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Vigh László, Zala megye 1.
számú választókerületének or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz-KDNP) ötödik alkalom-
mal méretteti meg magát 2022
április harmadikán. Beszélgeté-
sünk első részében főleg arról
beszélt, hogy az ellenzéki koa-
líció miniszterelnök-jelöltje ál-
tal lenézett vidék igazi arany-
kora volt az elmúlt időszak,
látványos fejlődés tapasztalható
a falvakban is.

Körzetéhez tartozik (össze-
sen 76 település képviselője)
három város, ,Zalaegerszeg Len-
ti Zalalövőés is. A megyeszék-
hely történetének egyik leg-
dinamikusabb fejlődési szaka-
szában van, de Lentiben és
Zalalövőn is jelentős az elő-
relépés.

– A szocialista-liberális kor-
mányzás időszakában Zalaeger-
szegen és környékén törést szen-
vedett a fejlődés üteme. A Med-
gyessy-Gyurcsány-Bajnai kor-
szak nem az előrelépésről szólt
– mondja elöljáróban a kép-
viselő.

– Országosan is kiemelkedő
Zalaegerszeg fejlődése…

– S ezt még lehet fokozni!
Ezekben a hetekben szinte min-
den napra esik egy országos,

Magyarország békét és biztonságot akar!
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel (2.)

sőt nemzetközi jelentőségű be-
ruházás átadása. Még felsorolni
is nehéz, sok helyet foglalna el
az újságban. Az biztos, hogy
napi munkát ad Zalaegerszeg a
hírszerkesztőknek. Nagyon fon-
tos, hogy ezek a beruházások
nem csak a megyeszékhelyet
gazdagítják, hanem a térség
lakosságát, sőt az országot is
szolgálják.

– Egy korábbi beszélgeté-
sünk alkalmával említette, hogy
Magyarország gazdasági, inf-
rastrukturális fejlődése mellett
méltatlanul kevés szó esik az
ügyfélbarát közigazgatás kiala-
kításáról.

– Ez így van. A kormány
egy évtizede megkezdett bü-
rokráciacsökkentési program
keretében folyamatosan egy-
szerűsíti a hivatali ügyintézést.
A kormányablakok működése
forradalmi változást hozott
ezen a téren, s ez pártszim-
pátiától függetlenül mindenkit
érint. A másik téma, amiről
kevés szó esik, az a folya-
matosan javuló közbiztonság.
Azt hiszem, ez is a Fidesz-
KDNP kormányzás nagy ered-
ménye.

– Most, amikor beszélge-
tünk, háború van a szomszéd-

ban, Ukrajnában. Az ellenzék
meglehetősen harcias…

– Egyszer majd, talán a
választás után, szembesülnek
felelőtlen magatartásukkal.
Mondjanak bármit, tagadják is
le másnap, mi akkor is a béke,
a tárgyalásos megoldás mellett
vagyunk. A magyar kormány
ezen dolgozik, s mi sem bizo-
nyítja ezt jobban az, hogy né-
hány nappal ezelőtt Orbán
Viktor magyar miniszterelnök
és Alekszandar Vucsics szerb
államfő Újvidéken kijelentette:
a korábban sok feszültséggel
terhelt magyar-szerb viszony az
éveken keresztül tartó tárgya-
lásoknak, közös céloknak kö-
szönhetően immár barátinak
mondható. Nem tudom, elju-
tott-e már az ellenzék vezetői-
nek tudatáig, hogy hazánkban
Magyar Honvédség van. Az
elnevezés második része össze-
tett szó, értelmezése szerint a
hont, vagyis a hazát védik.
Nem idegen országban ha-
dakozik. Az Ukrajnába ma-
gyar katonákat és fegyvert kül-
deni kívánó „politikusok” az
élet más területén is hatal-
mas baklövéseket követnének
el, mint ahogy azt az ellenzék
valódi vezére, Gyurcsány Fe-

renc miniszterelnökként bizo-
nyította.

– Nem csak országgyűlési
választás lesz április harmadi-
kán Magyarországon, hanem
népszavazás is…

– Gyermekeink védelméről
van szó, hazudjon bármit is a
hazai ellenzék, vagy a külföldi
gender- és LMBTQ-mozgalom.
Mi úgy gondoljuk, hogy kisko-
rú gyermekeink neveléséről
szüleik gondoskodhatnak. Van
ennek egy természetes hagyo-
mánya hazánkban. A természe-
tet persze meg lehet erőszakol-
ni ideig-óráig. Április harmadi-
kán elérkezik az az idő, amikor
a magyar emberek határozott
választ adhatnak ezeknek a szer-
vezeteknek: nem kérünk termé-
szetellenes gyermeknevelési „ta-
nácsaikból”. Viszont figyelmük-
be ajánljuk a magyar családpo-
litikát, amit egyre több helyen
próbálnak követni. Zárjuk le
ezt a vitát április harmadikán
csattanós válasszal, adjunk igen
erős felhatalmazást a magyar
kormánynak, hogy a népaka-
ratot kellő erővel tudják képvi-
selni Brüsszelben és az álcivil
szervezetekkel szemben.

Ekler Elemér
(Vége)

Egyeztetés Orbán Viktor miniszterelnökkel.
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Egy nemzeti ünnep különle-
ges esemény.

Ez a nap nem olyan, mint a
többi. Ilyenkor másképp visel-
kedünk, mint hétköznapokon,
felvesszük a szép ruhánkat, ösz-
szegyűlünk, hogy közösen ün-
nepeljünk és emlékezzünk.

Emlékezzünk a múltra, azokra
az eseményekre, amik hatással
voltak a jelenre. Ez történt Zala-
háshágyon március 15-én dél-
után a kultúrházban is, ahol
Donászy Magda soraival kezdő-
dött a megemlékezés Molnár-
né Nagy Veronika tolmácsolá-
sában:

„Zászlók díszítik ma az ut-
cákat végig, márciusi szélben
szállnak fel az égig…”

Ezt követően Horváth Gyula
polgármester köszöntőjét hall-
hatták az egybegyűltek. Szebbnél
szebb dalok csendültek fel a
helyi asszonykórus előadásában.

Az iskolás, óvódás korú gyer-
mekek elszavalták a 12 pontot és
a Nemzeti dalt, mellyel felele-
venítették az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc történéseit.

A Nemzeti dal refrénjétől volt
hangos a kultúrház ezen a
délutánon.

Nárai Nikolett

Ünnep Zalaháshágyon

Fellépők a kultúrház színpadán.

Kávás Zalaszentgyörgyés közösen emlékezett az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hőseiről.

Sokan vettek részt március 15-én a két falu fáklyás felvonulá-
sán, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékező
ünnepe alkalmából rendeztünk. A menet késő délután indult el a
kávási közösségi háztól Zalaszentgyörgyre a kultúrház előtti téren
álló Petőfi Sándor szoborhoz. Kávás ésEke László Kovács Dezső
Zalaszentgyörgy polgármestere végig kísérték a képviselő-testület
tagjaival együtt a megemlékező, ünneplő felvonulókat.

A menet megérkezett Zalaszentgyörgyre, ahol Kovács Dezső
polgármester mondott ünnepi köszöntőt, összefoglalót. A kultúr-
ház előtti téren elhangzott Petőfi Sándor naplójából részlet, továb-
bá a költő „A nemzetgyűléshez” és „A magyarok istene” költe-
mények és tolmácsolásában.Pál Attiláné Tornyos Ervin

Nemzeti hős költőnk szobrát Kávás és Zalaszentgyörgy képvi-
selő-testületének tagjai közösen megkoszorúzták, majd az ünneplő
megemlékezők mécseseket helyeztek el a szobornál a Zalaszent-
györgyi Napköziotthonos Óvoda növendékei által készített nem-
zeti színű zászlók és szívek mellé.

Zárásként a kultúrház nagytermében festőmű-Buday Mihály
vész tartott tárlatvezetést az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc témájára és tiszteletére alkotott festményeiből.

Zsirka Erika

Közös megemlékezés

Sokan vettek részt a megemlékezésen.

„Az 1848. március 15-i for-
radalom emléknapja talán az
egyik legszebb nemzeti ünne-
pünk. Egyszerre érezhetjük ma-
gunkat győztesnek a forradalom-
mal és érezhetünk büszke ke-
serűséget a dicsőségesen elbu-
kott szabadságharc miatt. Ben-
ne van a magyar történelem
hőseinek méltósága, és kudarca-
inak szomorúsága” – kezdte
köszöntőjét Gyarmati Antal,
Zalalövő polgármestere március
14-én az ünnepi megemlékezés

Március idusán
alkalmával. Mint a polgármes-
ter elmondta, meg kell érteni az
akkori tetteket és tanulni kell
belőlük.

Ez alkalommal Vigh László
országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos osztotta meg ün-
nepi gondolatait, ahol kitért
arra, hogy „bármiről beszélünk
mostanság, mindent felülír a
háború.” Személyes élményé-
ből merítve folytatta, hogy
nehéz válaszolni az unokák és
az idős rokon kérdésére, hogy

Koszorúzás a Petőfi szobornál.

mi lesz a háborúval? „Nekünk,
magyaroknak érdekeink vannak,
legfontosabb érdekünk, hogy
ebben az országban béke le-
gyen” – hangsúlyozta a kép-
viselő.

Az ünnepi műsor során köz-
reműködött , vala-Radics Petra
mint a Zalalövői Általános Is-
kola 6. osztályos tanulói, akik
színvonalas összeállításukkal fel-
elevenítették a hajdani márciusi

események történéseit, Nagyné
Bakler Hajnalka, Pintérné Fe-
hér Andrea Szommer Móni-és
ka pedagógusok felkészíté-
sével.

A megemlékezést koszorúzás
követte, ahol a Petőfi emlék-
műnél a település intézmé-
nyeinek képviselői, magánsze-
mélyek helyezték el kegyeleti
koszorúikat.

BHK

A forradalom és szabadságharc üzenete

Szebbnél szebb dalok csendültek fel
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Az ukrán háborús helyzet miatt egyre többen menekülnek ki
az országból. Sokszor egyik pillanatról a másikra kell elhagyni
otthonaikat egy bőröndnyi holmival. Megsegítésükre nagyon so-
kan összefogtak.

A is csatlakozottzalaháshágyi önkormányzat Mikolás Attila
atya által kihirdetett adománygyűjtéshez az ukrajnai menekültek
részére. A felajánlott adományok a tiszabecsi Nefelejcs kemping-
be kerültek, ahol kb. 100 menekültet fogadtak be. Itt napi 3 étke-
zést és meleg szállást biztosítanak nekik.

Hálásan köszönjük a felajánlásokat!
Nárai Nikolett

Adománygyűjtés Zalaháshágyon

Simon Ernő átnyújtja családja felajánlását Vaspöri Józsefné
önkormányzati dolgozónak.

A hatvan lelkes nem-Csöde
csak természeti értékeire lehet
büszke. Hanem arra is, hogy

Csödei fejlesztések
kisebb-nagyobb fejlesztések va-
lósulnak meg a faluban, amely-
nek előnyeit a helybéli csalá-

dok és a településre érkező
turisták egyaránt élvezhetik.

Március 21-én a Magyar
Falu Program jóvoltából és a
község saját erejéből két kor-
szerűsítést-beruházást adták át.

Az ünnepségen részt vett
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, aki kiemelte, hogy Fe-
keténé Fellner Marianna pol-
gármester vezetésével a falu

közössége mindent elkövet
Csöde fejlődése érdekében.

Nagy értékben szerzett be a
település a közterület karban-
tartásához szükséges eszközö-
ket, illetve, szintén a már em-
lített program révén, felújítot-
ták a közösségi házat. Azonban
a támogatás mellett a falu saját
forrásai igénybevételével is hoz-
zájárult az épület renoválásához.

Az átadáson részt vett Vigh László országgyűlési képviselő is.

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata alkotásra buzdít
minden kézműves tevékenység
iránt érdeklődőt, mivel ismét
meghirdette a „Húsvéti kihí-
vás” programját.

A program lényege a hús-
véti ünnepkörhöz, illetve a ta-
vaszhoz kapcsolódó alkotó tevé-
kenység. A művek készülhetnek
rajzolva, festve, illetve bármi-
lyen más választott technikával.

Az elkészült alkotásokat
csak le kell fotózni, és 2022.
04.24-ig elküldeni a hagyaros
borondrendezveny@gmail.com
e-mail címre!

A beérkezett fotók a Ha-
gyárosbörönd facebook oldalon
bemutatásra kerülnek, és 3 –
sorsolás útján kiválasztott, –

Húsvéti kreativitás

szerencsés beküldő még aján-
dékot is kap majd.

Varga Katalin
polgármester

A zalaháshágyi önkor-
mányzat Sipos Győ-dolgozója,
ző látta el a falugondnoki
feladatokat. Február végével
azonban átadta a falubusz kul-
csát és a nyugdíjas éveire kon-
centrál.

Meghatározó szerepet töl-
tött be a falu kisgyerme-
keinek életében, ugyanis ő
volt az, aki reggelente és dél-
utánonként szállította a kör-

Győző bácsi nyugdíjba ment
nyező óvodákba, iskolába
őket.

A gyerekek elbúcsúztatták
Győző bácsit. Csepreginé Bara
Arabella költeményét, kisfia,
Attila olvasta fel, melyet utána
bekeretezve átadtak emlékül. A
búcsúzást követően még egy
utolsó útra beszálltak vele a
falubuszba és az otthonukig
vitte Győző a gyerekeket.

Nárai Nikolett
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Szimbolikus épület a ZalaZO-
NE Ipari Park szerkezetileg mos-
tanra elkészült irodaháza, amely
a jelentős ütemben zajló fejlesz-
téseket mutatja – közölte Palko-
vics László Za-március 20-án
laegerszegen.

Az innovációs és technoló-
giai miniszter a ZalaZONE
irodaépületének bokrétaünne-
pén beszélt arról, hogy ré-
gebben azt „tanulta meg” né-
met autóipari cégeknél, hogy
először gyártani, kutatni és
tesztelni kell, majd végül lehet
egy irodaházat is felhúzni, de
Zalaegerszegen, a járműipari
tesztpálya környezetében olyan
ütemű a fejlődés, hogy azt már

Egy szimbolikus épület…
meg kell mutatni a külvilág fe-
lé is.

Külföldi példákat említve úgy
vélekedett, hogy az elmúlt négy
évben ezen a területen elindult
fejlődés lendülete azt mutatja,
itt nem kell kétszáz év ahhoz,
hogy a közelben lévő területek
is beépüljenek.

Vigh László, a térség fideszes
országgyűlési képviselője, a teszt-
pálya miniszteri biztosa kijelen-
tette: a járműipar Szilícium-völ-
gye épül a zalai megyeszékhelyen,
ahol nemcsak a polgári közleke-
désnek szánt járművek tesztelésé-
re van lehetőség, de a védelmi ipar
és a drónkutatás számára is meg-
teremtik ennek a feltételeit.

Balaicz Zoltán polgármester
jelezte: a mintegy 700 négy-
zetméter alapterületű irodaépü-
let 749 millió forintból épül,
és várhatóan a nyár végére ké-
szül el.

Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója

arról számolt be, hogy a 2016-ban
építeni kezdett tesztpálya mel-
lett egy olyan innovációs öko-
szisztéma kezd kialakulni, ahol
fejlesztőközpontok és gyárak is
épülnek, a leendő irodaház pedig
ennek a fejlesztésnek lesz a fő-
hadiszállása. (Forrás: MTI)

Palkovics László (b) beszédet mond. Mögötte Vigh László.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Zala Zalaegerszegés napjainkban történelmet ír, nemcsak a múl-
tat őrzi, de a jövő alakításáról is gondoskodik – jelentette ki
Gulyás Gergely március 20-án a megyeszékhelyen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelGöcseji Múzeum
kétmilliárd forintos felújításának műszaki átadása kapcsán azt mondta:
bő egy évtizede mindenki számára szembeötlő, „milyen kiválóan si-
került kihasználni a városban az időt és a lehetőségeket”.

A politikus sorolta, hogy megújult a kórház, több száz hektárral
bővült az északi ipari park, a turizmus növekedésével nemrég
négycsillagos szálloda nyílt, továbbá belső tehermentesítő út épült.
Elkészült a Mindszenty iskola torna- és vívócsarnoka, ami a vívó-
sport új dunántúli központja, és ehhez mérhető lesz a nyáron átadandó
új uszoda is.

A közeljövőre tekintő tervek „már túlmutatnak Zalaegerszegen, és az
egész ország erősödéséhez járulnak hozzá” – fogalmazott Gulyás Ger-
gely.

Hamarosan befejeződik a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya
építése, 2023-ra a Rheinmetall harcjárműgyárának kivitelezése. Ez
utóbbi kapcsán megjegyezte: „sosem gondoltuk volna, hogy annyira
aktuális lesz egy ilyen gyárnak a felépítése, mint amennyire látjuk
most, hogy milyen jó döntés született”.

Zalaegerszeg és Zala napjainkban történelmet ír

Kostyál László múzeumigazgató, Balaicz Zoltán, Vigh László
és Gulyás Gergely (b-j) megtekinti Kisfaludi Strobl Zsigmond
Végvári harcok című alkotását a szobrászművész állandó tár-
latán.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Göcseji Múzeum tör-
ténete azt mutatja: „a zalaiak számon tartották és számon tartják őseiket,
mert tudták és tudják, hogy a közös emlékezés közösségként őrzi meg
a várost”. A múzeum egy egész országrész múltját őrzi, ezeket az
emlékeket nagy áldozatok árán gyűjtötték és őrizték meg.

Hosszú idő telt el a 19. századi álomtól az 1950-es években létre-
hozott 50 négyzetméteres bemutatóhelyen keresztül napjainkig,
sok-sok nemzedék kutatóinak áldozatos és önfeláldozó munká-
jának is köszönhetően – értékelt.

„Eljött az idő, hogy ezek az egyedülálló kulturális értékek is megér-
kezzenek a 21. századba”. Ehhez nemcsak felújításra és energetikai
korszerűsítésre volt szükség, hanem arra, hogy 21. századi módon,
annak eszközeivel mutassa be a múzeum mindazt, amit „az előttünk
járók életéről el kell mondani és meg kell őrizni” – hangsúlyozta
Gulyás Gergely.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos (Fidesz)
szerint Zalaegerszegen egyszerre van jelen a hagyomány és az
innováció. A város történetének 800 évében még nem volt olyan
évtized, amikor olyan mértékű fejlesztés valósult meg, mint az
elmúlt tíz évben.

Hozzátette, hogy „legendás” az összefogás és az együttműködés a
város, a megye, a kormányhivatal vezetői és a miniszterek között,
ennek eredménye pedig mindenhol látható a városban.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) a múzeumi épület
történetét felidézve kifejtette: megépültekor, 1909-ben takarék-
pénztár és lakások voltak itt, majd 1950-től a városi tanácsnak
adott helyet. A tervezés és átalakítás után az ingatlan 1973-ban nyílt
meg múzeumként, ami csak 2000-ben esett át egy jelentősebb moder-
nizáláson.

A jelenlegi korszerűsítést a Modern Városok Program keretében
végezték el, 1,3 milliárd forintot a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, 670 milliót pedig a kormányzat biztosított
támogatásként. Az épülethez kapcsolódóan folyik 8,3 milliárd
forintos állami támogatással a Mindszentyneum építése, s a
múzeumegyüttes működtetéséhez évi 100 millió forint külön
támogatást is biztosított a kormány – sorolta a polgármester.

Jelezte továbbá, hogy a megújult Göcseji Múzeumban négy
gyűjtemény is látható lesz állandó kiállításon, Kisfaludi Strobl
Zsigmond Németh János Fischerszobrászművész, keramikusművész,
György Fekete Györgyszobrászművész és építész alkotásai.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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„Farsangoltunk, világot jártunk”

A farsangi álarcok kiállítása.

Február 17-én összetett prog-
ram várta az érdeklődőket Zala-
lövőn „Salla” Művelődési Köz-a
pont és Könyvtárban.

Farsang időszakát éljük, így
az intézmény a covid szabályok-
nak megfelelően nem beltéri ját-
szóházzal, fánksütéses, jelmezes
felvonulással várta a családo-
kat, hanem álarcok készítésére
buzdította a zalalövői gyereke-
ket. Szép számmal érkeztek az
alkotások a Zalalövői Általános
Iskola, leginkább alsó tagozatos
tanulóitól, de az 5. osztály is
bőséges anyaggal csatlakozott a
Zalalövői Borostyán Óvoda és
Mini Bölcsőde mellett.

A Zalalövői Általános Iskola
intézményvezetője, Némethné Ja-
kab Ilona méltatta a gyerekek
munkáját. Beszédében kifejtette,
hogy több megmutatkozási lehető-
ségre van szükség, ahol tehetséges
gyerekek művei kerülnek ki-
állításra.

Esti rendezvényünk, a Világ-
járók Klubja vendégei, Mozsár
Eszter, a Zalai Hírlap újságírója
és párja, mentőso-Bukta Zoltán
főr tartottak előadást motoros tú-
ráikról, mely során fényképes,
videós élménybeszámolót kapott
a közönség motoros esküvőjük-

ről, nászútjukról. Az utazás Sváj-
con, a Balkánon, Ausztrián, Szlo-
vénián és Erdélyen át vezetett.
Mint elmesélték, öt év alatt 27
ezer km-t tettek meg és úgy terve-
zik, hamarosan Albánia és Görög-
ország felé veszik útjukat.

BHK

Csak azokon a településeken
lehet avart és kerti hulladékot
égetni, amely településen ezt he-
lyi rendelet szabályozza. Hagyá-

Avar- és kerti hulladék égetés szabályai Hagyárosböröndön
rosbörönd e témakörben rende-
letet alkotott, így a helyi
rendelet adta keretek között
lehet tüzet gyújtani az udvarok-

ban, udvarokhoz tartozó ker-
tekben.

A rendelet főbb szabályai a
következők.

1. Elégetni azokat a növé-
nyi hulladékokat lehet, melyek
a jellegük miatt nem kom-
posztálhatók (pl.: ágak), illetve
a komposztálásra biológiai kár-
tevők jelenléte miatt alkalmat-
lanok (ha a növényi részek ví-
russal, baktériummal, gombá-
val vagy egyéb módon fertő-
zöttek).

2. Az avar és kerti hulladék
égetése az ünnepnapok és a
vasárnapok kivételével az alábbi
időszakokban lehetséges:

– hétfőtől - péntekig 8.00 és
18.00 óra között,

– szombaton 8.00 és 14.00
óra között.

Így tehát a lakosok nyugal-
ma, tiszta levegőhöz való jo-
ga biztosított az ünnepnapo-
kon, és varsárnap, de a kerti hul-
ladékok égetési idősávja is szé-
les, így a füsttel járó környe-
zet terhelés jobban eloszlik a
tavaszi és az őszi égetési sze-
zonban.

3. A szabadtéri égetés során
be kell tartani az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat vonatko-
zó előírásait is. Így a szabadban
történő tűzgyújtás, égetés során
a tűz nem hagyható őrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha az
égetést befejezték, azt azonnal

el kell oltani. Égetés után a
helyszínt gondosan át kell vizs-
gálni, és a parazsat, izzást – víz-
zel, földtakarással, kézszerszá-
mokkal – meg kell szüntetni.

4. Nem szabad nedves avart,
kerti hulladékot égetni, mivel
az nagymennyiségű füstöt termel-
het. Amennyiben az égetés so-
rán mégis erős füst, illetve ko-
rom képződés történik, a tüzet
azonnal el kell oltani.

5. Az avar és kerti hulladék
égetésekor tilos más kommuná-
lis, ipari eredetű, illetve veszé-
lyes hulladékot égetni. Így az
avar és kerti hulladék meggyúj-
tásához nem használható égés-
gyorsító egyéb anyag sem.

6. Az égetés megkezdése előtt,
illetve égetés során figyelni kell
az időjárást. Fontos, hogy nem
lehet égetni szélben, párás, kö-
dös, esős időben.

7. Az égetés helyszínén
olyan eszközöket és felszerelést
kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.

Az avar és kerti hulladék
égetése megkezdése előtt java-
solt a szomszédokkal való egyez-
tetés, ezzel is csökkentve a
füstképződéssel járó, és egymás-
nak esetlegesen okozható kelle-
metlenségeket.

Varga Katalin
polgármester

„Összetett” programok Zalalövőn
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Április 10.-én va-
sárnap 15 órától a Ha-
gyárosböröndi Kul-
túrházban – a ha-
gyományos húsvéti
készülődés jegyé-
ben – közös tojás-
festésre lesz lehe-
tőség.

A tojások egy
régi módszerrel, az
írókázással szépül-
nek majd meg, az e
technikában gya-
korlott Nagyari Ka-
talin meghívott
vendég segítségé-
vel, aki fontosnak
tartja a népi mű-
veltség értékeinek
átadását, hiszen ezek
gazdababbá, színe-
sebbé, szebbé teszik
az ünnepeket is.

Tojás írókázás

A technika elsajátítása ok-
tató segítségével történik, azért
az eredményes munka érdeké-
ben a foglalkozás kis létszám-
mal (maximum 10 fővel) va-
lósulhat meg, így a részvétel
előzetes jelentkezéshez kötött.
(Jelentkezni az alábbi elérhe-
tőségeken lehet: imrevanda7@
gmail.com e-mail címen, vagy

a 06 30 235 2458-as telefon-
számon.)

Reméljük, sok érdeklődő lesz,
és népszerűvé válik megint majd
ez a tojásfestési eljárás, már csak
azért is, mert a díszítéshez szük-
séges eszközök, anyagok kis utá-
najárással könnyen beszerezhetők.

Varga Katalin
polgármester

Március 16-án a zalabol-
dogfai kultúrházban Kálmán
István (képünkön) mezőgazda-
sági szaktanácsadó tartott elő-
adást általános kertészeti mun-
kálatokról. A tájékoztatón is-
mertetőt kaphattunk a növény-
védelemről, azon belül az

Előadás a kertészeti munkálatokról
agrotechnikai védekezésről a
kártevők és gombák ellen,
továbbá a gyümölcsfák met-
széséről.

A kertművelő résztvevők-
nek tartalmas és nagyon hasz-
nos előadásban volt részük.

Zs.E.

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

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
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Tájékoztatjuk az érdeklő-
dőket, hogy elér-Bagodban
hetővé vált az úgyneve-
zett „OKOS ÖNKORMÁNY-
ZAT” alkalmazás, melyet ez-
úton ajánlunk szíves figyel-
mükbe.

Lényege, hogy az ingyenes
applikáció okostelefonra, tábla-
gépre vagy iPAD-re történő le-
töltését követően a Bagodot érin-
tő hírekről, információkról (pl.
programok, áramszünet, lezárá-
sok, veszélyhelyzet, lomtalaní-
tás, stb.) közvetlenül, azonnal ér-
tesülünk.

Többek közt azért is hasznos,
mert:

– a facebook-ra feltett posz-
tokat sokszor csak napokkal ké-
sőbb olvassuk vagy egyáltalán
nem,

– a szórólapokat esetleg ol-
vasás nélkül eldobjuk,

– az újságban történő meg-
jelenés felett átsiklunk a sok in-
formáció miatt.

Az alkalmazás letöltése:
– amennyiben a telefonun-

kon Android rendszer fut:
o Google Play-ben ráke-

resve az „ ”Okos Önkormányzat
applikációra,

vagy

„Okos Önkormányzat” alkalmazás Bagodban

o QR kód olvasóval az első
csatolt kód beolvasásával:

– amennyiben a telefo-
nunkon IPhone (iOS) rendszer
fut:

o App Store-ban rákeres-ve
az „ ”Okos Önkormányzat
applikációra,

vagy
o QR kód olvasóval a má-

sodik csatolt kód beolvasásá-
val:

A letöltést követően csak ki
kell választani a települések kö-
zül Bagodot, további teendőnk
nincs.

Köszönjük, hogy ezen lehető-
ségen keresztül is figyelemmel
kísérik községünket.
Bagod Község Önkormányzata

OOA_QR kód_Android(1). OOA_QR kód_iOS(1).Okos Önkormányzat app._
Bagod(1).

Növényvédelmi elődást tartott
a Salla Művelődési Központban,
Szabó Béla, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvé-
delmi igazgatója. Előadásában a
szőlő betegségeiről, többnyire a
fitoplazmáról és a kabócák, levél-
bolhák elterjedéséről, ennek gon-
dozásáról hallhattak hasznos in-
formációt a résztvevők, valamint
szó volt a Zala megye területén el-
hanyagolt birtokok ellenőrzéséről.

Ismertette az aranyszínű sár-
gaság fitoplazmának a tüneteit.

Növényvédelmi előadás Zalalövőn
A betegség elleni védekezéshez
jelenleg nem áll rendelkezésre
megfelelő növényvédőszeres el-
járás, terjedése azonban megállít-
ható, az amerikai szőlőkabóca
elleni kezelésekkel.

Részletesen ismertette, hogy
mit tesz a hatóság amennyiben
fitoplazmával fertőzött szőlőbir-
tok kerül bejelentésre, és tanácso-
kat adott a szőlőgazdáknak, mit
is tehetnek a fertőzés ellen,
hogy megvédjék a kabócától.

Kemény A. Kitti

Február 19-én farsangi mulatságra várták a családokat Zala-
boldogfán a kultúrházban. A rendezvény a „TOP-5.3.1-16-ZA1-
2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalabol-
dogfa és Zalacséb településeken” pályázat keretében valósult meg.

A jelmezes családi délutánon résztvevők, kézműves foglal-
kozáson készítettek parádés farsangi álarcokat. A farsang a gye-
rekeknek különösen sok izgalmat tartogató időszak, hiszen kik is
tudná önfeledtebben élvezni a jelmezbe bújás izgalmát, mint a
legkisebbek? Volt is sokszínű felhozatal a parádés választékban! A
zalaboldogfai gondoskodó anyukák és nagymamák jóvoltából,
pompás fánkkal és üdítővel kínáltuk a farsangolókat.

Jót vigadtak együtt kicsik és nagyok a falu farsangi délutánján!
Zsirka Erika

Farsangi mulatság Zalaboldogfán
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Bejelentkezés: 06305072970

Fodrászat Bagodban

Szolgáltatások:

Hajfestés, balayage készítése,

minõségi professzionális anyagokkal (Loreal).

Várok mindenkit sok szeretettel Bagodban,

a benzinkút udvarán.

Farkas László plébános szeretettel vár minden érdeklődőt a
2022. január 31-én megyéspüspök előadásávaldr. Székely János
(képünkön) indított bibliaórákra az alábbi időpontokban és elő-
adókkal:

április 28.: előadó plébános, a teológiadr. Takács Gyula
doktora (helyszín: Szent István plébániatemplom),

május 26., szeptember 29., október 28., november 24.: előadó
Farkas László plébános (helyszín: sportépület nagyterme).

Az előadások minden alkalommal 18.00-kor kezdődnek.
„Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” (Szent

Jeromos)
Bagod Község Önkormányzata

Bibliaórák a bagodi plébánián

Egy rövid, ám annál örven-
detesebb bejegyzést szeretnénk
megosztani az olvasóközön-
séggel.

A csökkenő magyarországi
lakosságszám egyik nagyszerű,
különleges ellenpéldája ,Bagod
ugyanis a 2016-os mélyponthoz
képest a falunkban született
kisbabák száma folyamatosan
gyarapodott, 2021 végére több,
mint két és félszeresére nőtt az

Folyamatosan emelkedő
születésszám Bagodban

elmúlt 6 esztendőben, megha-
ladva a legmagasabb, 1990-es
évek végi, 2000-es évek eleji
számot.

Nagy öröm ez számunkra,
ezúton köszönetünket fejezzük
ki minden lakónknak közsé-
günket érintő, építő jellegű
támogatásáért, aminek többek
közt ez is az egyik szembetűnő
eredménye.
Bagod Község Önkormányzata

A fotó egy korábbi, úgynevezett születésfa ültetése alkalmával
készült.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu


