foglalkoz-
tatjuk.

� A háziorvosi ellátás a
megfelelő biztonsági előírások-
nak megfelelően folyamatos. A
fogorvosi ellátás körében elő-
zetes telefonos egyeztetés tör-

Intézkedések Kehidakustányban
ténik a rendelő elérhetőségén, a
fogászati ellátás körében csak
sürgősségi ellátásokra kerülhet
sor. A védőnői ellátás – mint
nem sürgősségi, hanem meg-
előző ellátás – a megfelelő biz-
tonsági előírások megtartásá-
val, tervezetten történik. Tele-
pülési gyógyszertárunk a meg-
előző előírások megtartása mel-
lett tart nyitva, biztosítja a la-
kosságnak a gyógyszerellátást.
Szorosan együttműködünk az
egészségügyi ellátásokat nyújtó
munkatársainkkal, a járvány-
ügyi rendelkezéseknek megfe-
lelően egyeztetjük a település
lakosságát érintő dolgokat.

� A házi segítségnyújtást a
megfelelő közegészségügyi in-
tézkedések (védőfelszerelés, óvó-
védő-megelőző szabályok) meg-
tétele mellett folyamatosan biz-
tosítjuk. Munkatársaink kiemel-
kedő munkát végeznek, segítik
az ellátásban részesülőket, fi-
gyelemmel kísérik az idősek,
rászorulók helyzetét a telepü-
lésen. Amennyiben további sze-
mélyek kapcsán ellátási szük-
séglet merül fel, azonnal in-
tézkedni fogunk.

� A gyermekétkeztetés biz-
tosítása önkormányzati feladat;
ennek ellátása érdekében egyez-
tettünk az oktatási-nevelési in-
tézményekkel, valamint az ét-
kezést nyújtó szolgáltató part-
nerünkkel. Az étkeztetést ön-
kormányzatunk a vonatkozó el-
látási kötelezettség és az előírt
segítségnyújtási feladatainak
megfelelően végzi, házhoz
szállítással teljesíti a feladatot.

� A közös önkormányzati
hivatal a személyes ügyfélfo-
gadást csak a halaszthatatlan,
sürgős esetekben biztosítja,
minden más ügyben szüne-
telteti. Elsődlegesen telefonon
és e-mailen fogadják a beje-
lentéseket, mindemellett a hi-
vatali feladatellátás zavarta-
lanul működik.

� A lakosságot online és
nyomtatott formában is tájé-
koztatjuk a járványhelyzettel
kapcsolatos tudnivalókról, tá-
jékoztatókat, összefoglalókat,
ismertetőket juttatunk el hozzá-
juk. Honlapunkon, települési
Facebook oldalunkon igyek-
szünk mindig a legfrisseb tud-
nivalókat elhelyezni, elvégre a
virtuális tér a gyors tájékoztatás
egyik leghatékonyabb eszköze.

� Továbbra is azt kérjük,
hogy amennyiben idősebb la-
kosainknak a mindennapjaik
vitelében segítségnyújtásra van
szükségük, keressenek minket
bizalommal. Bárkitől fogadunk
bejelentést, ha tudomásuk van
rászoruló személyekről.

A helyi intézményekkel,
szolgáltatókkal és szervezetek-
kel folyamatosan tartjuk a kap-
csolatot a járványügyi teendők-
kel kapcsolatban. Teendőink
természetesen minden szem-

pontból többletterhet rónak a
településre, de a helyi lakosság
egészségének védelme alapvető
feladatunk. A védőfelszerelé-
sek, fertőtlenítőszerek, egyéb
anyagok beszerzése és bizto-
sítása folyamatos, a beszerzési
nehézségek mellett is sikerült
jó megoldásokat találnunk e
téren is.

Összességében elmondható,
hogy a központi és kormányza-
ti előírások szerint, a helyi sa-
játosságok szem előtt tartásával
dolgozunk azért, hogy szeretett
községünk és közösségünk si-
keresen vészelje át ezeket a
heteket, hónapokat.

Lázár István
Kehidakustány
polgármestere

Lázár István
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A Számpont Kft. zalaegerszegi előadótermében került sor
március 12-én a és aZala Megyei Önkormányzat Zala Megyei
Vállakozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával a kis-és közép-
vállalkozások hálózatépítő munkacsoportjának újabb találkozójá-
ra, a rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel rövidebb időtar-
tamban és szűk körben.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszön-
tőjében tájékoztatta a megjelenteket az eddigi általános pályázati
helyzetről, a járási, megyei lefedettségről és arról, hogy a két
megyei jogú várost, Zalaegerszeget, illetve Nagykanizsát érintően
a kormányhivatalnak ernyőszervezeti szerepköre van és egyben
koordinátori, kérdésmegoldási, elszámolási protokollokkal segíti
az előforduló helyzeteket, a konzorciumi partnerekkel folyamato-
san megbeszéléseket tartanak. A pályázati kiírások tartalmuk
szerint szolgáltató, bértámogató jellegűek, képzésekről szólnak.
Elképzelhetőnek tartja, hogy ennek a szervezeti, együttműködési
hálózatnak a recesszióra tekintettel a munkaerőpiac változása
miatt szerepe lehet beavatkozásra a munkanélküliség vonatko-
zásában, egyes ágazati szektorok tekintetében. Előadta, hogy az

A KKV konferencia újabb találkozója
Innovatív Paktum újabb feladata a vidéki településeken, falvak-
ban, kistelepüléseken a háziipar, kézművesség, házi termékek
rendszerének kidolgozása, a helyi termékárusítók, népművészek
promotálása és rendszerbe szervezése ennek a tevékenységi
körnek. Amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdés, kérés merül fel,
forduljanak hozzá bizalommal.

Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány
KKV és mikrovállalkozási munkacsoportjának vezetője tájékozta-
tott az aktuális pályázati lehetőségekről. 2019. novemberétől a
gazdaságfejlesztés, innováció körében új gyakornoki rendszer
pályázat indult. A pályázat keretében a vállalkozásoknak bértámo-
gatással segítenek olyan gyakornokok bérezésében 6 hónapig,
akik 25 év alattiak, OKJ-s végzettségűek. A bértámogatás száz
százalékos és feltétel még, hogy a hat hónap letelte után még leg-
alább három hónapig a gyakornokot tovább foglalkoztassák.
Olyan vállalkozások pályázhatnak 2021. április 30-ig, akik leg-
alább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a maximális pá-
lyázati összeg pedig 22.165.000 forint. A pályázatra a mezőgaz-
dasági és egyéni vállalkozók nem nyújthatnak be kérelmet.

Továbbra is lehet a „napelemes rendszerek beszerzése, telepí-
tése” pályázatra jelentkezni, mind a székhely, telephely vonatko-
zásában a saját és bérelt ingatlanok tekintetében 2020. szeptember
30. napjáig. A pályázat maximális összege 3 millió forint, egyéni
vállalkozók nem pályázhatnak, a kkv-k részről három teljes üzleti
évet fel kell mutatni.

Harmadikként említésre került a „megújuló energia hasznosí-
tása, energiahatékonyság növelésére” irányuló pályázat, melyre
még 2020. április 30-ig lehet jelentkezni. Olyan egyéni vállalko-
zók is pályázhatnak, akik az SZJA alá tartoznak, így a KATÁ-sok
nem. Egy teljes üzleti évvel itt is rendelkezni kell. Az épületekre
vonatkozóan megelőző energetikai felmérés készül, ezzel kapcso-
latosan az alapítvány többféle segítséget tud nyújtani. Az épületek
bővítése nem támogatott, a hőszigetelésekre, nyílászárók cseré-
jére, világítórendszerek korszerűsítésére a támogatás mértéke 50
százalék, 3-100 millió forint összegben.

Ódry V.

Pácsonyi Imre adott részletes tájékoztatást.

A következő három hónap-
ban 122 milliárd forint kifize-
tésére számíthatnak a magyar
mezőgazdasági termelők a ta-
valyi kérelmeikhez kapcsoló-
dóan – mondta minap Nagy
István agrárminiszter.

A támogatásokat kezelő Ma-
gyar Államkincstár a kifizeté-
sek meggyorsításával is hozzá
akar járulni a koronavírus okoz-
ta negatív ágazati hatások keze-
léséhez.

Nagy István emlékeztetett,
hogy mindezidáig – a 2019. évi
kérelmekhez kapcsolódóan – a
területalapú közvetlen támoga-
tások és az átmeneti nemzeti
támogatások keretében már 347
milliárd forint jogos támogatás-
hoz jutottak hozzá a termelők.
Az adminisztratív és helyszíni
ellenőrzések lezárulta után pe-
dig lehetőség nyílt az egyes
jogcímeket érintően a végfize-
tés előkészítésére.

Hozzátette: a szükséges kont-
rollfolyamatok lezárását köve-
tően a Magyar Államkincstár

Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat
4460 zalai kérelem az elmúlt évben

megkezdi a Vidékfejlesztési
Program keretében működő, te-
rülethez kötött jogcímek – mint
például agrár-környezetgazdál-
kodási és ökológiai gazdálko-
dást segítő támogatás – kifize-
tését. Április elejétől a közvet-
len támogatásokra vonatkozó
utalásokra is lehet számítani,
ennek keretében a területalapú
támogatást, a zöldítést vagy a
termeléshez kötött támogatáso-
kat folyósítják folyamatosan.

A miniszter hangsúlyozta: a
Magyar Államkincstár azt kö-
zölte, hogy nem fogalmazódott
meg technikai vagy egyéb, a
járványügyi helyzetre visszave-
zethető nehézség, amely a ki-
fizetéseket hátráltatná, illetve
ellehetetlenítené. Alapvető cél,
hogy a jogosult termelők minél
előbb hozzájussanak az őket
megillető támogatáshoz – szö-
gezte le.

Kiemelte: a június végig
tartó időszakban összesen
122,5 milliárd forint kifizetésé-
re lehet számítani. A tervek

szerint a legtöbben áprilisban
és májusban részesülnek utalás-
ban, a teljes hátralevő keret 66
százalékát, mintegy 67 milliárd
forintot áprilisban, 25 százalé-
kát, csaknem 30 milliárd forin-
tot, pedig májusban tervezik
kifizetni.

Az Agrárminisztérium min-
den olyan lépést megtesz, amely
hozzájárul a gazdálkodók pénz-
ügyi likviditásának biztosításá-
hoz – hangsúlyozta Nagy István.

A NAK Zala Megyei Igaz-
gatóságától kapott tájékoztatás
szerint a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamarának Zala megyé-
ben 12 ezer főt meghaladó
tagsága van. A tavalyi évben
4460 kérelem került benyúj-
tásra a megyében. Ebből a
NAK munkatársai 3520 ké-
relmet készítettek el és nyúj-
tottak be kamarai meghatal-
mazottként. (Forrás: MTI, Za-
latáj)

Tavaszi földmunka Zala megyében.

Fotó: agrarszektor.huFotó: agrarszektor.hu
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A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyte-
remtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pá-
lyázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.

– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt ese-
ményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – álla-
pította meg Pácsonyi Imre.

Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egy-
hangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.

Az eddigi eredményekről felzárkózási mun-Barsi Gergely
katárs számolt be.

– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.

A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismer-
tette az eddig megvalósult rendezvényeket.

A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről ZalaegerszegZimborás Béla
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezető-
helyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémá-
kat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.

Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intéz-
ményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, vala-
mint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.

– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hoz-
zánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.

Befejezésül atya, alsósági plébános, a Szom-Orsos Zoltán
bathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érin-
tő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.

Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lak-
hatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A 100 évesZTE
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a ko-Zalatáj Kiadó
rábban megjelente-
tett, a klubbal kap-
csolatos könyvei, ki-
adványai.

A ,Megkoronázva
a , aZTE-mozaikok
Bajnokcsapat A nagy,
csapat I-II. megvá-
sárolhatóak lesznek
majd a szerkesztő-
ségben (Zalaeger-
szeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.

Az árusításra ter-
mészetesen csak a
rendkívüli járvány-
helyzet feloldása
után kerülhet sor.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők

Addig is e-mailon (zalataj@
zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.
com) a kiadványok elője-

gyezhetők. További informá-
ciók a 30/378-4465-ös tele-
fonon.

Mint ismeretes, az MLSZ
Elnöksége – a hatóságok dön-
tésével összhangban – azonnali
hatállyal felfüggesztette a szö-
vetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét, átmeneti időre,
újabb döntéséig.

A felfüggesztés idejére min-
dennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés)
szüneteltetése is javasolt. Az
elnökség felhívja a sportszer-
vezeteket a sportolók és sport-
szakemberek otthon tartózko-
dására vonatkozó előírások
megalkotására és betartására.

Józsi Györgyöt MLSZ, az
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatóját kértük a jelenlegi
megyei focikörkép felvázolására.

Karanténban a bajnokság…
– Április második hete után

a szövetség újra foglalkozik a
bajnokságok további sorsával,
remélve, hogy akkor már job-
ban látható a járványhelyzet ki-
menetele. Addig csapatszinten
mindenféle rendezvény (edzé-
sek, mérkőzések) le van állítva.
Egyéni tréningek tarthatók –
mondja Józsi György.

– Hány bajnoki osztályt,
csapatot, labdarúgót érint ez?

– Nyolcvanegy III. osztá-
lyú, tizenhat II. osztályú és
tizenöt I. osztályú, vagyis száz-
tizenkettő felnőtt együttes sze-
repel a megyei bajnokságban,
ezeken kívül természetesen női
és utánpótlás csapatok. Össze-
sen 7477 labdarúgó rendelkezik
versenyengedéllyel Zalában.

Újra kapható lesz a Megkoronázva című
kötet is.

Bizonytalan a folytatás időpontja.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség égisze alatt Zala me-
gyében szervezett alapfokú já-
tékvezetői tanfolyam került le-
bonyolításra 2020. 01. 11. és
2020. 03.07. között.

39 fő jelentkezett, amely
rekordnak számít Zala megye
történetében! Fontos megemlí-
teni, hogy ebből a 39 főből 9
hölgy hallgató is volt, akik va-
lamennyien a ZTE női labda-
rúgó-csapatának tagjai.

A záróvizsgára Nagyka-
nizsán került sor, ahol a 39

Sikeres vizsgát tettek
tanfolyami hallgatóból 35 te-
hetett vizsgát 1 fő külföldi útja
miatt, 3 pedig amiatt nem
vizsgázhatott, mert nem érke-
zett meg az erkölcsi bizo-
nyítványa.

A 35 hallgatóból mind a 35
sikeres vizsgát tett!

A sikeres vizsgát tett hallga-
tókból 32 fő megkötötte a meg-
bízási szerződést, így megtették
a működéséhez szükséges első
lépéseket, hamarosan már a
pályán mutathatják meg tu-
dásukat.

Harmincöten sikeresen vizsgáztak, s majd a pályán is bizonyít-
hatnak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Szentgrót és Vidéke
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Az elmúlt napokban több
civil szervezet kért tájékozta-
tást a beszámolók május 31-i
leadási határidejének meg-
hosszabbításával kapcsolatban
tekintettel arra, hogy a kihir-
detett veszélyhelyzet miatt a
beszámolót elfogadó testület
összehívása nem lehetséges.

Ezzel kapcsolatban az aláb-
bi tájékoztatást adjuk:

Fontos hír a civil szervezetnek

A civil beszámolók bekül-
dési határidejének megváltozta-
tásával kapcsolatban az Orszá-
gos Bírósági Hivatalnak nincs
releváns döntési lehetősége.

Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működésé-
ről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény
(Civil törvény) 30.§-a alapján a

bíróság a szervezetet akkor sújt-
hatja pénzbírsággal, ha a beszá-
moló közzétételi kötelezettsé-
gét egy éven belül nem pótolja.

Amennyiben a beszámolók
benyújtásának határidejével kap-
csolatban egy esetleges morató-
rium kerül kihirdetésre a jogal-
kotó által, úgy arról az Orszá-

gos Bírósági Hivatal a https://
birosag.hu/civil-eljarasok/
hirek/rovat/civil-hir oldalon fog-
ja tájékoztatni a civil szerve-
zeteket.

Zalaegerszeg, 2020. már-
cius 26.

Forrás: Országos Bírósági
Hivatal

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


