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Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

A koszorúzás pillanata…

Zalalövőn a város képviselő-testülete 2021. június 4-én
20 órára várta a lakosságot a
Nemzeti Összetartozás Parkjába.
A megjelenteket Gyarmati
Antal, Zalalövő város polgármestere köszöntötte a trianoni
békediktátum aláírásának 101.
évfordulóján: „Történelmünket
a dicsőséges csaták mellett
vereségek is kísérték, de soha
nem érte az 1000 éves Magyarországot akkora veszteség,
mint 101 éve. Ekkor nem csatát, háborút veszítettünk, a történelmi Magyarországot, mely
tetteivel számos alkalommal
példát mutatott Európának!
Területünk több mint 2/3-a, a
magyarság több mint 1/3-a került a határon kívül. Ennek ellenére mi magyarok tudjuk,
hogy demarkációs vonal nem
választhat el bennünket, mert
összetartozunk! Ezen a napon

erre emlékezünk, s emlékeztessünk mindenkit határon innen
és túl, hogy mi magyarok egy
nemzet vagyunk, s leszünk!”
Az emlékező műsorban a
történelmi tényekről Herczeg
Imre, Zalalövő Város alpolgármestere emlékezett, aki beszédében a trianoni esemény megítélésének az azóta eltelt bő 100
év alatti változásaira hívta fel a
hallgatóság figyelmét. A megemlékezés Cséber Fanni, Laki
Eszter és a Salla Néptáncegyüttes közreműködésével zajlott, majd a Szózat és a Székely
himnusz hangjai után koszorúkat és virágokat helyeztek el
a kopjafánál.
A megemlékezést követően
az íjászparkban a Kerecsen
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület által már régóta ápolt
hagyományra, az őrtűz meggyújtására került sor.

A megemlékező zalalövőiek.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Tisztesség és etika
Egy ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügynek indult, aztán
hamar túlnőtt ezen. Kiadónk részletesen foglalkozott a Zalaszentgróti Önkormányzat és a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda között létrejött szerződéssel (a témával kapcsolatos írások a
www.zalatajkiado.hu oldalunkon megtalálhatók – a szerk.), ami
után levélváltás alakult ki Baracskai József zalaszentgróti polgármester és szerkesztőségünk között.
Hogy miért lehet érdekes és tanulságos e történet a megye
más részén élő olvasók számára? Mert előfordulhat, hogy holnap
már e térségben is hasonló jelenséggel szembesülhetünk. Az
ellenzék ugyanis csak azt a demokráciát tudja elfogadni, ami neki
tetsző. Ha valaki azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg, akkor
előkerülnek a szokásos szólamok a megalapozott érvelések
helyett. Jön a mellébeszélés, a ferdítés, a hárítás… Folytatódjon
tehát a szentgróti történet, ami nem csak a Zala-parti kisvárosra
jellemző! Május 20-án a következő levelet küldtük Baracskai
Józsefnek, Zalaszentgrót polgármesterének:
„Olyan információ jutott el szerkesztőségünkbe, hogy szívesen venné a Demokratikus Koalíció, ha Ön indulna a 2022-es
országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú választókerületében. Van valami reális alapja ennek a hírnek, vagy
csak az ilyenkor szokásos – választások előtti – találgatásokról
van szó?”
Várom válaszát, amit előre is köszönök.
Időközben megérkezett a válasz, amit az alábbiakban közlünk:
„Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit az újságírói etika, akkor most nem ebben az ügyben keresett volna meg,
hanem lehetőséget biztosít, hogy a Szentgrót és Vidéke című kiadványban megjelent, az önkormányzatot és személyemet érintő témákban megkérdezze az érintetteteket, jelen esetben engem is. Ön ezt
nem tette meg! Ezért felszólítom, hogy haladéktalanul keressen
fel és biztosítsa az önkormányzat vezetőjének is az álláspontja
kifejtését az érintett ügyekben, a kiegyensúlyozott tájékoztatás
jegyében. Ellenkező esetben Önnel, mint újságíróval való kapcsolatomat véglegesen lezárom. Ennek tükrében még válaszolok
erre a kérdésére.
Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánszemélyek, önkormányzati vezetők, közéleti személyiségek, szervezetek, – többek közt a második legnagyobb magyar politikai párt
a Demokratikus Koalíció – részéről is azzal kapcsolatban, hogy
induljak el a 2022-es országgyűlési választásokon. Megtisztelő ez
a fajta kiállás, amiben minden bizonnyal része van, hogy közel
két évtizede szolgálom az itt élőket. 2002 óta önkormányzati képviselőként, 2006 és 2010 között a Regionális Fejlesztési Tanács
tagjaként, majd 2010-től a Magyar Országgyűlés képviselőjeként
ismerem és látom azokat a problémákat és lehetőségeket, melyek
helyes értékelésével tovább tudnám segíteni a térségünket. Mégis
pályafutásom legfelemelőbb időszakasza 2010-ben, Zalaszentgrót
város polgármesterének történő megválasztásával kezdődött el,
amelyet az emberek bizalmából már 11 éve töltök be. Számtalan
sikert értünk el ezen időszak alatt és még rengeteg tervünk van,
amit közösen az itt élőkkel meg tudunk valósítani. Megtisztelő
volt országgyűlési képviselőnek lenni, de a továbbiakban is Zalaszentgrót város polgármestereként kívánok dolgozni. Ennek ellenére minden segítséget, támogatást megadok annak a jelöltnek,
aki biztosít afelől, hogy a sokak Magyarországát fogja képviselni,
a kevés kiválasztottal szemben, aki azon dolgozik, hogy visszaadja az önkormányzatokat az ott élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az egészségügy és az oktatás, mint a határon túli stadionok építése, aki
partnernek tekinti az önkormányzatokat és nem a kivéreztetésükhöz asszisztál, aki valódi képviselője lesz a térségnek lesz és
nem helytartója, aki a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve,
szemben az egyoldalú, a tényeket hamis színben feltüntető lakájmédiával, aki az emberek boldogulása céljából élni szeretne a
hatalommal, nem pedig visszaélni. Az ilyen jelöltet kívánom
támogatni politikai hovatartozástól függetlenül.
Tisztelettel: Baracskai József
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében változtatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik, hogy válaszolunk a levélre, Baracskai úr felvetéseire:
„Köszönöm a válaszát. Azt írta, hogy levele közlését változtatás nélkül engedélyezi. Tudja, nincs szükségem az ön engedélyére, sőt senkiére, mert nem szoktam változtatni a nekem küldött, közlésre szánt leveleken.
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Én nem változtam. Utána nézhet. Soha nem voltam egyetlen
pártnak a tagja, még akkor sem, amikor a Zalai Hírlapnál dolgoztam. Pedig ott elvárták. Hiába… Ez a helyzet most is.
Ön viszont volt már néhány politikai formáció tagja. Úgy
tudom, hogy Szentgróton a Fidesz-szervezet alapítói között
szerepelt. Aztán jött az MSZP, a Szentgrót Most választási
árnyékszervezet, s most a Demokratikus Koalíció. Természetesen
mindig meg tudta indokolni, hogy miért váltott. Nem Ön hagyta
el a pártját, hanem a pártja önt. Igazán szellemes indoklás.
Egy kis tisztességet hiányol belőlem… Újságírói etikára hivatkozik. Tudja, nem hiszem, hogy önnek és globalista elvtársainak kellene kioktatni engem tisztességből és etikából. Ettől
önök messze állnak. Akár a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, akár a többi ellenzéki párt.
A levele stílusa nem túl gördülékeny, s tele van közhelyekkel.
Olyanokkal, amikkel korábbi leveleiben nem találkoztam. Talán
igaz, hogy ön ilyen esetekben csak egy közigazgatásban jártas
hölgy magyar férfi hangja? Lehet, hogy most is célszerű lett volna felkérni egy kis közös munkára a levél megfogalmazásakor.
Mert így, ezekkel a közhelyekkel nem tudok mit kezdeni. Még
kérdéseket sem tudnék igazán feltenni Önnek, mert nem tud konkrét válaszokat adni. Az pedig – már megbocsásson – arcátlan
dolog, hogy a zalaszentgróti televízió kamerája előtt ad kitérő
válaszokat kérdéseimre. (Ön egyébként a városi tv-t is irányítja?)
Én azt kérem, hogy írásban feltett kérdéseimre adjon írásban
választ a szentgróti ingatlanvásárlási - visszavásárlási ügyben. Ez
szerintem korrekt ajánlat. A szó ugyanis elszáll, az írás viszont
megmarad. Nálam is.
Ön nincsen abban a helyzetben, hogy engem erkölcstanból
oktasson. Nincs, mert félrevezette a zalaszentgróti polgárokat a
választási kampányban. Én inkább szégyellném magam, mint
prédikálnék az ön helyében.
Ami pedig a sikeres városvezetését illeti: ön egy jó kondícióban lévő város vezetését vette át 2010-ben. S ez nem az ön
érdeme. Az ön regnálása alatt hány munkahely szűnt meg és hányat teremtett ön a városban?
S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
mennyivel csökkent a város lakossága, hány vállalkozás vitte el
székhelyét Szentgrótról. Tovább megyek: az antidemokratikus
Fidesz-kormányzás időszaka alatt is szépen jutott állami pénz
Zalaszentgrótnak. A város azonban mégsem fejlődött úgy, ahogy
ezt remélték sokan az itt élők közül. Vajon miért? Meddig lehet
mindent a Fideszre kenni?
A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltje,
Manninger Jenő négy és félszer több szavazatot kapott Zalaszentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Kovács Viktória. Aztán a következő évi önkormányzati választáson
ismét ön lett a polgármester, mert a Fidesz – nem tanulva a
korábbi hibából – most sem tudott megfelelő ellenjelöltet állítani.
Másrészt ön nem játszott nyílt lapokkal, függetlennek állította be
magát, a látszatra ügyelve azonban megjelöltek egy árnyékszervezetet, a Szentgrót Most-ot.
Levelemet változtatásokkal is közzé teheti a közösségi
oldalán, vagy akár az önök – szereti használni ezt a kifejezést –
lakájmédiájában, a Szentgróti Hírekben. Engem nem zavar.
Rövid távon félre lehet vezetni az embereket. De mi lesz később?
Hasonlóan zárom levelem ahhoz, ahogy ön kezdte: Ha önben
van egy kis tisztesség és jelent önnek valamit a politikusi etika,
akkor a hírhedt őszödi beszéd elhangzásának tizenötödik évfordulóján eszébe sem jutna ilyen levelet írni. Ön olyan csapatban
játszik, amelynek a vezetője másfél évtizeddel ezelőtt beismerte,
hogy kormányzásuk jelentős részében nem csináltak semmit. „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit
mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein,
hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar
Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést,
amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a
kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak,
hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?”
Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a Gyurcsány
Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármestere. Mi lesz, ha megnyerik az országgyűlési választást 2022-ben?
Ismét végighazudják a ciklust, s a csőd felé kormányozzák az
országot? Mert eddig csak ezt tudták felmutatni Gyurcsányék.
E.E.
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Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az ötmilliomodik beoltott
után Magyarországon a járványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lényegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európában. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság és a Zala
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyében zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményeiről adott interjút lapunknak.
– A magyar oltási programban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöttek be. Hosszú ideig a védekezésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának megtervezése, így például az oltóanyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzésünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leggyorsabban lehessen elvégezni. A járvány lassítása érdekében a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések
betartásával
tehettünk, de a társadalmi szintű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezésben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek védelme mellett a fokozatos újranyitás is az oltási tempó
függvénye volt – hangsúlyozta
dr. Sifter Rózsa.
– A Zala Megyei Oltási
Munkacsoport
vezetőjeként
megelégedéssel tölt el, hogy
Zala megyében az országos
aránynak megfelelően az oltásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is folyamatos emelkedést tapasztalhattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vakcina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

– Amikor a járvány második hullámában – tavaly novemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az életünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbízott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képességünk szerint oldottuk meg. A
tesztelések után hamarosan
minden az oltásszervezésről
szólt, amiben a korábbiaknál is
nagyobb felelősség hárult a
megyei kormányhivatalokra.
Az elmúlt hónapokban nagy
utat tettünk meg, amely hatalmas kihívásokat és megoldandó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghatékonyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egyszerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormányhivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.
– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében – az
első fontos mérföldkőhöz érkezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgáltatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi korszakhatárnak tekinthető, ugyanis a normálishoz közeli életünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszkviselési kötelezettséget eltörölték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodalmak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

Az oltás felvétele érdekében regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalon és foglaljon időpontot a www.eeszt.gov.hu felületen.

Dr. Sifter Rózsa: – Köszönet
jár Zala megye lakosságának.

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmentést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények továbbra is csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati intézkedéseket a kormánymegbízott.
– A megyében zajló, általunk koordinált oltási folyamatról elmondható, hogy április végéig a háziorvosok komoly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre beütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb munkát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben megvalósult oltások érdekében ők egyeztettek betegeikkel és tájékoztatták őket a vakcinák felvételével kapcsolatos tudnivalókról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén kiemelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hónapokban. Április 23-tól az
oltási folyamatokat már online
oltási időpontfoglaló is segíti,
amely egyfelől a szervezés ter-

hét veszi le a háziorvosokról,
másrészt a még be nem oltott,
előzetesen oltásra regisztrált
személyek részére lehetővé
teszi, hogy az általuk kiválasztott kórházi oltópont valamelyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglaljanak – tájékoztatott a kormánymegbízott.
– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes feloldását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó szerint fellélegezhettünk a pünkösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sétálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a mindennapjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb életünket ismét elveszítjük, nagyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egyrészt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlegesen a vírus legrosszabb következményétől, de közösségi védelmet is nyújt, hiszen megakadályozza a járvány terjedését. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelemmel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltottság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Magyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem továbbra is megfontolt életvitelre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta védelem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakosságot a védelmi intézkedések betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöttünk álló nehéz időszakban –
zárta gondolatait dr. Sifter
Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával
jelenik meg
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Fejlesztés és közösségi munka a zalalövői Tájháznál
Zalalövő Tájháza, néprajzi
kiállítóhely a város mindszenti
településrészén található. Régi
terv válik valóra azzal, hogy az
épület környezetében elkészülnek azok a beruházások, melyek a látogatók színvonalasabb
kiszolgálását eredményezik az
épület mögötti területen.
Két fejlesztés is megvalósul: női és férfi mosdó épül egy
tároló helyiséggel kiegészítve,
melyet a Zalalövő Tájház Egyesület saját forrásból épít fel,
valamint elkészül egy közösségi tér és kemence az önkormányzat pályázati támogatásával.
Mivel a területen több közüzemi kábelt is lefektettek, így
jelentős közösségi kézi munká-

ra volt szükség, hogy a területet
visszarendezzék eredeti állapotába. A kaszálás, fűrészelés mellett egyéb javítási munkálatokat
végeztek, melyhez társadalmi
munkát szervezett az egyesület
május 22-én.
Megújul az utcafront kerítése is, mely a vidékre jellemzően fából készített népi építészeti hagyományoknak felel
meg.
A költségek csökkentése érdekében az egyesület nemcsak
erre a napra meghirdetett közösségi munkát vállalta, már az
építkezés során is ki-ki szakmájának megfelelően segítette a folyamatot, mely a
vizesblokk elkészülténél így

„Így segítek én”
Rajzpályázat Zalalövőn

A zalalövői „Salla” Művelődési Központ Könyvtára áprilisban
hirdetett rajzpályázatot a zalalövői óvodások és iskolások számára, „Így segítek én” címmel. A pályázaton egyénileg, egy bármilyen technikával készített alkotással lehetett részt venni. A felhívásra 53 rajz érkezett, 18 az óvoda csoportjaiból, és 35 az iskolából. Szebbnél szebb, különféle technikákkal készített és a segítségnyújtás sokféle formáját megjelenítő rajzok érkeztek. A beérkezett alkotásokból készült összeállítás megnyitójára az intézmény hosszú zárva tartása utáni első eseményeként, a Közösségek
Hete rendezvény keretében, valamint a Nemzeti Művelődési
Intézet országos Kapunyitogató programjához csatlakozva, 2021.
május 15-én délelőtt került sor. A kiállítást Lukács Andrea, azt
intézmény igazgatója nyitotta meg, azt követően pedig sor került
az eredményhirdetésre és az oklevelek, emléklapok és ajándékok
átadására.
Köszönjük a gyerekeknek a sok szép alkotást, illetve az óvónők, pedagógusok és szülők felkészítő munkáját!
A rajzpályázat díjazottjai: Keszte Bianka (Micimackó csoport), Szakály Zalán (Szivárvány csoport), Tóth Karolina Natasa
(Süni csoport), Kámán Zoé (Süni csoport)Tóth József Zsolt (1.a),
Martinov Iris (1.b), Szabó Réka (2.a), Varga Dóra (2.a), Baiocchi
Elena Teresa (2.a), Hozbor Linda (2.a), Grózinger Réka (2.a),
Subosits Zsófia (2.a), Cseke-Császár Ajsa (3.a)

Közösségi munka a Tájháznál.

is egymillió forint kiadást
jelent.
Komáromi István, a civil
közösség elnöke elmondta,

hogy több szabadtéri színházat,
hagyományőrző csoportok meghívását tervezik, szeretnék élővé tenni a Tájház környezetét.

Jók a zalalövői borok
Nemrég került sor a zalalövői Hősök utcai közösségi házban a helyi borászok részére
rendezett 20. borminősítő versenyre. A minősítésen a borászok több mintával is részt vehettek. A szakmai zsűri (Kovács Ottó, nagyradai borász,
Marton Enikő helyi borász, dr.
Pálfy Dénes ny. kertészmérnök, Sabján Károly ny. kertészmérnök) minősítette a borokat.
Az idei évben a borászok
összesen 100 mintával neveztek. A 2020-es év sok új kihívás
elé állította a borászokat. A
bírálat során azonban meg kellett állapítani, hogy a legtöbb
borász sikerrel vette az akadályokat és a hibák többsége is
részben javítható. A leadott
mintákból közül 57, tehát több,
mint 50% volt fehér, 20 vörös
és 5 rozé, valamint 18 bor direkttermő szőlőből készült. Eb-

A huszadik borminősítő volt.

ből 30 kapott aranyat és 38
ezüst minősítést.
– Más borversenyekkel
összehasonlítva kiemelkedően
magas volt a részvételi szám,
ami a Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület által szervezett tradicionális borminősítés rangját is
mutatja – jellemezte az évet és a
versenyt Galambos István elnök.
A „Város bora” címmel Németh Ferenc pölöskey muskotályát illették.
Az eredményhirdetésre a
pandémia miatt reményeik szerint a nyáron, a Város Napi rendezvények keretében kerül sor,
ahol a borászok újra egymás
között és a zsűri tagjaival is
megoszthatják tapasztalataikat.
A 20. zalalövői borminősítő
versenyt a Zalalövői Borbarát
Kör
Egyesület
Egyesület
szervezte a koronavírus helyzet
miatt idén zárt körben.
PK
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Gyereknap Zalaháshágyon
Egy év kihagyás után végre
újra rendezhettünk gyereknapot
Zalaháshágyon. Május 29-én
szombaton 14 órától vártuk a
legkisebbeket. Légvár, arcfestés, csillámtetoválás, pedálos
járművek, népi fajátékok közül
válogathattak a gyerekek.
Az ügyes anyukák és nagymamák mindenféle finomsággal készültek. Volt pogácsa,
palacsinta, gofri, kürtős kalács,
meggyes pite, kakaós és fahéjas
csiga, habcsók falatka, tökmagos kifli, pizza, popcorn, nyalóka és vattacukor, minden, ami
szem-szájnak ingere. Az önkormányzat dobozos üdítővel lepte
meg az ünnepelteket.
Nárai Nikolett kezdeményezésére zsákbamacskával kedveskedtünk a gyerekeknek. A
belevalót a háshágyi lakosok
ajánlották fel. Fél 4-kor Borka
bohóc látogatott el hozzánk a

Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár közreműködésével.
Interaktív foglalkozás keretében kalózok lehettek a picurok,
akik a kincskeresés során mindenféle érdekes feladatot oldottak meg jelmezbe öltözve. Lufit, szélforgót és egyéb játékokat is lehetett vetetni apával,
anyával, papival, mamival.
A gyereknap sikerét és szükségességét bizonyítja, hogy a
14 év alatti háshágyi gyerekek
létszáma 45 fő körüli, de a rendezvényen körülbelül duplája
jelent meg, felnőttekkel együtt
közel kétszázan voltunk és nem
csak háshágyiak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeres
lebonyolításához.
Horváth Gyula polgármester
és Szabó Anett szervezők

Közösségek hete Hagyárosböröndön
Hagyárosbörönd
Község
Önkormányzata második évben
csatlakozott az országosan
meghirdetett Közösségek Hete
kezdeményezéshez, mely 2021.
május 10. és 16. között került
meghirdetésre.
Az önkormányzat a könyvtárral együttműködve, – a központi felhíváshoz igazodva – az
idén is virtuális formában rendezte meg a programokat.
Két programot szerveztünk.
Az egyik a „Kapcsolódjunk ki a
természetben”, a másik az „Ezt
készítettem” elnevezést kapta.
A „Kapcsolódjunk ki a természetben” program célja az
volt, hogy a helyi közösség
tagjai megoszthassák egymással a szabadban végzett sportolásukkal, kirándulásukkal kapcsolatos élményeiket. A bemutatott történetek igazán érdekesek, tanulságosak és ösztönzőek voltak.
Az „Ezt készítettem” felhívás során a kétkezi munka
egyediségére, értékeire, az alkotás örömére szerettük volna
felhívni a figyelmet. A programra sok érdekes alkotás fo-

tója érkezett, mely reményeink
szerint inspiráló, és többeknek
kedvet ad arra, hogy saját maga
készítsen valami egyedit. (A
fotón Simon Loretta és Simon
Viola által vart arcmaszkok
láthatók.)
A Közösségek hete programsorozat jövőre tovább folytatódik, és bíznunk benne, hogy
akkor már nem csak a virtuális
térben lehet programokat szervezni, hanem lehetőség lesz a
személyes találkozásra is.
Varga Katalin
polgármester

Borka bohóc is szórakoztatta a gyermekeket.

Sikeres rajzpályázat Hagyárosböröndön
A Hagyárosböröndi Könyvtár áprilisban rajzpályázatot
hirdetett, melyre – kortól függetlenül – mindenki jelentkezését várták. A pályázat neve
az egyszerűség kedvéért rajzpályázat volt, de természetesen
be lehetett nyújtani színes ceruzával, grafittal, filccel, vagy
akár festett, illetve kevert technikával készített műveket is.
Az alkotásokat a „Tavaszi
virágok”, illetve a „Falusi hangulat” témakörében lehetett benyújtani. A pályázók mindkét
témában szebbnél szebb műveket – összesen 39 képet –
küldtek be. Elsősorban a gyermekek éltek a pályázati lehetőséggel, de volt felnőtt érdeklődő is.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a pályázati felhívás sikert aratott, és még egészen
távoli (Debrecen) pályázók is
voltak.
A rajzok igazán szépek, ötletesek, és mutatják, hogy a
gyermekek mennyire szeretik a
virágokat, mennyire oda vannak a falusi élet nyújtotta
örömökért.
A pályázat nyertese a 6 éves
Szikora Szonja lett, aki remekül
használta az élénk színeket, és
ezzel teljesen elvarázsolta a
zsűrit.
Az alkotóknak köszönjük,
hogy megtiszteltek bennünket
azzal, hogy a rajzaikat elküldték és megmutatták nekünk,
hogy ők milyen szépséget találnak a virágokban, a falusi

életben. Minden résztvevőnek
további jó alkotókedvet kívánunk!
Imre Vanda

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu
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Gazdaság, oktatás, sport…
Zalaegerszeg megint nagyot lép(ett)
Több olyan jelentős esemény is volt az elmúlt napokban Zalaegerszegen, ami a zalai megyeszékhely dinamikus fejlődésének reprezentatív értékmérője. Ezek közül most kettőt emelnénk ki, az egyik a gazdaság, a másik pedig az oktatás, a kultúra,
a sport területéhez kapcsolódik. A közös nevező, hogy haszonélvezői nem csak Zalaegerszeg, hanem szinte az egész megye
polgárai.
Időrendi sorrendben haladva megemlítjük, hogy közel 9
milliárd forintos beruházással – ebből 3,6 milliárdos állami
támogatással –, 120 új munkahelyet teremtve, hosszú távú stabilitást biztosító autóipari beruházást valósít meg Zalaegerszegen és Sárváron a Flextronics International Kft. (Flex) –
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az amerikai Flex Magyarországon alkalmazza a legtöbb
munkavállalót, 9 ezer embert az európai és a közel-keleti régióban, a zalaegerszegi és a sárvári fejlesztéssel pedig nemcsak
stabilabbá válik, de tovább is bővül a létszám.
Péter Ágota, a Flextronics International Kft. alelnöke hozzátette: 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 százalékos 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 tervezték, 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 gyorsforgalmi út építése, a szakképzés és az egyetemi képzés erősítése, valamint a városban zajló számos egyéb beruházás.
E bejelentés után néhány nappal már egy kész beruházás
ünnepélyes átadására került sor Zalaegerszegen.
– Az egyházi iskolák az emberi személyiség teljességét látják
és szolgálják, a test, a szellem és a lélek összetettségében és

120 új munkahelyet teremtenek a Flexnél.

Mintegy 3,3 milliárd forintból épült fel a sportközpont és vívóterem.

egységében – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
május 27-én a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium sportközpontjának és vívótermének átadásán.
A mintegy 3,3 milliárd forintból felépült létesítmény avatása
kapcsán a kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: „történelmi és szociológiai tény, hogy a magyar nemzet mindig elsöprő és meghatározó„ bizalommal volt az egyházi iskolák iránt.
Jelenleg is sokkal nagyobb rájuk az igény és több a jelentkező,
mint az állami vagy alapítványi iskolák esetében.
Francoise Debeaupte, az intézményt fenntartó Notre Dame
Női Kanonok és Tanítórend rendfőnöke arról beszélt, hogy a
sport olyan tevékenység, ami összeköti az értelmet, az érzelmet
és a mozdulatot, edzi a testünket, miközben kultúrát és szolidaritást teremt.
Felidézte, hogy 2019 augusztusában kezdődtek a kivitelezési
munkálatok, amelyek révén olyan komplexum épült, ami hazai
és nemzetközi versenyeknek is helyt ad, továbbá a Zalaegerszegi
Vívó Egylet vívóinak – köztük a kerekesszékeseknek - végre
megfelelő körülményeket biztosít.
Csordás Róbert, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője emlékeztetett: egykori
zalaegerszegi plébánosként Mindszenty Józsefnek 1929-ben sikerült letelepítenie a rendet a városban, ahol csaknem két évtizeden
át tevékenykedtek a nővérek, akik az államosítás és a szétszóratás idején több mint 40 éven át csendben gyakorolták a
hivatásukat. Az újraindulás 1993-ben történhetett meg, néhány
évvel később az általános iskolához gimnázium és kollégium,
majd kistelepülési tagiskolák is csatlakoztak.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszteri biztos a tervezőknek és az építőknek gratulált, mert
„Zalaegerszeg egyik legszebb épületét építették fel”.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelezte: 2017 végén biztosított a kormány közel 2,6 milliárd forintot a Mindszenty iskola sportközpontjának és vívótermének felépítésére,
ennek háttérmunkáját – a rendezvényen is jelen lévő – Fülöp
Attila akkor még helyettes államtitkárként segítette. A beruházáshoz 2019-ben további több mint 700 milliós pluszforrásra
lett szükség, ennek biztosítását pedig a szintén a meghívottak között helyet foglaló Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára
segítette.
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Urnafal állítása Bagodban Határtalan túra a hármashatárkőhöz
Bagod községben egyedülálló módon 5 temetkezési hely
található, mivel hajdanán a
falu területén 4 önálló település volt.
Egy hatodik temető is létezett a Szent István plébániatemplom körül, amit a 18. században Mária Terézia királynő
utasítására helyeztek át a keleti
faluhatárba, ahol most is található.
E legnagyobb, Zalaegerszeg
felől elhelyezkedőben urnafal
került felállításra pünkösdre,

egy bagodi kivitelező munkájának eredményeként.
Párját ritkítóan az építmény
minden része gránitból készült,
az urnafülkék dupla mélységűek, azaz mindegyikbe 2 db
urna helyezhető el.
Az urnafülkék megváltásával kapcsolatban Bagod Község Önkormányzata és a Közös
Önkormányzati Hivatal áll az
érdeklődők rendelkezésére munkaidőben.
Bagod Község
Önkormányzata
Kávásiak a hármashatárkőnél…

Rendhagyó ballagás
Zalaboldogfa egy hazai ötlet alapján indította útjára
„Kedvesség a ballagó óvodásoknak, általános és középiskolai diákoknak” mozgalmat.
Kikerültek utcafrontra ballagóink kosarai. Az elmaradt
ballagásukért, együttérzésünk
jeléül mi pedig (szülők, rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök) kedveskedhetünk nekik ballagási emlékkel (virág,
képeslap, kis emléktárgy, édesség… stb.)
A kosarak május és június
hónapban lesznek megtalálhatóak és várják jókívánságaikat.
Megható, örömteli és emlékezetes perceket szerezhetnek
ballagóinknak.

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

Kávás Önkormányzata túrát
szervezett május utolsó szombatján Felsőszölnökre, a hármashatárkőhöz Trianonra emlékezve. A lelkes csapat nyolc
órakor indult neki falubusszal,
autókkal Felsőszölnökre, hogy
megtegye 11 km, 296 m-es
szintemelkedésű túrautat.
Kilenc órára meg is érkezünk az ország legnyugatibb
településére, ahonnét gyalog
neki vágtunk az útnak. Felkapaszkodtunk a Felső-János
hegyre, majd követve a túrajelzéseket, táblákat érkeztünk
meg a határra, ahol szembesültünk az egykori „vasfüggöny” kerítés egy néhány méteres érintetlenül hagyott darabjával és őrtornyával, amire
páran fel is másztak a kilátás
reményében. A torony fölé magasodó fáktól ez az élmény
elmaradt.
Utunk a határon folytatódott. Érdekes volt látni az
1922-es országhatárra leállított

fehér határköveket, egyik oldalán „Ö”, ellenkező oldalán
„M” betűvel. „Hegyen le, hegyen fel” érkeztünk meg a hármas határkőhöz, ahol a három
ország határa találkozik Ausztria, Szlovénia és Magyarország.
Egy szempillantás alatt lehettünk mind a három országban, csak körbe kellett sétálnunk a határkövet. Pihentünk
egy keveset és feltöltöttük
energiaraktárainkat, hiszen még
a táv közel fele hátra volt.
A Szölnöki-patak völgyébe
leérve utunk könnyebbé vált,
nehézséget csak az előző napokból megmaradt tócsák, majd
az utolsó kilométereken megeredt eső okozta. Jóleső érzéssel érkeztünk vissza autóinkhoz, nem mindennapi élmény
volt látni, megtapasztalni a vasfüggöny által valamikor elzárt
területet, ahol mindhárom ország turistái szabadon, békében
találkozhatnak a hármashatárkőnél.

Érdekesség Bagodról
– avagy tudta, hogy még egy uralkodó is járt „nálunk”?
1857-ben Ferenc József
osztrák császár, magyar és cseh
király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója (18301916) – Sissi királyné férje,
Európa harmadik leghosszabb
ideig uralkodó személye – országjáró körúton volt, ennek
keretében 1857. augusztus 12én Zalalövő irányából Zalaegerszeg felé utazva fényes
hintón hajtatott át az akkori
Felső- és Alsóbagodon, nagy
valószínűséggel díszsorfal közepette, diadalkapu alatt.
A térkép egy évvel később
készült, az akkor külön településként működő Felsőbagod határait mutatja. Felnagyítva jól
olvashatók a szomszédos tele-

pülések korabeli nevei: AlsóBagod, Vitenyed, Hagyaros, Börönd, Szt.György, Bonczatföld.
Bagod Község Önkormányzata
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Májusfa a hagyárosböröndi lányoknak
Hagyárosböröndön még napjainkban is élő hagyomány a
májusfaállítás. A sudár, díszes
fa a szerelem szimbóluma,
mellyel a fiatal férfiak kedveskedtek a lányoknak.
A hagyomány szerint ez az
ünnep nem csak a szerelemről,
hanem a fiatalságról és az újjászületésről is szól, ezért él az a
szokás is, hogy a fiúk női ismerősük, rokonaik iránti szeretetük jeléül is májusfát állíta-

nak. Több vidéken jellemző,
hogy a falu valamennyi lányának közös májusfát is készítenek. Így van ez már évek óta
Hagyárosböröndön is.
A fiatal férfiak a falu központjában közösen állították fel
a hagyárosböröndi lányokat
köszöntő májusfát.
A közösségi fa felállítására Horváth Ákos irányításával, régi szokás szerint a
május 1-jét megelőző napon

Hulladékgyűjtés Zalaháshágyon
Szavakban mindenki szereti
és óvja a természetet. Sokan azt
is hozzáteszik, hogy gyermekeinktől és unokáinktól kaptuk
kölcsönbe, tehát nem a miénk.
Bár így lenne. Akkor nem
lenne szükség a könnyelműen
elhajított hulladékok összeszedésére.
Ilyen akciót szervezett az
önkormányzat Zalaháshágyon
április 28-ára. A délután 4 órakor induló tisztítási akcióban
csaknem negyvenen vettünk
részt. A négy részre osztott
csapatok Rimány, Vaspör, Velence és Zalacséb felől, a
faluhatártól indultak. Összeszedték nem csak az árokpart,
hanem az út melleti 2-5 méteres sávból is a műanyag palackokat, sörösdobozokat, üvegeket, műanyag szatyrokat, fó-

lia darabokat, egyéb megunt
vagy elromlott használati eszközöket. A „ termés” megtöltötte az öt köbméteres konténert.
Fel kell hívnom a figyelmet
a következőkre. Vas megyeZala megye határánál rendszeresen dobálja ki a nem éppen környezet tisztelő honfitársunk a színes, apró négyzetekre vágott papírt tartalmazó
zacskót. A másik rendszeres
szemetelő biohulladék lerakónak gondolta a Zalacséb felé
vezető utat, mert zacskószám
dobálta ki a narancshéjat. Most
már abba lehetne hagyni a
szemetelést, mert mi nem adjuk
fel! Ha szükséges, újra és újra
elindulunk, mert tudjuk: nem a
miénk a természet, hanem az
unokáinktól kaptuk kölcsönbe.
Horváth Gyula

A szorgos csapat…

www.zalatajkiado.hu

került sor. A fiúk csapatba
verődtek, és együtt vitték az
ugyancsak hosszú fát. A fenyő
csúcsán lévő ágakat színes
szalagokkal díszítették. A sötétség leple alatt a vállukra
vették a fenyőt, vitték a kiszemelt helyre, majd rutinosan
felállították a fát.
Remélhetően, ez a szép hagyomány még sokáig megmarad, és okoz kedves pillanatokat a májusfa mellett elhaladóknak.
Varga Katalin
polgármester

Pünkösdi kézműves délután Keménfán
Pünkösd előtti
szombaton az önkormányzat kézműves foglalkozásra hívta a kicsiket és nagyokat
egyaránt Keménfán. Sok-sok hónapos kihagyás után
végre megnyithattak a közművelődési színterek. Ennek apropóján szeretettel várták a
látogatókat a faluházba.
Pünkösd ünnepét egy kicsit
más szemszögből megvilágítva,
felelevenítettük a régi kereszténység ilyenkor szokásos ételeit, népi hiedelmeit. A résztvevők bevonásával hőkön sült
perecet sütöttek, ami az Őrség
hagyományos kalácsa volt ezen
az ünnepen.
Amíg kelt a tészta, a gyerekek papírból pünkösdi rózsát
készíthettek a felnőttek segít-

ségével. A kicsik nagy örömmel nyújtották, fonták a pereceket. Mindenki nagyon ügyesen kivette a részét a munkából, ennek jutalmaként jóízűen el is fogyasztották az általuk készített mesterműveket.
Öröm volt látni az érdeklődő gyermekeket. Feltett szándéka a településnek, hogy több
ilyen délutánt szervez, bízva a
közösség erősödésében.

2021. június

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Lehetőség, amire nem
is gondolnánk…
András már tavaly bele
akart vágni a felújításba, csak
mindig volt valami fontosabb. Ezért nem maradt rá
idő. Így utólag rá kellett jönnie, jobb is. Így van lehetőség az elmúlt 1,5 évben előkerült problémák megoldására. Hiszen ki gondolta volna, hogy még a gyerekek is
otthon fognak iskolába járni.
Otthonuk nem volt erre felkészülve, ami kisebb-nagyobb
feszültséget okozott a családban. Felesége, Ági már
hetek óta kutatta a megoldást a neten, amitől András
csak egyre feszültebb lett,
mert a neten talált megoldások csak újabb problémákat
generáltak. Már a költözés is
felmerült, amikor valaki ajánlott bennünket és felhívtak.
A helyszíni felmérés és
egyeztetés után elindítottuk
a tervezés folyamatát. Ilyenkor végig kell nézni az
összes olyan lehetőséget,
amely megoldhatja a helyzetet. Ezek lehetnek a helyiség
átrendezése mellett olyan
speciális vasalatok beépítése, amelyek lehetőséget adnak az ideális elrendezés
kialakítására.
A 3 D-s látványtervek
alapján már András és Ági
könnyen tudott dönteni. A
tervek átnézése után Ági
csak ennyit tudott mondani:
– Erre a lehetőségre soha
nem gondoltam volna…
– Én mindig tudtam, hogy
van rá megoldás. Emiatt
nem kell elköltöznünk – tette hozzá András rezignált
nyugalommal…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Pedagógusnap a pandémia árnyékában
Egy különös tanév végéhez
közeledve a pedagógusok hagyományos köszöntése sem lehetett
szokványos. A mögöttünk hagyott
hónapok tapasztalatai – még szülőként is – arra késztetik az embert, hogy újrafogalmazza a gondolatait az iskoláról, a pedagógushivatásról, a nevelők munkájáról.
Tudjuk, hogy a tanév egy része digitális munkarendben telt
el, így az óvodák és az általános iskolák pedagógusainak, nevelőinek a munkáját is beárnyékolta a vírusjárvány hol erősödő, hol lecsendesedni látszó, de
állandóan jelen lévő és vészesen fenyegető hulláma. Egyetlen óvoda és egyetlen iskola sem
élhette a megszokott életét. Minden intézmény kénytelen volt lemondani a hozzá kötődő, rá jellemző hagyományos rendezvényeikről, a kirándulásokról épp-

Különös tanév, a szokványostól eltérő köszöntés.

úgy, mint a tanórán, foglalkozásokon kívüli színes programokról.
Most tapasztalhattuk meg
igazán, hogy a nevelésben és az
oktatásban a pedagógus személyiségénél és a személyes találkozások erejénél nincs fontosabb
és motiválóbb tényező. A gép – legyen az akármilyen fejlett –, a
mesterséges intelligencia – legyen

Újra Világjárók Klubja

Az ókori Jeruzsálem története... Ezzel a témával indult újra
Zalalövőn a Világjárók Klubja,
mely több éve sikeresen működik a „Salla” Művelődési Központban.
Dr. Gürtler Katalin teológus,
régész előadásában bemutatta azt
az ókori várost, melyet a zsidó,
keresztény és iszlám világ is
egyaránt szent helynek tekint.

Jeruzsálem térsége a mai napig
éppen ezen okból kifolyólag feszültségekkel teli térség.
Az előadás során számos dokumentummal alátámasztva, uralkodókon, ásatásokon, kulturális,
természeti és építési örökségeken
keresztül az írásos emlékekig, feltárult a közönség előtt Jeruzsálem
városa, történelmi hagyatéka.
BHK

az akármilyen kifinomult – és a
digitális platformok, programok
sokasága – legyenek azok akármennyire látványosak és felcsigázók is – nem pótolhatják a nevelő dicsérő szavát, a tanító
szelíden fegyelmező tekintetét.
Igen, a virtuális világ nem helyettesítheti a tudományát megszállottsággal tanító tanár magával ragadó lendületét.
Embernek csak ember lehet
a valódi mestere. Mert embernek csak ember lehet a valódi
példaképe. Egy monitort, egy számítógépen futó programot, egy
algoritmust nem lehet tisztelni.
Ma is vannak, akik azt gondolják, hogy a pedagógia ma
már tudomány és leginkább technika kérdése, és az iskola teljesítménye az egy tanteremre
jutó interaktív táblák, számítógépek és laptopok számának
függvénye. Ezzel szemben mi
tudjuk, hogy a nevelés és az oktatás mindenekelőtt az élő anyag
függvénye: emberi kérdés. Az
óvónő, a tanító, a tanár, a dadus
néni, az iskola minden dolgozójának sikere attól függ, hogy
mennyire képes a gyermekre odafigyelni, személyével hatni rá,
példát mutatni, kíváncsiságát, a
világ utáni érdeklődését kialakítani, kielégíteni, és ezt az érdeklődést fenntartani.
Igen, a tanár munkája elsősorban az élő anyag függvénye:
emberi kérdés.
Mást nem kívánhatnék nektek Tisztelt Pedagógus Kollégák, mint a hivatás szeretetét, a
szülők és a diákok elismerését,
tiszteletét! Sok maradandó élményt a tanítványoktól, sikereket a pedagógiai munkátokban!
És végtelen kitartást…
Gyarmati Antal,
Zalalövő polgármestere
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Túl az első közösségi rendezvényen Zalalövőn
Azt követően, hogy június
4-én az önkormányzat megemlékezett a trianoni diktátum
aláírásának évfordulójáról, 5én, szombaton sor került az
első közösségi rendezvényre is
a városban. A Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület családi napot szervezett, mely egy pályázathoz is
kötődött. A Leader program keretében nyert az íjászpark felújítására mintegy 2,8 millió forintot, melyhez a közel egymilliós önerőt az önkormányzat
biztosította. A pályázati forrásból megújult az épület tetőszerkezete, sörpad garnitúrákat
vásároltak, és megújul a színpad is.
Az „Eleink Ételei” című
gasztro-turisztikai fejlesztéssel
az egyesület célja, hogy új
gasztro élménypont jöjjön létre,
ahol elsősorban a régi, hagyományos magyar ételek készítése, prezentálása valósul meg,
növelve és színesítve Zalalövő
város és térsége turisztikai
szolgáltatásait. A pályázati forrásból egy kisebb összeg jutott
a családi nap rendezvényre is.
– Az önkormányzat célja a
helyi közösségek erősítése, segítése, törekedünk arra, hogy
ahol van igény rá, ott legyen a
településrészeknek közösségi
épülete, támogatjuk a kezdemé-

nyezéseiket, bátran keressenek
elképzeléseikkel. Fontosnak tartom a közösségi élet újraindítását, hiszen hiába csökkennek a korlátozások, a hosszú
időn át tartó bezártság után az
emberek fásultak, fáradtak, sok
közös rendezvény kell, hogy
újra önfeledten tudjanak részt
venni a rendezvényeken, megemlékezéseken – mondta Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere.
A rendezvényen számos
egyesület és család vállalta,
hogy aktívan részt vesz a
programban, finomabbnál finomabb étkek készültek, a szórakozásról kézművesek, fellépők
gondoskodtak.
Csonka Ferenc, az egyesület elnöke örömének adott hangot a projekt megvalósulása
miatt, kulturáltabb, barátságos
környezettel találkoznak az ide
látogatók, ami a pályázati és
önkormányzati támogatás mellett köszönhető az egyesület
tagjai közösségi munkájának is.
– Külön öröm számomra,
hogy az egyik legfontosabb
rendezvényünk, a Magyar
Pünkösd helyett – melyet a
járványügyi szabályok még
nem tettek lehetővé –, kicsit
megkésve, de egy kellemes
délutánt tudtak biztosítani a
kilátogatóknak.

A megújult régi lőtér épülete.

Újraindul a közösségi élet a városban.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Vegyen részt az épületenergetika digitalizációját segítő ingyenes képzésen!
Az Ipartestületek Országos Szövetsége és az Informatikai Vállalkozások Szövetsége közösen
mentorálják az épületenergetika digitalizációját segítő uniós projektet. Vegyen részt Ön is a
következő INGYENES képzéseken a GINOP-5.3.5-18-2019-00094 projektben:
A képzések időpontja, melyekre még becsatlakozhat:
2021.06.11-12-13. - Hévíz, Kommunikációs alapismeretek építőipari
vállalkozóknak
2021.06.22-23-24. - Hévíz, Szakmai digitális ismeretek, különös
tekintettel az ajánlat készítési digitális ismeretekre
2021.07.08-09-10. - online, Építőipari projektek menedzselése
Bővebb információ: rettich@iposz.hu www.iposz.hu
Facebook: ÉDFP oldal

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

2021. június

11

Zalalövő és Környéke

Zalában is indul a Nyári diákmunka program
Legkevesebb 650 16-25 év
közötti, nappali tagozatos tanuló vállalhat nyári diákmunkát július-augusztusban Zala megyében.
A program megvalósításához a
kormány több mint 80 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít megyénkben.
A kormány az idén kilencedik alkalommal induló Nyári diákmunka programra 3 milliárd forintot fordít, aminek köszönhetően 25 ezer fiatal foglalkoztatásához járulhat hozzá ország-

szerte. Ezzel a kormány 2013
óta több mint 20 milliárd forintot szánt 210 ezer középiskolás
és egyetemista vakációs munkavégzésének támogatására. A diákok idén is júliusban és augusztusban vállalhatnak munkát, vagyis
két hónapon át juthatnak jövedelemhez.
A mintegy 650 Zala megyei
tanuló a programban két típusú
– önkormányzati, illetve a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén folytatott – diák-

A zalacsébi óvoda tervei

Nyolc új kisgyermeket írattak be a zalacsébi óvodába.

Cséberné Varga Zsuzsannát,
a Zalacsébi Napköziotthonos
Óvoda intézményvezetőjét azzal
a kéréssel kerestük meg, hogy
osszon meg velünk pár gondolatot az óvoda mindennapi életéről, terveiről.
– A 2021-2022-es nevelési
évre 8 új kisgyermeket írattak
be, akik szeptemberben jönnek
majd hozzánk. Óvodánk két csoporttal működik. A Katica csoportban Andor Borbála óvónő
mellett Heidenwolf Anett pedagógiai asszisztens és Nagyné Tóth
Beáta segíti a napi munkát. A Méhecske csoportban Gál Adrienn
pedagógiai asszisztens, Gál Istvánné dajka és jómagam együtt
igyekszünk a gyerekek napjait
színesíteni. Varga Réka dajka
mindkét csoportban heti váltásban dolgozik. Folyamatosan két
felnőtt van a gyerekekkel, így a
napi munka zökkenőmentesebben, rugalmasabban zajlik. Óvodánk felújítására igen nagy szükség lenne, remélhetőleg a közeljövőben ez az elképzelés is meg
tud valósulni. Udvari játékaink

a folyamatos használat, karbantartás ellenére is elhasználódnak. Nyáron új homokozóval, kisvárral és az udvar tereprendezése után kis füves focipályával
tudjuk színesíteni játékaink palettáját. Új magas ágyásokat készítettünk, melyek beültetése, gondozása a csoportok feladata. Az így
megtermelt zöldségeket szívesen
fogyasztják el a gyerekek. Ovis
labdaprogram keretében sporteszköz csomagot kapott az óvoda.
A következő nevelési évtől a
Bozsik-program keretében 10
kisgyerek vesz rész heti rendszerességgel sportfoglalkozásokon. Szeretnénk a vízhez szoktatást folytatni, a Griff Bábszínház előadásain részt venni.
Óvodásaink igen kedvelik a
papírszínházi előadásokat, Molnár Orsi vidám interaktív gyerekműsorait. Minden lehetőséget szeretnénk kihasználni, hogy
a mindennapjainkat tudjuk színesíteni, bővíteni, a gyerekeket minél több élményhez juttatni.
Gál Roland

Kilencedik alkalommal indul a Nyári diákmunka program.

munkára jelentkezhet. Míg előbbinél legfeljebb napi 6 órában,
utóbbinál akár napi 8 órában is
dolgozhatnak.
Az önkormányzati diákmunka keretében a foglalkoztatók a
területi, települési önkormányzatok és önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeik,
továbbá egyházi jogi személyek
lehetnek. Ebben a konstrukcióban a diákok havi munkabérének 100 százalékát fizeti meg
az állam. A mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén
történő foglalkoztatás esetén
pedig a munkabér 75 százaléka
fedezhető a központi forrásból,
amivel a kormány a koronavírus okozta nehézségek leküzdésében is segítheti a hazai vállalkozásokat.
A támogatás alapja mindkét
területen a minimálbér (167.400
forint/hó), illetve a garantált bérminimum (219.000 forint/hó).
Így havi munkabérként a szak-

képzettséget igénylő munkaköröknél fejenként 164 250 forint,
szakképzettséget nem igénylőknél pedig 125 550 forint az állami támogatás összege. Rövidebb munkaidejű foglalkoztatás esetén arányosan csökken a
támogatás.
A diákoknak a területileg
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell kérniük a
nyilvántartásba vételüket június
15-től. A munkáltatók a tervezett foglalkoztatás kezdetét
megelőzően ugyanott nyújthatják be munkaerőigényüket,
amelyben meg kell határozniuk
a foglalkoztatni kívánt létszámot, illetve a szakmát, a munkakört (foglalkoztatási területet) pedig megadhatják. A nyári
diákmunkaprogram részleteiről
a https://www.munka.hu oldalon
vagy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain tájékozódhatnak az érdeklődők. (Forrás:
Zala Megyei Kormányhivatal)
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• 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

