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isSalla Mûvelõdési Központban

Hirdetések feladása az újságba személyesen az alábbi címen:

„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.

Hirdetését feladhatja a „Sallában” is!

Magyarországon a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt szervezte
az első májusi Anyák napi ün-
nepet, a Mária-tisztelet hagyomá-
nyaival összekapcsolva. Az ünnep
ötletét , egy állam-Petri Pálné
titkár felesége hozta Ameriká-
ból, a legelső Anyák napi ün-
nepséget 1925-ben – még már-
cius 8-án (!) – a MÁV Gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyere-
keknek tartották. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hi-
vatalos iskolai ünnepélyek kö-
zé. Hazánkban ez az ünnep min-
dig május első vasárnapjára esik.

Május első vasárnapján...
Az anyákat köszöntöttük

Hagyárosböröndön minden
hónap első vasárnapján gitáros
„gyermekmisét” tartanak a
helyi templomban. Idén május
2-án, szentmise keretében mu-
tatták be Anyák napi műsorukat
a helyi gyermekek, Tompa Ág-
nes Farkas Lászlóvezetésével.
plébános elvégezte a búza-
szentelés ősi szertartását, majd
a hívekkel együtt a gazdag ter-
mésért és az élő, valamint az
elhunyt édesanyákért is imád-
kozott.

Ács László
helyi tudósító

A helyi templomban szentmise keretében köszöntötték az
édesanyákat.

Fotók: Paksa GergelyFotók: Paksa Gergely
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Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata Húsvétiaz idén
Rejtély Túrára invitált minden
érdeklődőt. Az esemény sajá-
tossága az volt, hogy a tele-
pülés környéki túrát 2021. már-
cius 27-től április 11-ig tetsző-
leges időpontban lehetett telje-
síteni, így elkerülhető volt a
tömeg, és biztosítható volt a
Covid-19 vírussal kapcsolatos
valamennyi előírás betartása.

A kultúrház épületétől in-
duló közel 5 km-es táv meg-
tétele izgalmas elfoglaltságot
jelentett a rendszeres termé-
szetjárók és az alkalmi túrázók
számára is. A résztvevők nem
csak kirándulhattak az erdei,
mezei utakon, hanem részesei-
vé váltak egy szabadtéri tár-
sasjátéknak, melynek során az
állomásokon keresztül egy rej-

Húsvéti Rejtély Túra
télyes történetet is meg kellett
oldaniuk. Így szükség volt a jó
megfigyelőképességre, logikára,
leleményességre. A túra kellemes
időtöltést jelentett mindenkinek,
hiszen az idősebbek nyomozhat-
tak, a kisebb gyerekek játékos
feladatokkal mulathatták az
időt az egyes állomásokon.

A szervezők a túra útvona-
lát nem jelölték le, ezzel is
nehezítve a résztvevők felada-
tát. Eltévedéstől azonban senki-
nek nem kellett tartania, mivel
az útvonal leírását a túra-
kártyák tartalmazták, sőt még
egy útvonalat jelző térkép is
rendelkezésre állt.

A program egyedisége az
volt, hogy a kirándulókat a hét
állomás egyikén nem várták
segítő emberek. A feladatokat a
túracsomagban található túra-

kártyák leírása szerint kellett
végrehajtani. Ezek a kártyák
tartalmazták az útvonal leírását
egyik állomásról a másikra, a
felnőtteknek szóló, rejtély meg-
oldását segítő feladatokat, in-
formációkat, valamint a gyer-
mekek részére adott állomáson
ajánlott játékötleteket.

Természetesen a megoldan-
dó rejtély, valamint a gyerme-

kek részére felkínált játékok a
húsvéti ünnepkörhöz kapcso-
lódtak.

Az önkormányzat nagy örö-
mére szolgált, hogy a Húsvéti
Rejtély Túra lehetőségével so-
kan éltek, és a visszajelzések
alapján mindenki jól érezte
magát.

Varga Katalin
polgármester

A túrázók egy csoportja.

A Hagyárosböröndi Könyv-
tár rajzpályázatot hirdet, mely-
re minden korosztályból várják
a jelentkezőket. A rajzpályá-
zatra, a neve ellenére, nem csak
rajzokkal, hanem festmények-
kel, illetve vegyes technikával
készült alkotásokkal is lehet
nevezni.

A pályázatra Tavaszi virá-
gok, illetve a „Falusi hangulat”
témában készült alkotások fo-
tóit kell beküldeni 2021. ápri-
lis 15. és május 15. között a
hagyarosborondrendezveny@
gmail.com email címre.

Személyenként maximum 3
db pályamű küldhető be.

Megfelelő számú pályázat
beérkezése esetén korosztá-
lyonként külön győztes is ki-
választásra kerül. A nyertesek

Rajzpályázat Hagyárosböröndön

egy kreatív alkotó csomagot
fognak kapni a korosztályuk-
nak megfelelően.

Imre Vanda
könyvtáros

A 2020-as évben nagy si-
kerrel zárult a Hagyárosbö-
röndért Egyesület és a helyi
önkormányzat által közösen – a
Faluszépítő program keretében
– meghirdetett Szép előkertek
kezdeményezés. A program
kapcsán a helyi zsűri sok szép
előkertet, utcafrontot tekintett
meg, és több elismerést is ki-
osztott az eseményhez csatla-
kozók között.

A tavalyi évhez hasonlóan
az egyesület és az önkormány-
zat ismét meghirdette ezt a
programot, hogy ezzel is ösz-
tönözze a lakosságot a köz-
vetlen lakókörnyezet csinosí-
tására.

Szép előkertek 2021
A programban való rész-

vételi szándékot június 30-ig
kell jelezni a pályázó nevének
és az ingatlan címének meg-
adásával a nevezési lapon, vagy
a falugondnoknál.

Az előkertek, utcafrontok fotó-
zására várhatóan július 1. és július
12. között kerül majd sor, bízva ab-
ban, hogy ekkorra már teljes pom-
pájukat mutatják majd a kertek.

Reméljük, hogy a program
keretében az idén is sok „Szép
előkertek” feliratú tábla talál gaz-
dára és a falukép tovább szépül
2021-ben a rendezett, virágos
előkertjeik, utcafrontok által.

Varga Katalin
polgármester

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

Magyarország nagy léptek-
kel halad előre az oltási prog-
ramban. A magyar lakosság át-
oltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai  oltási  ered-
mények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű teljesítményre,
összehangolt munkára képes.

Ebben a megfeszített mun-
kában a Zala Megyei Kor-
mányhivatal is aktívan közre-
működik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormány-
megbízottja részletesen tájé-
koztatta lapunkat.

Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében

– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covid-
eset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátte-
rében a megye lakosságának
védelme, egészségének meg-
óvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószí-
nűleg még sokáig velünk ma-
rad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munká-
val, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzé-
sén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló hát-
térmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr sza-
vai is alátámasztják, aki az ol-
tási programot az ország tör-
ténetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként de-
finiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hét-
végén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szer-
vezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.

A helyi adottságok ismere-
te nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel ja-
nuárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Me-
gyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátás-
hoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontos-
ságára.

Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe le-
osztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport el-
osztási terve alapján a kor-
mányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, ame-
lyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bi-
zottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kór-
házakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtan-
dó oltási feladatokról. A mun-
kát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina eseté-
ben külön elosztási tervet kell
kidolgozni.

– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvo-
si körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekap-
csolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxi-
sokban felhasználandó, hivata-
lunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gon-
doskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a fel-
adatok kiosztásában, hiszen ar-
ról – a naprakész információk
begyűjtését követően – vissza-
csatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacso-
port és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok ter-
vezhetősége érdekében – mu-
tatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. En-
nek, mint hangsúlyozza, rend-
kívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzés-
ről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szer-
vezés eredménye

– A munka az előkészítés-
sel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szaksze-
mélyzet, valamint a háziorvo-
sok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának ered-
ményeként fejeződik be. Eh-
hez az emberfeletti teljesít-
ményhez valóban az szüksé-
ges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.

Magyarországon ötféle vak-
cinával oltanak, ennek is kö-
szönhető, hogy felgyorsulha-
tott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság át-
oltottsága. Zalában is vala-
mennyi, Magyarországon en-
gedélyezett vakcinával oltot-
tunk már – összegzett a kor-
mánymegbízott.

– Az elmúlt hónapban je-
lentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók ará-
nya. Tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala me-
gyében is folyamatosan emel-
kedik. Mivel az oltásokkal tar-
tósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.

Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alap-
ján haladtunk az immunizá-
lással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért ar-
ra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási idő-
pontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztráció-
val rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számá-
ra rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvas-
ható az időpontfoglaló rend-
szer működéséről.

Védekezés közben a gazda-
ság újraindítására is gon-
dolni kell

– Az emberek életének vé-
delme mellett a gazdaság új-

raindítása is életbevágó – szö-
gezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy priori-
tást jelent, hiszen a kormány-
hivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági sze-
replők, vállalkozások, munka-
vállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali ha-
táridővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.

A gazdaságvédelmi intézke-
dések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 mun-
kavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű mun-
kabér-támogatásban. Ennek je-
lentős részét előlegként, a töb-
bit utólagos elszámolást köve-
tően fizették vagy fizetik ki.

– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése meg-
valósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhe-
lyek teraszai és a kijárási kor-
látozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek élet-
be, amely a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők előtt meg-
nyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatér-
hetett a már régóta vágyott
normális medrébe.

Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az ol-
tásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állam-
polgárok is minél előbb hozzá-
juthassanak a vakcinához – zár-
ta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott.

Zalalövő és Környéke
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A „Salla” Művelődési Köz-
pont Könyvtára a járványhely-
zet miatt idén online formában
hirdette meg tavaszi versmondó
versenyét a zalalövői és környék-
beli óvodások számára. A verse-
nyen a gyerekek egy tavaszi té-
májú verssel, egyénileg vehet-
tek részt, versvideó beküldésével.

Felhívásunkra 31 videó ér-
kezett a bajánsenyei, a zalacsé-
bi, és a zalalövői óvodákból.
Az előadásokat háromtagú szak-
mai zsűri értékelte, melynek tag-
jai nyugalma-Radics Rozália
zott magyar szakos pedagógus,
Berkiné Őri Márta tanító, gyógy-
pedagógus és Bischofné Hesinger
Katalin művelődésszervező, köl-
tő voltak.

A versválasztás, előadásmód
és összhatás szempontjait figye-
lembe véve három helyezést és

„Ébredj, új tavasz”
két különdíjat osztottak ki. Első
helyezést ért el Major Lukács
(Zalacsébi Napköziotthonos Óvo-
da), második helyezett lett Gya-
logh Anna (Zalacsébi Napközi-
otthonos Óvoda), a harmadik he-
lyet (Zalalövői Bo-Szabó Olívia
rostyán Óvoda és Mini Böl-
csőde) szerezte meg. Különdíj-
ban részesült (Ba-Horváth Kata
jánsenyei Pöttömsziget Óvoda
és Mini Bölcsőde) és Hozbor Lot-
ti (Zalalövői Borostyán Óvoda
és Mini Bölcsőde).

A helyezettek és különdíja-
sok oklevélben és könyvjuta-
lomban részesültek, illetve min-
den résztvevő emléklapot és meg-
lepetést kapott.

A beérkezett versvideók meg-
tekinthetők a könyvtár közös-
ségi oldalán.

K.M.

Azért kell az önkéntes prog-
ramokat támogatni, mert min-
den ember a saját idejéből tud ad-
ni ahhoz, hogy társadalmi javu-
lást érhessünk el. Sokan azt gon-
dolják, hogy az önkéntes mun-
ka arról szól, hogy csak adunk
valamit, holott az ember ezzel
párhuzamosan folyamatosan kap
vissza élményeket, készségeket,
ezért azt gondolom, hogy ez a
mondás az önkéntesekre tökélete-
sen igaz: „Azt mondják, minél
többet adsz, annál többet kapsz
vissza.”

Salomvár Község Önkormány-
zata 2021.04.10-én társadalmi
munkára hívta a falu lakossá-
gát. Szerencsére Salomvár azon
települések közé tartozik, ahol
az utóbbi időben újra erősödik
ez a vonal, egyre több ember
gondolja azt, hogy szükség van
összefogásra és tesz is a válto-
zásért, megújulásért.

Elsődleges cél az orvosi ren-
delő környezetében lévő veszé-
lyes, korhadt fák kivágása és a
sövény megnyírása volt. Emel-
lett sor került a Harkály-hegyre

Társadalmi munka Salomváron
felvezető út mellett előzőleg ki-
vágott fák behordására, a Szar-
ka-hegyre felvezető út menti sze-
métszedésre, valamint a falu köz-
pontjában található sziklakertek
és virágágyások rendbetételére.
Összesen negyven fő gyűlt össze,
így négy csapatra osztottuk a tár-
saságot.

A gyülekezést követően a fér-
fiak az orvosi rendelőnél kezd-
ték meg a munkát, a társaság
női tagjai pedig a parkosítást.
Jó tudni, hogy a felnőttek mel-
lett a kicsiknek is ugyanolyan
fontos a környezet védelme, ezért
a szemétszedésre szép számban
érkeztek gyerekek is segíteni szü-
leik kíséretében. Mindannyian
fáradhatatlanul hajlongtak és
hordták a zsákokba a le nem
bomló hulladékot. A résztvevők-
nek egy háromfős, asszonyok-
ból álló csapat készített reggelit
és ebédet, valamint frissen sült
pogácsát, így a munka végezté-
vel az orvosi rendelő melletti
salakos pályán vendégeltük meg
az önkéntes csapatot.

Németh Kinga

A szorgos csapat.

Zalalövő Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Erzsé-
bet Ifjúsági Alap „Szakmai/módszertani tanácsadási program te-
lepülési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok
elkészítéséhez” című felhívására. Az „EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-
00001 azonosítószámú Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék
újratöltve” elnevezésű projekt együttműködési megállapodásának ke-
retében az önkormányzat szakmai, módszertani támogatást kap a tele-
pülésen zajló ifjúsági feladatok és szolgáltatások, programok ter-
vezésében, összehangolásában.

Az Ifjúsági stratégiai dokumentum elkészítésében a művelődé-
si központ koordinálásával a településen működő intézmények kép-
viselői is részt vesznek, valamint a helyi fiatalokat, civil szerveze-
teket is szeretnék bevonni és minden olyan helyi szereplőt, akik hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy egy olyan ifjúsági stratégiai terv készüljön
el a projektben, melyet a település hosszú távon hasznosítani tud, a
fiatalokat érintő rendeletek, szolgáltatások, programok megtervezése
során. Cél, hogy olyan terv készüljön, mely pontos képet nyújt a te-
lepülésen élő fiatalok helyzetéről, ifjúságot érintő folyamatokról.

A projekt online nyitóbeszélgetéssel indult, melyen a támogató ré-
széről a szakma munkát segítő szakemberek, szociológusok, a fiatalok
helyzetfelmérését irányító kutatócsoport tagjai, valamint a megvalósí-
tók vettek részt. A találkozón megbeszélésre kerültek a projekt rész-
letei, munkafolyamatok a kutatási tervhez szükséges előkészületek.

Az önkormányzat a projekt sikeres megvalósítása érdekében fel-
hívással fordul a helyi lakossághoz, különösen a fiatalokhoz, hogy je-
lentkezzenek a „Salla” Művelődési Központban, javaslataikkal, ötle-
teikkel segítsék Ifjúsági stratégiai dokumentum elkészítéséhez szüksé-
ges előkészületeket. Kérik a fiatalokat, hogy a projekt során elké-
szülő helyzetfelmérő kérdőívek kitöltésében aktívan vegyenek részt.

L.A.

készül Zalalövőn
Ifjúsági stratégiai dokumentum

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A Bagodi Közös
Önkormányzati Hivatalnak
jelenleg is helyt adó épület 80
éves(!), a második világháború
idején, 1941-ben épült.

Azóta jelentősen átalakult,
már csak kívülről hasonlít
hajdani önmagára. Az első kép
1957-ben készült, annak jobb
oldalán a korabeli tanácsháza –

Érdekesség Bagodról
Jubiláló községháza

a bal oldalán még nem volt
hozzáépítve a mai díszterem –
középen az 1957-ben épült
iskola.

Az akkortájt szokásosnál
messze túlmutatva, már 2001-
ben hőszigetelt ablakokat és
ajtókat kapott. Ugyanekkor sa-
ját bejárattal 3, egymástól füg-
getlen apartman lett létrehozva.

Ebben az évben kapták meg
jelenlegi kialakításukat az iro-
dák. Érdekesség, hogy a ko-
rábbi polgármester, Mogyorósi
József idején (1994-2014) ala-
kot öltött gyakorlatot folytatva
a polgármesteri iroda azóta is a
legkisebb a több, mint 440 m2

alapterületű épületben.
Ezzel ellentétben a nemré-

giben felújított díszterem iga-

zán impozáns, erről, illetőleg a
közelmúltban minden szüksé-
ges felújításon (elektromos rend-
szer, fűtésrendszer, belső re-
konstrukció, tető, hőszigetelés)
átesett épületről korábban több
alkalommal beszámoltunk.

A második kép 2002-ből
származik, ekkor még állt a
régi, romos kerítés.
Bagod Község Önkormányzata

Az ingatlanok karbantartásával kapcsolatban ingatlantulaj-
donosaink alábbi jogszabályi kötelezettségére hívjuk fel a
figyelmet, továbbá – a korábbi évekhez hasonlóan – kérjük a
lenti teendők szíves elvégzését és betartását:

– a tulajdonban, használatban, bérleményben álló belterületi
ingatlan, továbbá annak mentén lévő közterület (járda, zöld-
terület, kapubejáró, stb.) – azzal akár több oldalon határos, az
úttestig terjedő teljes területének – gondozása, tisztán tartása, a
fűfélék rendszeres kaszálása, vágása,

– az oda kinyúló ágak, bokrok nyesése, gallyazása,
– a csapadékvíz árokban történő szabad elfolyásának biz-

tosítása,
– külterületek esetében az ingatlanok (pl. szántóföld, erdő)

előtt a gondozása, tisztán(külterületi) útig terjedő teljes terület
tartása, a fűfélék rendszeres kaszálása, vágása.

A fenti munkálatok folyamatos, a vegetációs időszak végéig
tartó elvégzésére, elvégeztetésére, kérjük, fokozottan szíves-
kedjen ügyelni, mert az ingatlanok megfelelő gondozottsági
állapotát az önkormányzat, illetőleg az élelmiszerlánc-bizton-
sági szerv ellenőrzi, szükség szerint bírság kiszabását kezde-
ményezi.

A fentiek be nem tartásából bekövetkezett balesetért, sérü-
lések gyógykezeltetésének költségeiért és egyéb kár megté-
rítéséért a tulajdonos, illetve használó, bérlő anyagi és kár-
térítési felelősséggel tartozik.

Településünk esztétikus megjelenéséhez, kérjük Önöket,
nyújtsanak segítséget, fentieket a korábbi években végzett gon-
dos munkájuk fenntartása, megtartása igényének tekintsék.

Segítségüket, együttműködésüket a település lakossága
nevében előre is köszönjük.

Bagod Község Önkormányzata

FELHÍVÁS
Bagod községben ingatlannal rendelkezők számára

Bagodban lezajlott az ön-
kormányzat szervezésében meg-
valósított, 65 év feletti lakóink
számára meghirdetett koronaví-
rus tesztelés.

A teszt 1 csepp, ujjbegyből
vett vérből mutatta ki, hogy
valaki a mintavételt megelőző
minimum 5 napnál régebben
megfertőződött-e, azaz aktív
fertőzött vagy korábban átesett-
e már a betegségen.

A folyamat fájdalommentes
volt, hasonló egy vércukor-
vagy egy koleszterinszint mé-
réshez. A mintavételt követő
15-20 perc közötti időtartam

Koronavírus tesztelés
alatt mutattak a tesztcsíkok
eredményt, ez alatt szükség
szerint vércukor- és vérnyo-
másmérést kérhettek a jelent-
kezők. Azok számára, akik nem
tudtak megjelenni, április 12-én
pótidőpontot biztosítottunk.

Örömünkre szolgált, hogy
pozitív esettel nem találkoz-
tunk, a jelentkező 3 %-a tudtán
kívül esett át a betegségen,
továbbá a beoltottak szerveze-
tében kimutatható volt az ellen-
anyag termelődése.

Köszönjük lakosságunk ak-
tivitását.
Bagod Község Önkormányzata

Petruskáné Kassai Csilla védőnő tesztelés közben.
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Jelentős nap a zalai megyeszékhely számára 2021 május ne-
gyedike, hiszen ekkor jelentettek be két olyan fejlesztést, ami to-
vább javítja az amúgy is dinamikusan fejlődő Zalaegerszeg gaz-
dasági potenciálját.

Időrendi sorrendben haladva külgazdasági ésSzijjártó Péter
külügyminiszter a gépipari félmilliárd forintosMould Tech Kft.
fejlesztéséhez nyújtott állami támogatás bejelentésekor beszélt
arról, hogy míg tavaly a világon 42 százalékkal csökkent a köz-
vetlen külföldi tőkebefektetések mértéke, addig Magyarországon
140 százalékkal nőtt, és ma csaknem annyian dolgoznak, mint a
járvány előtt.

„Nem voltunk hajlandóak ideológiai vagy geopolitikai" véle-
ményekre hallgatni, így lehetett mostanáig 3,9 millió keleti vak-
cinát beszerezni, amelyhez májusban további 3,1 millió érkezik,
várhatóan határidő előtt. Magyarország Európában a legsikere-
sebb választ adta a járványra egészségügyi és gazdasági szem-
pontból. Sikeres volt az előzés a kanyarban – hangsúlyozta a
miniszter.

Még 11 évvel ezelőtt egy, a maihoz hasonló válság elsöpörte
volna a magyarországi középvállalatokat, amelyek ma jelentős
szerepet játszanak a magyar gazdaság sikerében. Zala megyében
jelenleg 21 vállalati beruházás 18 milliárd forint értékű fejleszté-
séhez 7 milliárd forintos versenyképesség-növelő támogatást
nyújt a kormány, amely így 5600 munkahely megmentését segí-
tette – sorolta Szijjártó Péter.

Kitért arra is, hogy a zalaegerszegi Mould Tech Kft. 490
millió forintos fejlesztéséhez 245 millió forint támogatást ad a
kormány 77 munkahely megőrzését is segítve. A ma már egyre
nagyobb piaci részesedést szerző vállalkozás a nemrég beszer-
zett fémmegmunkáló berendezésekhez vásárol új szerszámokat,
előrébb léphet a robotizációban és az automatizációban, továbbá
új üzemcsarnokot is épít.

A 20 éve alapított cég az autóipar, az orvosi műszerek, az
elektronikai és a védelmi ipar beszállítója, amely mindig nagy
figyelmet fordított a kutatás-fejlesztésre és az oktatási intézmé-
nyekkel való együttműködésre. Tevékenysége nagy mértékben
hozzájárul a Magyarországon 122 ezer embernek munkát adó
fémipar sikeréhez, amely az idei első négy hónapban 8 százalé-
kos növekedést ért el – mondta el a külgazdasági és kül-
ügyminiszter.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz)
Zalaegerszeg fejlődésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a
MouldTech szomszédságában már mintegy 85 százalékos ké-
szültségen áll a 45 milliárd forintból épülő járműipari tesztpálya,
amely az év végére elkészülhet. Egyedülálló lehetőséget biztosít-
va ide kapcsolódik majd az ugyancsak épülő M76-os gyorsfor-
galmi út, amelynek egy 10 kilométeres szakasza tesztszakasz lesz.

Említést tett a szintén itt épülő Rheinmetall harcjárműgyár-
ról, amelyhez ugyancsak önálló tesztpálya is épül, továbbá Euró-
pa egyik vezető szállítmányozási cége, a Metrans nemrég beje-
lentett új zalaegerszegi logisztikai központjának beruházásáról.

„Sikeres volt az előzés a kanyarban”
Fontos gazdaságfejlesztési bejelentések Zalaegerszegen

Molnár Gábor, a Mould Tech igazgatója kifejtette: cégük a
folyamatos előrelépést, a gyártókapacitás legmodernebb techno-
lógiával történő fejlesztését választotta a válság kihívásaira
válaszul, ahelyett, hogy leépítettek vagy leálltak volna.

Közel 9 milliárd forintos beruházással – ebből 3,6 milliárdos
állami támogatással –, 120 új munkahelyet teremtve, hosszú távú
stabilitást biztosító autóipari beruházást valósít meg Zalaeger-
szegen és a Flextronics International Kft. (Flex) – eztSárváron
már a Flex-nél jelentette be Szijjártó Péter.

Sikeres volt az autóiparban az elektromobilitásra való átállás,
ami ahhoz is szükséges, hogy a tradicionális autóipar után is az
egyik európai fellegvár lehessen az ország. Ehhez a beszállítói
háttér folyamatos fejlesztésére is szükség van, továbbá megfele-
lő alapanyagra és alkatrészre.

Az amerikai Flex Magyarországon alkalmazza a legtöbb
munkavállalót, 9 ezer embert az európai és a közel-keleti régió-
ban, a zalaegerszegi és a sárvári fejlesztéssel pedig nemcsak
stabilabbá válik, de tovább is bővül a létszám.

Az amerikai vállalatok beruházási közössége a második leg-
nagyobb az országban, 1700 cég 105 ezer magyarnak ad munkát.
A világválság ellenére tavaly is növelni tudta Magyarország a
kereskedelmi forgalmat közel 6 milliárd dollárra, sőt idén eddig
további 12 százalékos növekedést ért el – emelte ki Szijjártó Péter.

Vigh László azt mondta: a Flex és a város kapcsolata kiváló,
akárcsak az épülő, de már elemeiben használatban lévő jármű-
ipari tesztpályával való együttműködése. Önvezető autókhoz
szükséges elektronikai alkatrészeket is gyártanak, márpedig a
tesztpályán az irányításelmélet, a kibernetika, a digitalizáció és a
mesterséges intelligencia találkozik, hogy felépülhessen a jövő
közlekedési kultúrája, és ez a létesítmény mágnesként vonzza a
további befektetőket.

Jean-Francois Zoeller, a Flex európai és közel-keleti térsé-
gért felelős alelnöke arról beszélt, hogy a cég Magyarországon
25 év alatt 162 ezer négyzetméterrel növelte termelési területét.
Az öt városban 9 ezer embert foglalkoztató vállalat az ország
első tíz legnagyobb munkaadója közé tartozik, a tavalyi 2,7
milliárd eurós árbevételével pedig az első öt cég egyike.

Péter Ágota, a Flextronics International Kft. alelnöke hozzá-
tette: világszínvonalú a magyar termelés, amelybe az utóbbi
három év alatt 42 milliárd forintot fektettek be, az összeg felét a
sárvári és a zalaegerszegi autóipari szektorba, amitől 32 száza-
lékos árbevétel-növekedésre számítanak. Csúcstechnológiai
autóipari terméket gyártanak majd, ami nemcsak adatokat fogad
és dolgoz fel, de támogatja a negyedik szintű, csaknem teljesen
autonóm járműveket is – ismertette.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a terméket Budapesten tervez-
ték, Zalaegerszegen készül a prototípusa és 2023-tól indulhat el
a tömeggyártása, vagyis a teljes folyamat Magyarországon zajlik.

Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere lapunknak
elmondta, hogy Zalaegerszegen jelenleg 3 százalék a regisztrált
álláskeresők aránya. A következő években ezres nagyságrendben
jönnek létre újabb munkahelyek (pl. Rheinmetall gyár, Metrans
konténerterminál és logisztikai központ, MouldTech Systems,
Flex, tesztpálya körüli cégek, beszállítók, északi és déli ipari
park, stb.). Mindezt segíti az M76-os kétszer kétsávos gyorsfor-
galmi út építése, a szakképzés és az egyetemi képzés erősítése,
valamint a városban zajló számos egyéb beruházás. (Forrás:
MTI, Zalatáj)

Molnár Gábor (b), Szijjártó Péter (b2), Vigh László (j2) és
Balaicz Zoltán (j) felkötik a nemzeti színű szalagokat a bokré-
tát jelképező fenyőfára a MouldTech Systems Kft. támogatói
okiratának ünnepélyes átadásán.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Szijjártó Péter beszédet mond a Flextronics Hungary Kft. tá-
mogatói okiratának ünnepélyes átadásán.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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A Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap keretében
meghirdetett, Civil közösségek
és feltételeinek támogatása pro-
jekten sikeresen pályázott Ká-
vás Község Sportegyesülete. A
részletekről polgár-Eke László
mester tájékoztatta lapunkat:

– A sikeres pályázatnak kö-
szönhetően egy fűnyíró traktor-
ral gazdagodott a közösség. A

Traktort nyert a kávási sportegyesület
pályázaton nyert összeg 1.825
605 Ft volt, egy Stiga Tornado
típusú traktort vásároltunk
1.849 900 Ft összegben. A gép
elsősorban a sportpálya és kör-
nyékének rendszeres kaszálásá-
ra szolgál. Az üzemeltetését az
önkormányzat vállalta saját dol-
gozóval és a szükséges üzemel-
tetési költségekkel együtt, ezzel
is segítve a sportegyesületet.

A traktor üzemeltetését az önkormányzat vállalta.

H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,

amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig

Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig

Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,

Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:

„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.

Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.
Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com

Jelentkezés a bagodi óvodába

Bogi, a leendő bagodi ovis, amint épp bedobja jelentkezési
lapját az intézmény postaládájába. Cuki!

Már több mint egy éve küz-
dünk a pandémiás időszakkal,
és úgy tűnik még mindig nem
értünk a végére. Lehetőségeik
szerint az óvodapedagógusok is
törekedtek érzékeltetni, a gye-
rekek függetlenül attól, hogy
intézményi ügyeletben vagy

A húsvéti nyúlon nem fog ki a pandémiás időszak
otthon vannak szüleik, család-
juk gondoskodása mellett az
óvó nénik, dajka nénik is gon-
dolnak rájuk, különösen a hús-
vét közeledtével.

Az óvodás korú gyermek
számára ez az ünnep a tavasz
beköszöntésével az ébredő ter-

mészet kincseire való rácsodál-
kozást és nem utolsó sorban az
ajándékozást jelenti.

Ahogy az óvodai szokás-
rendben, úgy bizonyára otthon
is segítettek szüleiknek a ta-
vaszi nagytakarításban, a nyu-
szi fészek készítésében.

Mi, a Bagodi Napsugár
Óvoda dolgozói úgy gondoltuk,
egy kis meglepetéssel szeret-
nénk átlépni a kizárólagos onli-
ne kapcsolattartás lehetőségét,
és be tudjuk csempészni az
óvodai légkör bensőséges, sze-
retetre épülő hangulatát, ezzel
is enyhítve a személyes kap-
csolatok hiányát.

Készítettünk egy kis húsvéti
barkácsolni valót, vásároltunk
egy kis édességet és a dajka
nénik felvállalva a „húsvéti
nyúl segédje” szerepét a bagodi
gyerekekhez házhoz vitték az
ajándékot.

A szomszédos települések-
ről pedig a falugondnokok vol-
tak a segítségünkre a csomagok
eljuttatásában.

Az óvodai ügyeletben lévő
gyerekekkel pedig felelevení-
tettük a húsvéti népszokások
egyik legvidámabb fajtáját: a
locsolást.

Kungli Józsefné
óvodavezető

Gergán Alajosné dadus segédkezik a húsvéti nyúlnak.
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Káváson egy szépen felújí-
tott házban, a Kossuth Lajos
utcában él a há-Domján-Járfás
zaspár. Tavaly költöztek haza
Máltáról. Ebben nagy segítség
volt számukra, hogy mindket-
ten távmunkában, otthonról dol-
gozhatnak. Andi egy londoni cég-
nél a turizmusban, Balázs – szin-
tén új munkahelyen – informati-
kusként dolgozik. A csaknem
évtizedes máltai „kaland” történe-
téről beszélgettünk.

– Miért éppen Málta?

– 2010-ben Máltán nyaral-
tunk. Az állandóan kék ég, a nap-
sütés, a mediterrán éghajlat és
életvitel elvarázsolt bennünket.
Nekem a kedvezőtlen munka-
helyi változások megkönnyí-
tették a döntést. Vágjunk bele!
– mesélte Andi.

– Az angol nyelv tanulása
volt az elsődleges célom – vette
át a szót Balázs. –Először
futárkodtam, de viszonylag ha-
mar sikerült az informatikus vég-
zettségemnek megfelelő munkát
találni. A kedvező adózási fel-
tételek miatt rengeteg az online
fogadási cég. Munkám során alap-
szinten a máltai nyelvet is meg-
tanultam. Ez kicsit olyan, mint-
ha egy olasz arabul próbálna be-
szélni, de fontos volt, mert
könnyebben elfogadtak.

– A turizmus a máltai gaz-
daság legjelentősebb ágazata – vé-
lekedett Andi. – Turizmust tanul-
tam, így az elhelyezkedés nekem
sem okozott gondot. Előbb egy
hostelben (ifjúsági szállás – a
szerk.), majd egy utazást szer-
vező cégnél, végül egy me-
nedzser irodában dolgoztam. Utol-

Egy évtized Máltán…

Felejthetetlen egy évtized volt…

só máltai munkahelyem a Pro-
perty menedzser cég volt.

– Milyenek a máltaiak?
Andi: – Kedvesek, segítőké-

szek és hangosak. Nekünk tet-
szett a mediterrán életstílus, de
azért ezt meg kell szokni. Jel-
lemző a mentalitásukra, hogy egy
utazási menetrend adatai jófor-
mán csak tájékoztató jellegűek.
A baloldali közlekedés kaotikus,
a parkolás csaknem lehetetlen.

– Hogyan fogadják a kül-

földieket?
Balázs: – Amikor 2011-ben ki-

mentünk sok magyar és szerb
dolgozott Máltán. Azóta sok min-
den megváltozott. Érkeztek al-
bánok, oroszok és indiaiak, akik
mosolyogva dolgoznak akár
10-12 órát is minimálbérért. Az
európai uniós országokból érke-
zőknek könnyebb dolguk van,
de a helyieké az elsőbbség.

– Milyen az élet Máltán?

Balázs: – Általános jólét van.
Hajléktalanok nincsenek. Akinek
nincs lakása, azt az állam támo-
gatja. Bérlakást kap és egy évig
nem kell bérleti díjat fizetni. Ér-
dekesség, hogy egészen 2011-ig
a házatársak nem válhattak el Mál-
tán. A politika más mint itthon. A
választás utáni hétfő Nemzeti Sza-
badnap. Kevesebb az ellenséges-
kedés, mint nálunk.

Andi: – A szigeten 365 temp-
lom van. A lakosság keresztény
vallású. A fesztiválok, búcsúk,
karneválok egy hétig is eltarta-
nak. Naponta tűzijátékkal, zené-
vel, tánccal. Nem búslakodnak
a máltaiak.

– Mediterrán életstílus, állan-

dó napfény, barátságos embe-
rek. Mégis hazajöttek. Miért?

Balázs: – Megváltozott a szi-
get és megváltoztunk mi is. Az
állandó építkezések a helyieket
is zavarják. Nincsenek fák, min-
denhol beton van. A sziget szé-
lessége 27 km. Egyszerűen ki-
nőttük ezt az életteret.

Andi: – Azért Máltán marad
szívünk egy jókora darabja. Ott
nőttünk bele a felnőtt életünkbe
és leéltünk csaknem egy évti-
zedet. Több oka is van a ha-
zaköltözésünknek. A Covid-hely-
zet felgyorsította az eseménye-
ket. Több mint fél évet éltünk
elszigetelődve. Megviselt bennün-
ket, hogy bármi történik, nem
tudunk hazajönni. Káváson, illet-
ve Zalaegerszegen élnek a szü-
leink. Ide akartunk visszajönni.

Samu László

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A napokban összefutot-
tam Péterrel.

–Jól vagytok?
–Igen, attól eltekintve, hogy

mindennap történik valami.
A legváratlanabb pillanatban,
és persze azonnal megoldást
kell rá találni. Elég stresszes,
de már kezdem megszokni.

– Igen, 2021 ilyen év.
– Sebaj – tette hozzá Pé-

ter. – Ezért elkezdtem főzni.
Így a nap végén mindig tör-
ténik valami jó és ennek a
család is örül. Érdekes, hogy
a konyhában nincsenek vá-
ratlan helyzetek, minden úgy
működik, ahogy kell. A főző-
lap alatti fiókrendszer tény-
leg jó. Nincs időt rabló ke-
resgélés, csak kihúzom és ki-
veszem, amire szükségem van.
Használat közben jöttem rá,
hogy tényleg ez a legjobb el-
rendezés főzéshez, amit ter-
veztél és legyártottatok. Múlt-
kor chef késekről láttam egy
videót. Rá kellett jönnöm a
konyhai eszközökből jobbak
kellenek. Először egy spéci ja-
pán kést rendeltem zöldsé-
gekhez. Szívtam a fogam, mert
nem volt olcsó, de sokkal
jobb, mint ami előtte volt.
Azóta ilyeneket rendelek és
élvezem a konyhát. Tegnap,
amikor hazaértem, büszkén
kérdeztem a családtól:

– Na, mi történt ma, mit
rendeltem?

– Kést, vagy a konyhába
valamit…

– Ezt honnan tudjátok?
– De apa, te mostanában

csak ilyeneket rendelsz!...
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mindig történik valami …

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Településünkön a tavalyi
évben megtartott adventi játé-
kon felbuzdulva, 2021.03.21-
től kezdődően, április 1-ig tartó
fészekrabló játékot szervez-
tünk. A játék lényege az volt,
hogy a fészekrakók kerítésükre,
vagy a házuk elé jól látható
helyre építettek fészket.

A fészekbe olyan ajándékok
kerültek, melyek nagy boldog-
ságot okoztak a kisebb és na-
gyobb gyerekeknek egyaránt.
Volt, amelyekben a csoki nyu-
szikon kívül használaton kívüli
plüss állatok, kézzel készített
kisebb ajándékok, becsomagolt
sütemények voltak.

A gyerekek szüleik kísére-
tében elindultak megkeresni a

Fészekrablás Salomváron

fészkeket és az azokban talál-
ható ajándékok közül választ-
hattak egyet, lefotózhatták
azokkal magukat. A játék 17
órától 20 óráig tartott. A kö-
zösségi oldalon létrehoztunk
egy csoportot, amelyben min-
den nap 20 órától tölthették fel
a szülők a képeket, azzal is bi-
zonyítva, hogy sikeresen meg-
találták a fészket.

A fészekrakók jutalma a
készülődés, a készítés öröme és
persze a cserébe kapott rajzok
és versek, melyeket a gyerekek
készítettek nekik. A gyerekeké
a várakozás, a keresés során meg-
talált fészkek és az azokban
lapuló ajándékok öröme volt.

Németh Kinga

Zalacséb Község Önkor-
mányzata idén is megszervezte
a már hagyományosnak mond-
ható szemétgyűjtési akcióját. A
szorgos gyerekek és felnőttek a
faluból indulva végigjárták a
kerékpárút községhez tartozó
részeit, a csébi hegyre vezető
út, valamint a ,Zalaháshágy
illetve felé vezetőZalalövő
utak mentén szedték még össze
az eldobált holmikat.

Az összegyűjtött hulladék
igen jelentős részét idén is
a PET-palackok és egyéb
fémdobozok tették ki, vi-
szont ruhaneműt, autóalkat-

Szemétszedés Zalacsében
részeket is gyűjtöttek be szép
számmal.

Óhatatlanul felmerül a kér-
dés, hogy miért ilyen módon
szabadulnak meg egyesek a
hulladékoktól, feleslegessé vált
dolgaiktól, amikor már számos
környezettudatos lehetőség lé-
tezik erre. Az akció elérte cél-
ját, a megrendelt konténer
púposan megtelt, viszont az
igazi siker az volna, ha nem a
szemétszedési akciók által,
hanem az el nem dobott sze-
métnek köszönhetően válna
tisztábbá környezetünk.

Cséber József

A szorgos csapat.

Április 19-én, hat hét után
ismét vidám gyermekzsivaj
hallatszott óvodánkból. Az ér-
kező kis óvodások boldogan
üdvözölték régen látott bará-
taikat, szeretett óvó nénijüket,
dajka nénijüket.

A rendkívüli szünet idején
kezdetben kevés szülő kérte

Újra együtt a Zalalövői Óvodában

gyermeke felügyeletét, később,
mikor már az üzletek kinyit-
hattak, ez a szám emelkedett.
Az ügyelet alatt végig óvoda-
pedagógusok foglalkoztak a
gyermekekkel, a tervezett te-
matikát megvalósítva meséltek,
énekeltek, kreatív alkotásokat
készítettek. Ezeket a tartalma-

kat, ötleteket az otthon maradt
gyermekeknek is elküldték az
óvó nénik online felületen.

A „Föld hetére” érkeztek
vissza a gyermekek, számos
érdekes foglalkozáson vehettek
részt a témával kapcsolatban.
Azt tapasztaljuk, hogy a gyer-
mekeknek nagyon hiányoztak a
társaik, az óvó nénik, dajka
nénik, és a különböző foglalko-
zásokon szerezhető élmények.
A tavaszi időszakban több ér-
dekes és tartalmas programmal
készülünk a gyermekeknek,
amelyeket reményeink szerint a
járványhelyzet miatt maradék-
talanul sikerül megvalósíta-
nunk. Tervezzük a májusfa állí-
tását – kitáncolását, Egészség-
hét, illetve Gyermekhét prog-
ramokat, melyben szerepel az

Hat hét után találkoztak ismét.

óvó nénik szabadtéri bábelőa-
dása is. Szeretnénk megvalósí-
tani az ősszel elmaradt sétákat
és kirándulásokat. E programok
megvalósítását a „Kincses Kul-
túróvoda 2020” díj által nyert
támogatás is segíti.

Mindeközben folyamatosan
zajlanak óvodánk udvarának
felújítási és bővítési munkála-
tai. A Magyar Falu Program
által kiírt „Óvodai játszóudvar
és közterületi játszótér fejlesz-
tése” nyertes pályázat eredmé-
nyeként sokféle mozgásra lehe-
tőséget kínáló játszóvár kerül
kialakításra, és reményeink sze-
rint a nyár folyamán elkészül
egy multifunkcionális sportpá-
lya is óvodánk udvarán.

Kovács Imréné
intézményvezető

2021. május
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Kávás, Zalaboldogfa, Zala-
szentgyörgy települések egy ha-
zai ötlet alapján indították útjá-
ra a „Kedvesség a ballagó óvo-
dásoknak, általános és középis-
kolai diákoknak!” mozgalmat.
A kezdeményezés 2021. április
30-tól június 15-ig tart.

A kávási, zalaboldogfai és
zalaszentgyörgyi ballagó diákok,
óvodások házaik elé kihelyez-
tek egy „Ballagó” felirattal ellá-
tott tárgyat (doboz, kosár...stb.).
Mi pedig – szülők, rokonok, ba-

rátok, szomszédok, ismerősök
– körbejárhatjuk a címeket és el-
helyezhetünk kis ballagási emlé-
keket, idézeteket, amelyek megha-
tó, örömteli és emlékezetes perce-
ket szerezhetnek ballagóinknak.
Bízunk abban, hogy szép em-
lékek kerülnek majd a ballagó
tarisznyákba.

„A nagy napon a pillanat az
övék és bár küllemében szeré-
nyebben, de közös lelkiségben
ünnepelnek.” (Dr. Blahó János)

Zs.E.

Emlék a ballagóknak

Május 10-16. között a „Salla”
Művelődési Központ és Könyv-
tár is bekapcsolód(ik)ott a Kö-
zösségek hete programsorozat-
ba. A témában négy programle-
hetőség is indult intézményünk
szervezésében.

Az első: Kedvenc helyem Za-
lalövőn c. fotópályázat, mely so-
rán várták azoknak a helyszínek-
nek a fotóját, ahová szívesen
kirándulnak, ahol időt töltenek
az emberek, vagy számukra szép
helynek számít, kedvenc helyük-
ké vált.

Második lehetőség szintén egy
fotópályázat volt, Boldog család
címmel. Ide vártuk azokat a fotó-
kat, melyek örömteli családokat,
családi összejöveteleket, egy-egy
jól sikerült kirándulást, stb… áb-
rázolnak.

Közösségek hete Zalalövőn
Négy programajánlat

A fotók beküldési ideje és
helye mindkét kategóriában 2021.
május 10. volt.

A harmadik programunk a
„Igy segítek én” rajzpályázat,
melyre óvodás és általános isko-
lás gyermekek rajzait vártuk
május 10-ig, melyekből kiállítást
rendezünk.

Negyedik esemény: Családi-
baráti helyismereti túrát hirdet-
tünk, melynek során zalalövői lát-
nivalókat kell felfedezni a részt-
vevőknek egyéni csoportokban.
A túrát a Közösségek hetén kell
teljesíteni a megadott útvonalon.
A pontos részletekről az in-
tézmény honlapján, közösségi
oldalán, illetve a Zalalövő Vá-
rosi TV Képújság rovatában
tájékozódhatnak.

BHK

A Kárpát-medencében több
száz éves hagyomány, hogy a
lányok-asszonyok elkészítik sa-
ját hímes tojásaikat. Zalabol-
dogfa Község Önkormányza-
ta is csatlakozott ahhoz a kez-
deményezéshez, melyben gye-
rekeket és felnőtteket hívott
egy virtuális hímes tojás kiál-
lításra.

A tojások készülhettek ha-
gyományos népi technikával
vagy bármilyen más módon. A
tojásokat fotón örökíthették meg
a résztvevők, mégpedig úgy,

Virtuális kiállítás Zalaboldogfán
hogy a tojást a tenyerükben tart-
va készítik a képet, ezzel ki-
fejezve, hogy saját kezükkel ké-
szült. A legtöbb like-ot begyűj-
tő alkotás készítője állhatott fel
a virtuális dobogó legfelső fo-
kára. A résztvevők jutalomban
részesültek.

A beérkezett alkotásokból vir-
tuális képsorozat készült, amely
megmutatta, hogy Zalaboldog-
fán 2021-ben milyen hímes to-
jások készültek. A húsvéti for-
gatagot nem pótolta, de segített
ráhangolódni az ünnepre.
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Gyermekek gyógyítására és
állatmenhelyekre szánják a leg-
többen adójuk 1+1 százalékát.
A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az
adóforintok, a felajánlók évről
évre milliárdok sorsáról dönt-
hetnek. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) a honlapján
közzétette azon civil szerveze-
tek adószámát, valamint a val-
lási közösségek és a Nemzeti
Tehetség Program technikai szá-
mát, amelyekre érvényes fel-
ajánlás tehető.

Idén is mindenki szabadon
rendelkezhet befizetett adója
1+1 százalékáról. Az egyik 1
százalék felajánlható egy civil
szervezetnek, további 1 száza-

Kis lépés az adózónak, hatalmas segítség a támogatottnak
lék pedig valamely vallási kö-
zösségnek vagy a Nemzeti Te-
hetség Programnak.

A rendelkezőnyilatkozat akár
a bevallás részeként, akár
önálló nyilatkozatként is a be-
nyújtható a NAV-hoz a „20EGY-
SZA” lapon május 20-áig. Az
szja 1+1 százalékáról rendel-
kezni legegyszerűbben KAÜ
azonosítóval, a NAV webes ki-
töltő programjában lehet.

A vallási közösség techni-
kai számára szóló, korábban tett
formailag érvényes nyilatkoza-
tot a NAV mindaddig automa-
tikusan figyelembe veszi, amíg
a felajánló újabb nyilatkozattal
nem jelöl meg másik technikai
számos kedvezményezettet vagy

a korábbi nyilatkozatát nem
vonja vissza. A civil kedvez-
ményezett és a kiemelt költség-
vetési előirányzat számára vi-
szont – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – továbbra is évente
kell megtenni a felajánlást.

Az adózók az 1+1 száza-
lékról rendelkező nyilatkozaton
jelezhetik, hogy a nevüket és
elérhetőségüket a megjelölt ci-
vil kedvezményezettel közöl-
heti a NAV. Az adatkezelési
hozzájárulás és az adatok fel-
tüntetése a rendelkező nyilat-
kozaton önkéntes, nem feltétele
az érvényes rendelkezésnek.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a és azalaszentgróti önkormányzat Két
Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 8-10. szám
alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben alakult ki.

Hosszú hallgatás után a szentgróti önkormányzat által kiadott
lap, a is foglalkozott az esettel. A kétoldalas cikk-Szentgróti Hírek
ben független tollforgató csendes brummogásáraMedvéssy Baracs-
kai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más a
véleménye a Batthyány utca 8-10. szám alatti ingatlanvásárlási-
visszavásárlási ügyben. Szögezzük le: azt egy pillanatig sem vitat-
tuk soha, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester első
lépése a határidő be nem tartása miatt indokolt volt a vállalkozó
felé. Ami azonban ezután történt, az meglehetősen furcsa.

A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, objektív
sajtóról van szó. Még akkor is, ha ilyen nem létezik a világon.
Szentgróton persze ez a csoda is megeshet. Pedig olyan – a sajtó
esetében is – nem létezik, hogy független valami, vagy valaki.

Valakitől, vagy valamitől mindenki függ. Ha mástól nem, hát
saját lelkiismeretétől. Ám, ha valakinek nincs lelkiismerete – mint
például jónéhány ellenzéki politikusnak –, akkor valóban függet-
lenek. Az etikától, a korrektségtől feltétlenül.

Medvessy „kolléga” hosszú dörmögéséből kiderül, hogy a vá-
ros érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy
Csabával dr. Fodor Tímeával, hanem kötött szerződést.

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos,
ha dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda tagja,
akkor valami köze lehet Fodor Tímeának dr. Czeglédy Csabához.
Azon az „elhanyagolható” szemponton kívül, hogy házastársak. S
vajon miért nem kérdezte meg Medvéssy „kolléga”, hogy miért
dr. Czeglédy Csaba ment el személyesen tárgyalni Szentgrótra a
kivitelező cég képviselőjével?

S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében – ha
már a négy jogi végzettségű önkormányzati dolgozó erre nem volt
alkalmas – olyan ügyvéd, aki képviselni tudta volna az önkor-
mányzatot a kérdéses ügyben?

Baracskai Józsefnek volt kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány
Ferenc mondta dr. Czeglédy Csabának egykor, amikor kölcsönért
fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj a feleségem-
mel, Klárával (Dobrev Klára – a szerk)! S láss csodát! Czeglédy
megkapta a kölcsönt. Baracskai azonban túlnőtt a főnökén. Ő elő-
re látta – látnoki képességei miatt –, hogy Czeglédynek az ügy-
védi kamara felfüggeszti majd az ügyvédi működését, s ezért hi-
vatkozik dr. Fodor Tímeára. Miközben a szerződést a Dr. Czeg-
lédy és Társai Ügyvédi Irodával kötötte. A fideszes lakájmédiával
nem egy szinten említhető, Pulitzer-díjra esélyes mértéktartó,
kiegyensúlyozott Medvéssy nevezetű tollforgató azonban erre
nem kérdezett rá. A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre
nem említi a szakirodalom az emlékezetkiesést.

Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei

Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton is, hogy
kedvenc filmem, A tanú egyik szállóigéjét említsem. Persze az
sem jó, ha Baracskai József ostobának nézi a szentgróti polgárok
jelentős részét.

Azért jó lenne megérni, hogy Baracskai József – igazi férfira
jellemzően – őszinte lenne. A férfi minősítés – mielőtt megtámad-
nának áljogi szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Ha-
nem a korrektségre, őszinteségre. Főleg akkor, ha egy közösséget
képvisel, vezet. Politikus férfiként.

Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok

arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsa-
lásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsér-
téséért elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban. Aki ellen
és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncse-
lekmények miatt folyik eljárás. A vád szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy és
Társai Ügyvédi Iroda között létrejött ügyvédi megbízási szerző-
désben az áll, hogy a megbízás díja óránként 20.000 Ft + ÁFA, a
havi elszámolás utáni fizetési határidő pedig 5 nap. (Zalaszentgrót idei
költségvetése egyébként valamivel több, mint 2 milliárd forint).

E.E.

A Szentgróti Hírek felébredt… Hosszú cikk foglalkozik az in-
gatlanüggyel.

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az iro-
dát képviseli.

Zalalövő és Környéke


