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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

Teskándi összefogás és segítségnyújtás

Teskánd községben is na-
gyon sok esemény maradt el
március közepétől. Utolsó je-
lentős eseményünk a nőnapi
köszöntés volt, melyről az aláb-
bi cikkben a megyei napilap is
beszámolt:

„2010. március 10-én ked-
den került sor Teskándon az
Önkormányzat által fenntartott
intézmények (bölcsőde, óvoda,
uszoda, önkormányzati hivatal)

hölgy tagjainak nőnapi köszön-
tésére.

A műsor rendhagyó volt, mert
Sipos László polgármester gon-
dolatai közt a Belvárosi Gitár-
suli tanítványai klasszikus zenei
darabokkal járultak hozzá a vál-
tozatossághoz. Polgármester úr
a Képviselőtestület férfi tagjai,
és az Önkormányzatnál dolgo-
zó férfiak nevében mondott kö-
szönetet, idézett irodalmi mű-

vekből, és mélyreható gondola-
tokkal köszönte meg a hölgyek
gondoskodását, áldozatkész mun-
kájukat a munkahelyen, a család-
ban, és a környezetükben. Megem-
lítette a mai kor kihívásait, mely-
ben hatványozottan szükség van
a kellő tisztelet megadására vi-
lágot veszélyeztető ideológiák kö-
zött. A konzervatív katolikus ér-
tékrend is ezt kívánja meg a
társadalom minden tagjától.”

Az elmaradt programok so-
rában a településen első alka-
lommal tartandó március 15-i
műsor, a hagyományos bormi-
nősítő hivatott volna a közös-
ségépítést szolgálni.

A Virtuális Erőmű Program
Energiahatékonysági Kiválósá-
gi Pályázat díjazott önkor-
mányzataként Energiahatékony
Önkormányzat 2020 díjat ka-
pott a fenntarthatósági válla-
lásaikért és eredményeikért, és
jogosult lett a védjegy hasz-
nálatára. A Díjátadó gálára
Parlamentbe került volna sor, de
a járvány miatt ez is eltolódott
őszre.

A Modern Falvak Program
keretében ősszel megítélt támo-
gatásokkal kapcsolatos beruhá-
zásokat az önkormányzat helyi
vállalkozó bevonásával elkezdi,

A Belvárosi Gitársuli tanítványai is felléptek.
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Hottón már tavaly óta kö-
zösségszervező segíti a falu
kulturális életének a működé-
sét. Ez a jövő évtől minden te-
lepülés számára kötelező fel-
adatellátást jelent.

Vassné László Bernadett szá-
mára nem teljesen új a mun-
kakör. Kulturális közfoglalkoz-
tatottként hasonló feladatot
látott el.

– Mi a közösségszervező
konkrét munkája?

– Ha érdekközösség alakul
ki, segíteni kell annak műkö-
dését. Ha szervezetet hoznak
létre, támogatni kell a megala-
kulását és létezését. Nem az új
szerveződések generálása a
feladatunk, de biztosítani kell
számukra minden lehetőséget.
Ehhez pedig ismerni kell a kö-
zösség legkisebb rezdülését is.

– Ez komoly kihívást jelent.
– Valóban! Ez a munka

néha egy kicsit szélmalomharc,
ugyanakkor érdekes és öröm is
a feladat. Nagy előnyt jelent
számomra, hogy húsz éve Hot-
tón élek, csaknem mindenkit
személyesen ismerek és tisztá-
ban vagyok a település lehető-
ségeivel.

– Mi okozza a legtöbb ne-
hézséget?

– Zalaegerszeg közelsége
sok szempontból előnyös a fa-
lunak, de a közösségszervező

A hottói közösségszervező…
Beszélgetés Vassné László Bernadettel

munkájában hátrányt is je-
lenthet, mert a megyeszékhelyi
programokkal aligha versenyez-
hetünk. A fiatalok közül keve-
sen jönnek a helyi események-
re. Ezen változtatni szeretnénk,
de a feladat egyáltalán nem
könnyű. Ha ebben sikeres le-
szek, akkor biztosan jól vég-
zem ezt a munkát.

– Milyen tervei vannak?
– A népdalkör jól működik

a faluban. Az idősek napján és
karácsonykor a gyerekekkel
kiegészülve sikeres programot
valósítottunk meg. A karácso-
nyi koncerttel teljesen megtöl-
töttük a mi kis templomunkat
és erre büszkék lehetünk! Az
olyan meglévő szervezetet,
mint a népdalkör szeretném
továbbra is segíteni és újabb
lehetőségekhez juttatni. A
hottói bábfesztivál megyeszerte
ismert. Az itt élő bábosoknak
köszönhetően ez az esemény
már egy évtizede „önjáró”, az
ország minden részéből ér-
keznek hozzánk bábosok. A
további népszerűsítésben azért
mégis lehetnek tennivalók.

– A legújabb elképzelések?
– Évek óta nem volt szüreti

felvonulás, ezt az idén szeret-
nénk megvalósítani. Szerencsé-
re mindig vannak önkéntesek,
akiknek a segítségére számítha-
tunk. Tervezünk egy kirándu-

lást Visegrádra, Esztergomba.
Egy ilyen program mindig kö-
zösségteremtő. A legnagyobb
kihívást a falunap jelenti!
Olyan falunapot akarunk, ami
teljesen a sajátunk, miénk, hot-
tóiaké! Ahol minden falubeli
jól érezheti magát. Szeretném,
ha az eddiginél többen jön-
nének! A tekepálya adott, de a
kihasználtsága nem az igazi.
Ennek megoldására szervezünk
egy tekeversenyt és remélem
ezzel sikerül hagyományt te-
remteni. Tervezünk egy éves
összefoglaló kiadványt Hottó-
ról, hogy minél többen megis-
merhessék szeretett településün-
ket! Végül, de nem utolsó-
sorban nemzeti ünnepeinken
méltó megemlékezéseket sze-
retnénk.

– Mi az ami megvalósult és
jól működik?

– Az Egészségfejlesztő Iro-
dával sikeres az együttműködé-
sünk, Végvári Viktória dieteti-
kus előadása népszerű volt Hot-
tón. Ezt a kapcsolatot szeret-
nénk tovább folytatni, csakúgy
mint az egészséges életmódot
népszerűsíti előadásokat. A
Hottóiak facebook oldalon és a
honlapunkon folyamatosan be-
számolunk az eseményekről és
ezt sokan figyelemmel kísérik.
A faluház ugyan népszerű a
helyiek körében, de a rendez-
vényekben még több lehetőség
van. Arra törekszem, hogy eze-
ket még jobban kihasználjuk és
tovább népszerűsítsük a mi
szép falunkat!

Samu László

Vassné László Bernadett és Vincze Ferenc polgármester a szűk
körben tartott március 15.-i megemlékezésen.

melynek során egy belterületi
útszakasz, és a legrosszabb ál-
lapotba lévő fel-járdaszakasz
újítása valósul meg terveink
szerint, amennyiben a szigorító
intézkedések ezt lehetővé teszik.

A kormányzat lépéseit kö-
vetve történtek a korlátozó in-
tézkedések meghozatalai, me-
lyek közül az oktatási intéz-
mények bezárása következmé-
nyeként előállt ellátási felada-
tok megszervezése jelentette a
napi feladatot.

Elsők között szerveztük meg
a községen belüli idősellátást,
mely heti két alkalommal a
gyógyszerigények kielégítésé-
vel, és a friss élelmiszerek be-

szerzésével védi Teskánd idős
polgárait a közösségi érintke-
zéstől. Ebben segítségre van-
nak az óvónők, és az önkor-
mányzati dolgozók. Számukra
a maszkokat és a védőkesztyűt
biztosította az önkormányzat.

Az a tény, hogy nem veszett
ki belőlünk az emberség, és
mégsem csak a közöny létezik,
annak ékes példája az a fele-

lősségteljes lakossági kezdemé-
nyezés, mely szerint a jelen hely-
zetben vannak, lesznek olyan
családok, akik elveszíthetik be-
vételi forrásaikat, megélhetési
problémákba ütközhetnek, így
az ő számukra anyagi segítség-
nyújtás válik szükségessé. A
kezdeményező család ötlete alap-
ján az önkormányzat nyitott
egy külön számlát, ahová a kez-
deményezőhöz csatlakozva az
képviselő-testület minden tagja
felajánlotta egy havi tisztelet-
díját, illetve annak megfelelő
mértékű részét. Erre a számlára
várjuk azok felajánlásait, akik
megtehetik, meg tudják, meg akar-
ják tenni, hogy a rászoruló tes-
kándiakat névtelenül segítsék.

A bankszámla adatai:
Bankszámla neve: Segítsünk
egymásnak Teskánd
Bankszámla száma:
11749008-15432670-10070004

A rászorulók igényeiket a
teskandvalaszt@gmail.com
címen, illetve a 30/783-6396
telefonszámon tudják jelezni
Palkovics Józsefnénél, Rózsi-
kánál, melyek után egy egy-
szerű igénylőlapot juttatunk el
az igénylőkhöz.

A segítségnyújtás összegé-
ről egy képviselőkből és civi-
lekből álló bizottság dönt a
lehetőségek és az igények
összevetését követően.

Sipos László
polgármester

Teskándi összefogás és segítségnyújtás
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Az elmúlt napokban több civil szervezet kért tájékoztatást a

beszámolók május 31-i leadási határidejének meghosszab-

bításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a kihirdetett ve-

szélyhelyzet miatt a beszámolót elfogadó testület összehívása

nem lehetséges.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A civil beszámolók beküldési határidejének megváltoztatá-

sával kapcsolatban az Országos Bírósági Hivatalnak nincs

releváns döntési lehetősége.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a bíróság a

szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a beszámoló köz-

zétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja.

Amennyiben a beszámolók benyújtásának határidejével

kapcsolatban egy esetleges moratórium kerül kihirdetésre a

jogalkotó által, úgy arról az Országos Bírósági Hivatal a

https://birosag.hu/civil-eljarasok/hirek/rovat/civil-hir oldalon fog-

ja tájékoztatni a civil szervezeteket.

Zalaegerszeg, 2020. március 26.

Forrás: Országos Bírósági Hivatal

Fontos hír a civil szervezetnek

A megyeszékhely vezetése

– polgármesterBalaicz Zoltán

irányításával – kiválóan reagált

eddig a koronavírus járvány

kihívásaira. Országosan is pél-

damutató, hogy a kormánypárti

és az ellenzéki képviselők egy-

hangúlag, egységesen támogat-

ták a lépéseket, korrekt módon

felelősségteljesen dolgoznak eb-

ben a nehéz helyzetben Zala-

egerszeg polgáraiért.

Miközben folyamatos a

küzdelem a vírussal, már a jövő

feladataival is foglalkoznak.

Balaicz Zoltán javaslattal for-

dult a közgyűlés tagjaihoz,

hogy fogadjanak el egy hét

pontból álló helyi gazdaság-

védelmi intézkedési csomagot,

melynek tartalmáról előzetesen

egyeztetést folytatott a kor-

mánypárti és ellenzéki frak-

ciókkal és önkormányzati kép-

viselőkkel, akik egyhangúlag

támogatták azt. Ezek a követ-

kezők a polgármester tájékoz-

tatása szerint:

„1. Az önkormányzati tulaj-

donban lévő helyiségek bérleti

díjának 50 százalékos csök-

kentése a veszélyhelyzet ide-

jére azoknak a vállalkozások-

nak, amelyeket érint a kor-

mányrendeletben foglalt nyit-

Példás védekezés és együttműködés Zalaegerszegen
vatartási idő korlátozása (ven-

déglátóhelyek, üzletek, stb.).

Mi csak a saját, önkormányzati

tulajdonban lévő helyiségekkel

kapcsolatban hozhatunk ilyen

döntést, azonban kérem a ma-

gántulajdonban lévő helyiségek

bérbeadóit is arra, hogy a jövő

és az újrakezdés érdekében, le-

hetőségeiket mérlegelve, ameny-

nyiben tehetik, ők is csökkentse-

nek átmenetileg a bérleti díjaikon.

2. , illet-Fizetési halasztás

ve arészletfizetési lehetőség

helyi adókra vonatkozóan az

ezt igénylő vállalkozásoknak

(kivéve a kirívóan visszautasí-

tandó eseteket, pl. nagy kész-

pénz mennyiség, több luxus-

autó, stb.)

3. Adóügyi fizetési könnyí-

tések igénylése esetén nem kell

pótlékot fizetni.

4. Magánszemélyek és vál-

lalkozások esetében is 12 hóna-

pos pótlékmentes részletfize-

tési lehetőség adóügyek esetén.

5. Adóbevételekhez kapcso-

lódó végrehajtási eljárások

felfüggesztése a veszélyhelyzet

idejére (pl. munkabérletiltás,

nyugdíjletiltás szüneteltetése,

visszavonjuk a már kibocsátott

hatósági átutalási megbízáso-

kat, inkasszókat, visszavonjuk

a gépjárművek forgalomból

történő kivonására tett folya-

matban lévő végrehajtási cse-

lekményeinket).

6. A pénzügyi lehetőségek

függvényében felülvizsgáljuk a

befektetés ösztönző támogatási

rendeletünket, az ahhoz kap-

csolódó kedvezményeket, és

további jelentős engedmény-

nyel megvásárolható ipari te-

rületeket alakítunk ki.

7. Megvizsgáljuk az orszá-

gos városfejlesztési alapokhoz

való csatlakozási lehetősége-

ket, hogy annak segítségével

nálunk is rendkívül kedvezmé-

nyesen bérelhető iinkubátorhá-

zat, valamint SSC-t (Shared

Service Center) alakítsunk ki

újonnan induló start up vál-

lalkozásoknak, vagy szünetelés

után újrainduló, már meglévő,

de most nehéz helyzetbe került

vállalkozásoknak.”

A fentiekből is kitűnik,

hogy a jelenlegi nehéz hely-

zetből adódó feladatok megol-

dása mellett mindenre kiterjedő

terveket fogalmaznak meg Za-

laegerszegen a járvány meg-

szűnése utáni időszakra.

(A járványhelyzettel kap-

csolatos friss országos, megyei

és zalaegerszegi információk

kiadónk naponta frissülő hon-

lapján – www.zalatajkiado.hu –

olvashatók.)

Ebben a nehéz helyzetben igen aktuális Kalkuttai Szent

Teréz üzenete. Olvassák figyelmesen!

Az élet himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!

Az élet szép - csodáld meg!

Az élet boldogság - ízleld!

Az élet álom - tedd valósággá!

Az élet kihívás - fogadd el!

Az élet kötelesség - teljesítsd!

Az élet játék - játszd!

Az élet vagyon - használd fel!

Az élet szeretet - add át magad!

Az élet titok - fejtsd meg!

Az élet ígéret - teljesítsd!

Az élet szomorúság - győzd le!

Az élet dal - énekeld!

Az élet küzdelem - harcold meg!

Az élet kaland - vállald!

Az élet jutalom - érdemeld ki!

Az élet élet - éljed!

Teréz anya üzenete

Balaicz Zoltán: – Zalaegerszeg nagyon jól vizsgázott, büszkék
lehetünk a közösségünkre!

Közép-Zala
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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-

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2009.06.18.)

(2009.06.18.)

(2009.06.18.)

Umbulda

Gazdasági világválság

Rossz előjel

– Tulajdonképpen az ügylet jogilag teljesen makulátlan,
csak ez az átkozott jó erkölcsbe való ütközés ne lenne!

– Higgye el, Aranka, minket is ugyanúgy sújt a válság. Le-
mondtam a heti fodrászatról, és nyaralni sem megyünk
Thaiföldre, csak ide Mallorcára…

– Megyek a fogorvoshoz, mert hogy most megint itt van ez
a Bokros… Ki tudja?!
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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

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



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

Közép-Zala
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Ekler ElemérKiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:
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A mindig színes kö-tófeji
zösségi életet is átírta a korona-
vírus, így márciusban több prog-
ramot kellett törölni a rend-
kívüli helyzet miatt.

V. Tófeji Kalácsfesztivál,
Gaál Zsuzsanna, „Az Őrsé-
gi konyha kincsei” című elő-
adása és az országos tendencia
szerint a március 15.-i közös
megemlékezés is elmaradt a
rendkívüli helyzet következté-
ben – tudtuk meg Horváth
Zoltántól, Tófej polgármesteré-
től. A helyi diákok termé-
szetesen Tófejen is kénysze-

Megváltozott az élet Tófejen is

rűek otthon maradni és családi
segítséggel online haladni a
tananyaggal.

A nemrég még távolról
szemlélt járvány immáron he-
tek óta változtatja meg a min-
dennapokat és állítja újabb és
újabb feladat elé Tófej veze-
tését és polgárait is. A hivatal
és a közintézmények dolgozói
igyekeznek megadni minden se-
gítséget a különösen veszélyez-
tetett idős korosztálynak, illet-
ve mindenhol próbálnak segít-
séget nyújtani ahol arra szük-
ség van.

A helybéliek borítékba cso-
magolva szájmaszkokat kaptak
a postaládába, melyet az ön-
kormányzat vásárolt, illetve he-
lyi kezdeményezésre házilag is
készülnek maszkok.

A helyi közösségi ház Fa-
cebook oldalán folyamatosan
frissülő tartalom érhető el az
éppen aktuális változásokkal kap-
csolatban, de ugyanitt például
remek ötletekkel is elhalmoz-

zák az oldal követőit, melyek
jól szolgálnak a kényszerpihe-
nő alatt.

A különösen nehéz hetek
alatt fontos, hogy a lelki mu-
nícióból se fogyjon ki az em-
ber, így plé-Bognár István
bános webkamera segétségével
celebrálja az Istentiszteletet, igye-
kezvén minél több bátorítást
nyújtani a híveknek.

Gellén Szilárd

Az elmúlt napokban több
civil szervezet kért tájékozta-
tást a beszámolók május 31-i
leadási határidejének meghosz-
szabbításával kapcsolatban te-
kintettel arra, hogy a kihirdetett
veszélyhelyzet miatt a beszá-
molót elfogadó testület össze-
hívása nem lehetséges.

Ezzel kapcsolatban az aláb-
bi tájékoztatást adjuk:

A civil beszámolók bekül-
dési határidejének megváltoz-
tatásával kapcsolatban az Or-
szágos Bírósági Hivatalnak
nincs releváns döntési lehe-
tősége.

Az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011.

Fontos hír a civil szervezetnek
évi CLXXV. törvény (Civil
törvény) 30.§-a alapján a bí-
róság a szervezetet akkor sújt-
hatja pénzbírsággal, ha a be-
számoló közzétételi kötelezett-
ségét egy éven belül nem pó-
tolja.

Amennyiben a beszámolók
benyújtásának határidejével kap-
csolatban egy esetleges morató-
rium kerül kihirdetésre a jog-
alkotó által, úgy arról az
Országos Bírósági Hivatal a
h t t p s : / / b i r o s a g . h u / c i v i l -
eljarasok/hirek/rovat/civil-hir
oldalon fogja tájékoztatni a
civil szervezeteket.

Zalaegerszeg, 2020. márci-
us 26.

Forrás: Országos Bírósági
Hivatal

Tájékoztatják a lakosságot az aktuális változásokról.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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