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A 2022. december 12-i za-
lalövői közmeghallgatás után a
településrészekre is ellátogattak
február elején a képviselő-
testület tagjai azzal a céllal,
hogy beszámoljanak a lakos-
ságnak a jelen ciklusban vég-
zett tevékenységekről és a la-
kók véleményét, kéréseit össze-
gyűjtsék. A zalapatakai, buda-
fai, nagyfernekági irsapusz-és
tai településrészeken megtartott
közmeghallgatásokon először a
polgármester beszámolóját hall-
gatták meg, amely keretében
elsősorban az elmúlt időszak
felújításairól, beruházásairól kap-
tak információt. Ezt követően
került sor a lakossági felveté-
sekre, kérdésekre.

Zalapatakán bemutatásra ke-
rültek a ravatalozó felújításá-

Településrészi közmeghallgatások Zalalövőn
nak tervei, melyhez észrevéte-
leket fűztek a jelenlévők, to-
vábbá a településrész problé-
mái közül hangsúlyosabbak a
magántulajdonban, illetve a
GYSEV Zrt. és a vízügyi igaz-
gatóság illetékességi területé-
nek gondozottsága. Szóba ke-
rült még a közlekedésre vonat-
kozó javaslatok: táblák kihe-
lyezése, áteresz tisztítása. Ter-
mészetesen felvetődött a közös-
ségi ház felújításának igénye,
ami természetes kérése a kö-
zösségnek.

Budafán is téma volt a kö-
zösségi ház felújítása, melyre
pályázati úton forrást is nyert
az ingatlant használó egyesület,
az önkormányzat előfinaszíroz-
za és önerőt is biztosít hozzá.
Fogalmazódtak meg kérések a

postaláda áthelyezésére, a víz-
ügyi igazgatósághoz tartozó te-
rületek fokozottabb gondozá-
sára, kérték, hogy ismét készül-
jön felhívás a lakosság részére
a járdák, vízelvezető árkok in-
gatlantulajdonosok általi gon-
dozására. Jelezték a város ön-
kormányzata megrendelésére
készülő havilap terjesztésének
hiányosságaira, bizonyos utcák
már régen nem kaptak a sajtó-
termékből, mely a térség híreit

tartalmazza. Azonnal jeleztük a
kiadónál a problémát, amely
mint a későbbiekben kiderült
számos utcát érint. Felvetődtek
mezőgazdasági ingatlanok meg-
közelítésének, a csapadékvízel-
vezetés problémái, melyek a
86-os főközlekedési út Zalalö-
vőt elkerülő szakaszának terve-
zésénél nem vettek figyelembe
és azóta sem sikerült meg-
nyugtató módon orvosolni.

Dedesben is sokan voltak.
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A képviselő-testület a januári rendes ülésén tárgyalta a Zala-
lövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde a Zalamenti és, valamint
Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségve-
tését. Utóbbi egyszerűbb volt, mivel a normatív támogatások fe-
dezik a kiadásokat, így a fenntartó társulás érintett önkormányza-
tainak nem kell hozzájárulást fizetni.

Az óvoda költségvetése már nagyobb feladatot adott a testület-
nek. Az óvodapedagógusok egy főre jutó támogatásának összege
emelkedett a tavalyi évhez képest:4.861.500 Ft/fő összegről
5.262.900 Ft/főre. Az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege
is emelkedett gyermekenként 130 000 Ft-ra a korábbi 110 000 Ft-ról.
Az állami támogatások emelkedése azonban a minimálbér és ga-
rantált bérminimum növekedését nem fedezi. Bérkompenzációról
az idei évre vonatkozóan nem rendelkezünk még információval. A
tervezés adatai alapján az óvoda 2023. évi költségvetése 116,2
millió Ft. A jelenleg tervezhető bevételek 11 millió Ft-al elma-
radnak a kiadási költségektől. Így a határozati javaslattal össz-
hangban úgy döntött a testület, hogy tárgyalásra alkalmas az elő-
terjesztés, elfogadásra azonban csak a bértámogatások összegeinek
ismeretében javasolja a március 15-i határidőig. Az óvodát fenn-
tartó társulási tanács az önkormányzattal megegyezően döntött.

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális inf-
rastruktúra fejlesztése” c. felhívás ismét pályázatot nyújtott be az
önkormányzat, ezúttal az Egészségügyi Központ 1. sz. rendelő-
jének és a hozzá tartozó helyiségek felújítására. Ezen pályázati
kiíráson az önkormányzat nyert már 51 998 790 Ft összegű támo-
gatást a 2. sz. rendelő és a gyermekorvosi rendelő felújítására. A
benyújtandó pályázat forrásigénye: 52.997.100 Ft

A februári testületi ülésen is a költségvetések tervezései
kerültek terítékre. Először a Salla Művelődési Központ és Könyv-
tár költségvetését tárgyalta a testület, amelynek kiadási oldala
megegyezik a tavalyival, azaz mintegy 52,4 millió forint. A bevé-
teli oldalon viszont jelentős hiány mutatkozik az idei évben is,
mivel a különböző állami normatívák összege 9,9 millió forint, az
intézmény saját bevétele 3,3 millió, így az önkormányzatnak kell
fedeznie a 39,2 milliós hiányt. Az intézmény az alapfeladatain túl
a üzemeltetését, valamint aSalla Múzeum és a Tájház Zalalövő Tv
műsorainak készítését is végzi.

A 2023. évi költség-Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
vetésének bevételi és kiadási főösszegét 127 millió Ft-ra tervez-
tük, amely 21,8 millió Ft-tal több, mint a 2022. évi főösszeg. Ez a
létszámbővítésnek, minimálbér emelésnek és a rezsiköltségek több-
letkiadásának köszönhető. Az előző évhez viszonyítva 20,7 %-os
növekedés látható. A hivatal saját bevételekből, valamint önkor-
mányzati hozzájárulásból gazdálkodik. A 2022. évi állami norma-
tíva 15,18 fő hivatali létszámra, a kiegészítést is figyelembe véve,
84,1 millió Ft.

Zalalövő Város Önkormányzata hozzájárulása a fentiek alap-
ján 40 millió Ft. A közös hivatali megállapodás alapján ésCsöde
Keménfa Községek Önkormányzata 500.000 Ft támogatást nyújt a
hivatal működéséhez, mely jelen esetben 1.000.000 Ft finanszí-
rozást jelent.

Végül a város költségvetését tárgyalta a testület. Zalalövő költ-
ségvetését súlyosan terheli az intézményeket is sújtó energiakölt-
ségek annak ellenére, hogy számos helyen sikerült elérni megta-
karítást gázenergia terén. Jó döntésnek bizonyult, hogy 2021. ja-
nuárban a közvilágítás lámpatestjeinek cseréje megtörtént, jelen-
leg a sokkal alacsonyabb fogyasztású led lámpák szolgáltatják az
éjszakai világosságot. Önkormányzatunk a közvilágításra 13 mil-
lió, a gyermekétkeztetés támogatására 8,5 millió forint rezsi-
támogatást kapott. Mindkét területen a hiányok mérséklésére ele-
gendő a támogatás, a hiány teljes eltüntetésére nem elegendő.

A testület az alábbi felújításokat tűzte ki célul erre az évre: a
szükséges ivóvíz és szennyvízközmű felújítás, a dedesi harangláb,
a zalapatakai ravatalozó, az Egészségügyi Központ nyílászáró
csere, illetve a felette található szolgálati lakás felújítását saját
erőből. Továbbá a Salla Művelődési Központ és Könyvtár

A település üzemeltetés feladatait egy új kistraktor segíti, a
régi értékesítésre került.

Önkormányzati hírek Zalalövőről

energetikai felújítását, az Egészségügyi Központ két rendelőjének
belső felújítását, valamint a Rákóczi utca alsó szakaszának és a
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítását elnyert pályá-
zati támogatásokból. A karbantartók kivitelezésében is tervezünk
kisebb felújításokat épületeken, temetői kerítéseken. 4 millió fo-
rint összeget különítettünk el az önkormányzati utak javítására:
kátyúk eltüntetésére, padkázási, egyéb munkálatokra. Még tavalyi
döntés alapján terveztük és már be is szereztünk egy Solis 26
kistraktort a kommunális feladatok ellátására, mivel a meglévő
AGT kistraktor javítása már gazdaságtalan lett volna.

Tervezésre került 3 millió forintos céljellegű támogatási keret,
melyre a civil szervezetek pályázhatnak, mint ahogy a bizottsági
pénzkeretekre is a kisebb programok megvalósítása érdekében. A
budafai településrészen előfinanszírozzuk és támogatjuk a közös-
ségi épület tetőszerkezetének felújítását, melyet leader pályázati
forrásból valósítunk meg.

A koronavírus járvány alatt bevezetett szolidaritási adó idén
mintegy 25 millió forint kiadással jár, melyet, ahogy az intéz-
mények hiányait és a saját erős beruházások, fejlesztések költ-
ségét, az iparűzési adóbevételéből fedezi a város.

A testület végül valamennyi költségvetési előterjesztés tekin-
tetében úgy döntött, hogy további esetleges megtakarítási le-
hetőségeket próbáljon meg a hivatal felkutatni, és a márciusi
ülésen fogadja el a város 2023. évi költségvetési rendeletét.

A 2023-as év is próbatétel elé állítja a városvezetést, hiszen
meg kell küzdeni a magas energiaárakkal, az inflációval, a háború
miatti kiszámíthatatlan jövővel. Úgy gondoljuk, partnerségben a
lakossággal, helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel, együtt
idén is sikerülni fog, ahogy a korábbi évek más jellegű nehéz-
ségeit is leküzdöttük.

A februári testületi ülésen tárgyalta a ésSzakály Éva Laki Esz-
ter készítette védőnői beszámolókat is a testület. Örömteli, hogy
az előző évhez képes 5 kisgyermekkel több született városunkban.
A védőnők munkakörülményeit nagy mértékben fogják javítani az
Egészségügyi Központot érintő felújítások. Év közben a jogsza-
bályok változása miatt a védőnők munkáltatója változik, 2023.
július elsejétől az tartoznak,Országos Kórház Főigazgatósághoz
azaz Zalalövő esetében a Zala Megyei Szent Rafael Kórházhoz.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladat-
ellátási megállapodásban foglaltak alapján elkészítette a központi
orvosi ügyeleti ellátás 2023. évi költségvetésének tervezetét,
melyhez 1.150 Ft/fő/év összegű, összesen 3.255.650 Ft hozzájá-
rulást biztosít településünk. Az év második felében itt is jelentős
átalakulás várható, az orvosi ügyelet átszervezésével.

A testület még tárgyalta és elfogadta a településüzemeltetési
feladatokat is ellátó, önkormányzati tulajdonú Borosán-völgy Kft.
számára üzemeltetés költségeire 3 millió Ft előleg megállapítását,
valamint elfogadta éves munkatervét.

Gyarmati Antal
polgármester
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támogatásával készült.
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2021. december 28. napján
indult el az ország több vár-
megyéjében az osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének nyol-
cadik üteme. A projekt ezen üte-
me Nagykani-Zala vármegye
zsa járását érinti, ahol 895 ingat-
lan megosztására kerülhet ilyen
formában sor. Ez már az utolsó
ilyen projekt, hiszen az eljárás
megindítására irányuló kérelmet
a tulajdonosok 2012. június 1.
napjáig nyújthatták be. Az eljá-
rás díjmentes, a felmerülő költ-
ségeket a Magyar Állam viseli.

A megosztási eljárás ki-
emelten fontos szabálya, hogy a
megosztással kialakítandó föld-
részletnek külterületen 3 000 m ,2

zártkertben 1 500 m területi2

mértéket meg kell haladnia. Az
eljárás során lehetőség van a
tulajdonosok közötti egyezség
megkötésére, és ebben az egyez-
ségben a kérelmezőkön kívül a
többi tulajdonostárs is részt ve-
het. Ebben az esetben a teljes
terület megosztására sor kerül.

A hatóság átfogó segítséget
nyújt

A Zala Vármegyei Kor-
mányhivatal Földhivatali Fő-
osztálya a projekt során a
közös tulajdon megszüntetésé-
nek hatósági feladatait végzi.
Feladatának része az értesíté-
sek kiküldése az eljárás meg-
indításáról, a mezőgazdászi
helyszínelés elvégzése, adat-
szolgáltatások teljesítése az el-
járásban közreműködő föld-
mérő számára, az osztásirány
meghatározása, a földmérési
munkarészek vizsgálata és zá-
radékolása, majd a folyamat
végén a változások ingatlan-
nyilvántartási átvezetése. A
hatóság munkatársa a sorsolási
bizottság munkájában is részt
vesz, a bizottság elnökeként.

A projektben további részt-
vevők is közreműködnek, a
közbeszerzési eljáráson kivá-
lasztott jogi szolgáltató és
földmérő vállalkozó személyé-
ben. A folyamatot a Magyar
Állam nevében a Nemzeti
Földügyi Központ koordinálja.

Az eljárás a földrészlet ter-
mészetbeni és ingatlan-nyil-
vántartásban feltüntetett műve-

Egy régóta meglévő problémát orvosolnak
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése

lési ágának ellenőrzésével in-
dul, ezt a munkafolyamatot a
földmérő vállalkozó úgyneve-
zett keretmérési eljárás kereté-
ben hajtja végre. A helyszínen
rögzített tényállás alapján az
eljárás kettéválik. Amennyiben
a terepen rögzített adatok alap-
ján a természetbeni és nyilván-
tartott állapot egyezik, akkor
az egyezőség tényét a föld-
mérő vállalkozó jelzi az ingat-
lanügyi hatóság felé, és ezt
követően sor kerülhet az első
egyezségi tárgyalásra. Ha a
természetbeni és a nyilvántar-
tott állapot különbözik, az el-
lentmondás feloldása érdeké-
ben a földmérő vállalkozó mű-
velési ág változási vázrajzot
készít, amit vizsgálat és zára-
dékolás után átvezetnek az
ingatlan-nyilvántartáson.

Egyezség vagy sorsolás…

Ezt követően kerülhet sor
az egyezségi tárgyalásra, ame-
lyet a jogi szolgáltató vezet le.
Az egyezségi tárgyaláson a
kérelmezők, és/vagy meghatal-
mazottjuk, valamint a földmé-
rő vállalkozó vesz részt. Az
egyezségi tárgyalás célja a
megosztás kiindulási helyének
és irányának, valamint sor-
rendjének konszenzus útján
történő meghatározása. Az el-
járás ezen szakaszában a kérel-
mezők még visszavonhatják
kérelmüket, dönthetnek arról,
hogy más kérelmezőkkel kö-
zösen kérik a megosztás utáni
földrészlet kialakítását, vagy
ha korábban közösen nyúj-
tották be a kérelmet, kérhetik,
hogy mégis külön földrészlet-
be kerüljön a tulajdonrészük.
Ha a tárgyaláson egyezséget
nem sikerül létrehozni, az eljá-
rás sorsolással folytatódik.

Az egyezségi megállapo-
dás, vagy a sorsolási jegyző-
könyv alapján a hatóság elké-
szíti az ún. osztásirány határoza-
tot, amelyben a megosztás ki-
indulási helyét is irányát hatá-
rozzák meg. Erről az érintettek
hirdetményi úton értesülnek.

Ezt követően a földmérő
vállalkozó elkészíti a megosz-
tást megalapozó változási váz-
rajzot, majd kitűzi az újonnan

kialakításra kerülő földrészle-
tek határvonalát, és a helyszí-
nen bemutatja a tulajdonosok-
nak az új földrészletek határ-
vonalait. A bemutatásról jegy-
zőkönyv készül. A műszaki
dokumentumok vizsgálatát a
hatóság végzi, és ha hibát,
eltérést nem észlel, megtör-
ténik a megosztási vázrajz
földmérési és mezőgazdászi
szempontú záradékolása.

A folyamat végső fázisá-
ban a záradékolt vázrajz, az
egyezségi tárgyaláson készült
okiratokkal együtt az ingatlan-
nyilvántartási szakterülethez
kerül, amely újabb hatósági
vizsgálatot követően átvezeti a
változásokat a közhiteles in-
gatlan-nyilvántartásban.

Mindezekből is látható,
hogy a folyamat hosszú, több
szervezet együttműködését
igényli, és több fontos lépésből
áll, amelynek szabályszerű-
ségét a folyamatos hatósági
közreműködés biztosítja.

Aki lemaradt, az sem ma-
rad ki

A projekt megvalósulása
most körülbelül fél távnál tart.

A kérelem benyújtása és a pro-
jekt megindulása között eltelt
évekre is tekintettel több, mint
500 ingatlan esetében volt szük-
ség a művelési ág megválto-
zásának átvezetésére. Körül-
belül az ingatlanok felénél már
eredményes egyezségi tárgya-
lások zajlottak. Meglehetősen
jelentős számú eljárás fejező-
dik be ugyanakkor megszünte-
téssel, azért mert a kérelmet
visszavonták, a kérelmező nem
jelent meg az egyezségi tár-
gyaláson, vagy a tulajdoni
hányadára eső területnagyság
nem érte el a jogszabályban
meghatározott területi mini-
mumot.

A következő hónapokban
kerül sor az egyezségek vagy
sorsolás alapján megosztásra
kerülő földrészletek ingatlan-
nyilvántartási átvezetésre. A
projektet 2023. év végéig kell
befejezni.

Aki erről a megosztási
lehetőségről lemaradt, számá-
ra a 2020-ban elfogadott, a
földeken fennálló osztatlan
közös tulajdon felszámolásáról
szóló új törvény biztosít lehe-
tőséget az ingatlan megosz-
tására.

Egy osztatlan közös tulajdonú földterület Zalaegerszeg hatá-
rában. Aki a korábbi megosztási lehetőségről lemaradt, annak
a 2020-ban elfogadott új törvény biztosíthat megoldást.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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A 2023.02.24-én tartottaZalaszentgyörgyi Sportegyesület
évadnyitó rendezvényét a helyi kultúrházban, amely egyben tiszt-
újító közgyűlés is volt. Először polgármester úrKovács Dezső
méltatta a múlt évben 70 éves egyesület tevékenységét, azzal
kiegészítve, hogy az önkormányzat ezekben a nehéz időkben az
eddigiekhez hasonlóan, továbbra is támogatja mind anyagilag,
mind egyéb módon a működést.

Ezt követően elnök köszönte meg a tagság tá-Császár Lajos
mogatását, illetve a csapat eredményes szereplését a bajnokság
őszi idényében, azzal kiegészítve, hogy egy jó tavasszal akár a
dobogó második vagy harmadik foka elérhető. Köszönetet mon-
dott Zalaszentgyörgy polgármesterének és a képviselő-testületnek,
hiszen az ő pozitív döntéseik nélkül nem létezne a megyei szinten
minőségi sportcentrum, illetve nem működhetne zavartalanul az
egyesület. Kiemelte, hogy az önkormányzat bármilyen összeté-
telben hosszú évtizedek óta fő támogatója a községi sportéletnek
és így a szó szoros értelmében „önkormányzati sportegyesü-
letként” biztosított a működés. Ezt követően tájékoztatta a tagsá-
got, hogy a jelenlegi elnökség mandátuma tavasszal lejár, egyben
vázolta a következő elnökség személyi összetételét, kérve, hogy
támogassák a jelölteket. Végezetül megköszönte, az összefogás
erejét bizonyítandó, kiemelte, hogy az összejövetelre a vacsorát
Szekér János az egyesület tagja, önkormányzati képviselő ké-
szítette el.

Ezután a labdarúgó-csapat játékos-edzője, ér-Kovács Balázs
tékelte az őszi szezont, megállapítva, hogy elégedettek lehetünk a
szerepléssel. Nehézségek a csapat összeállítása terén – ugyanúgy,
ahogyan a többi csapatnál – itt is előfordultak. Ezek elsősorban
iskolai és munkahelyi elfoglaltságokból, vagy sérülésekből adód-
tak. Természetesen mindig jó lenne a legjobb csapatot pályára
küldeni, de ez az előbbi okok miatt kevés alkalommal volt le-
hetséges. Egy eredményes tavaszi szezonnal kapcsolatban biza-
kodását fejezte ki, hiszen sikerült két új játékost igazolni, illetve
múlt év tavaszi súlyos balesete után, ismét játékra jelentkezett a
csapat egyik kulcsembere, Major Milán.

Ezt követően megtörtént a tisztségviselők megválasztása,
amelynek eredményeként az elnöki teendőket továbbra is Császár
Lajos látja majd el.

A Zalaszentgyörgyi Sportegyesület
évadnyitó vacsorája

Irsapusztán szép számú érdeklődő gyűlt össze.

Településrészi közmeghallgatások Zalalövőn
Nagyfernekág településrészen

a közút fenntartásában lévő be-
kötő út padkáját, valamint egy
kisebb önkormányzati út álla-
potát kifogásolták jogosan a je-
lenlévők. Itt is felvetődött a kö-
zösségi ház esetleges igénye, de
már egy korábbi egyeztetés alkal-
mával sem mutatkozott igény a
régi bolt épületén ilyen célú
hasznosítására. Viszont a telepü-
lésrésznek az elmúlt évben meg-
szervezésre került hagyomány-
teremtő szándékkal egy „Dedesi
Piknik” elnevezésű közösségi
rendezvénye, melyet idén is meg-
szerveznek július hónapban.
Szóba került a harangláb felújí-
tásának szükségessége, melyre
az önkormányzat ebben az év-
ben forrást is biztosít annak ve-
szélyes állapota miatt.

Ahogy a többi helyszínen,
úgy Irsapusztán is szép szám-
mal voltak jelen lakosok, akik a
közöségi ingatlan állagmegóvá-
sát, felújítását fogalmazták meg,

mely szintén természetes igény
részükről. Szintén jogos igény
a temető kerítésének felújítása,
a kerítés közelében lévő növé-
nyek visszavágása, valamint a par-
koló felületének javítása. Prob-
lémaként jelentkezett a telepü-
lés végén a mezőgazdasági jár-
művek által a közútra felhor-
dott sár, melynek eltakarítása a
szennyezést okozó feladata.

Összességében elmondható,
hogy nagyon hasznos és jobbító
szándékú beszélgetéseket foly-
tattak a lakosok a képviselőkkel.
Az önkormányzat azokat a prob-
lémákat amelyeknek nincs nagy
anyagi vonzata mielőbb meg-
oldja, a nagyobb beruházásokat
pedig az anyagi lehetőségek függ-
vényében folyamatosan megold-
ja, a szervezetek felé továbbítja
az őket érintő közúti, vasúti és
vízügyi problémákat. A képvi-
selők ígéretet tettek arra vonat-
kozóan, hogy év végéhez kö-
zeledve ismét felkeresik a te-
lepülésrészek lakosait.

2023. február 18-án tartotta
meg hagyományos bálját a Za-
laszentgyörgyi Néptáncegyüt-
tes, ami ez alkalommal jóté-
konysági jelmezes összejövetel
volt. Az est teljes bevételét a
Kiss-Molnár István által meg-
álmodott, a Buday Közhasznú
Alapítvány Kiss István György, a
Alapítvány Táncegyüttesés a
által közösen szervezett Ízes
Göcsej-Zalaszentgyörgyi Folkpik-
nik fesztivál megvalósítására
fordítják. A bál fővédnöke Bu-
day Mihály festőművész volt.

Az estet Kiss-Molnár István
köszöntője indította. Beszédé-
ben megköszönte a rengeteg tá-
mogatást és felsorolta az augusz-
tusi fesztivál programjait, ese-
ményeit. A fesztivál idén nem-
zetközi kapcsolatokat is épít
már, grúz népzenei koncert és
horvát nemzetiségi zenekar és
táncegyüttes is színesíti a prog-
ramot. A rendezvény „sztárven-
dége” a Kossuth-díjas Berecz
András lesz.

Az előző évhez hasonlóan
koncertek, táncos előadások és
pódiumbeszélgetések is szóra-
koztatják a közönséget, amel-
lett, hogy bővül a tavaly óriási

Jótékonysági jelmezes bál
népszerűségnek örvendő 15 gö-
cseji ételből álló menükínálat.
Természetesen idén is a nép-
táncegyüttes és barátaik fogják
mindezeket előállítani, csakúgy,
mint ezen a bálon is. Ugyanis
itt autentikus, házias ízeket kós-
tolhattak a résztvevők. Hurka,
kolbász, pecsenye, szarvaspör-
költ volt a főétel kínálat.

Kiss-Molnár Istvánt Kovács
Dezső polgármester méltató
szavai követték, amelyek legin-
kább a kis közösségek fontos-
ságát, összetartó erejét és ennek
hatékonyságát, eredményessé-
gét dícsérte. Végezetül Buday
Mihály az ehhez hasonló ren-
dezvények, valódi kulturális ér-
tékek létrehozásának fontossá-
gát emelte ki.

Az ízes vacsora előtt a 65
éves tánco-Zalai Táncegyüttes
sai és a Völgyi Banda, ifj. Hor-
váth Károly vezetésével szóra-
koztatta a bálozókat. A tombola
főnyereménye Buday Mihály
festőművész értékes festménye
volt. Az eredményes bál után a
szervezők teljes gőzzel már azon
dolgoznak, hogy augusztusban
egy fergeteges fesztivállal káp-
ráztassák el a közönséget.
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Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

A kedvezményezett neve: Zalalövő Város Önkormányzata

A fejlesztés célja: Zalalövőn a Rákóczi Ferenc utca déli
részének korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági
célú fejlesztése a településközpont és a település köz-
intézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek
jobb megközelíthetősége.

A projekt elemei: A Rákóczi Ferenc utca déli felének
megújítása (Kossuth u. és Kölcsey utca közötti sza-
kasz)162 fm hosszban. A beruházás keretében felújításra
kerül 1 db gyalogátkelő hely (táblás jelölés). Kossuth út
felé eső torkolati rész közlekedés biztonsági fejlesztése,
út ív jelölése útburkolati jelekkel, forgalomtól elzárt terület
jelölése. Az útszakaszon a burkolaton kerékpáros köz-
lekedésre figyelmeztető jelölés kerül elhelyezésre

A megvalósulás helyszíne: Zalalövő Rákóczi Ferenc utca
(hrsz: 458.)

Elnyert vissza nem térítendő támogatás: 41,99 millió Ft

A projekt tervezett zárása : 2024. június 30.

A projekt eredményeként megújításra kerül 162 fm
útszakasz. A település központjának biztonságos közle-
kedési feltételeinek javulása; az általános iskola, az ön-
kormányzat és a művelődési központ megközelítése
könnyebbé válik.

A projektről bővebb információt a zalalovo.hu oldalon
olvashatnak.

További információ kérhető:
Gyarmati Antal polgármester
elérhetőség: polgarmester@zalalovo.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Cím: Belterületi közútfejlesztés Zalalövőn

2023/03/07

Zalalövő Város Önkormányzata a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 Belterületi közutak fejlesz-
tése tárgyú felhíváson eredményesen szerepelt.
A „Belterületi közútfejlesztése Zalalövőn” című
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00003 azonosító szá-
mú projekt keretében 41,99 millió Ft összegű
vissza nem térítendő támogatás segítségével meg-
újul a Rákóczi Ferenc utca déli része.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program kere-
tében az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Február 11.-én, szombaton
este ismét telt ház volt a helyi
kultúrházban: a római katolikus
egyházközség képviselői várták
a bálozni akarókat. Fél nyolc-
kor már közel hetven fő foglalt
helyet a megterített asztaloknál.
Molnár János, a zalaháshágyi
egyházközség elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. Elmondta,
hogy mindig a farsang vége
előtti hétvégén rendezték meg
az egyházközségi bált. Leg-
először plébá-Kovács Miklós
nos idejében, még a 2000-es
évek elején. Azóta kisebb-na-
gyobb megszakításokkal tartot-
ták meg a rendezvényt. Ezután
Horváth Gyula polgármester
köszöntötte a bálozókat. El-
mondta, hogy az önkormányzat
és az egyházközség között jó a
kapcsolat, amit a gyakori kö-
zösségi munkák is igazolnak.

Egyházközségi bál Zalaháshágyon

A beszédek utáni kulturális
műsorban megláthattuk, ho-
gyan találkozik a buszmegál-
lóban az úri hölgy és a paraszt-
asszony (a néma játékot előad-
ták ésHorváth Gyuláné Né-
meth Jánosné). Verset mondott
Molnár-Nagy Veronika. Utána
azt is meghallhattuk, mi törté-
nik akkor, amikor egy buda-
pesti riporternő betéved a fa-
luba és riportot készít az ott
lakókról, szokásaikról. A ripor-
ternő volt, aVörös Bernadett
válaszokat az asszonykórustól
kapta ének formájában.

A műsorok után elfogyasz-
tották a jóízű vacsorát. Kínál-
gatták az otthon elkészített sü-
teményeket, kalácsokat, pogá-
csákat, megkóstolták egymás
borait. Ének és tánc zárta a bált.

Horváth Gyula
polgármester

Jókedvű este volt.

Zalaszentgyörgyön 2023.
március 1-én a Balatonfelvi-
déki Nemzeti Park és az E.ON
munkatársai, fa-Völler Csaba
lugondnok közreműködésével
egy villanyoszlop tetején meg-
rongálódott gólyafészket távo-

Új gólyafészek

lítottak el. Helyére egy erre a
célra kialakított fémalap került,
melyre műfészket helyeztek.
Az így kialakított új fészke-
lőhely nagyobb biztonságot
nyújt a minden évben vissza-
térő madarak számára.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 2000 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!

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalaegerszegen Vá-zajlik a
rosi Hangverseny- és Kiállító-
terem fűtésrendszerének levá-
lasztása, saját kazánház kiépí-
tése, két új, modern gázkazán
beépítése és a kapcsolódó fű-
téstechnika telepítése.

Az elmúlt években az intéz-
ményben teljes belső felújítás
valósult meg, de a fűtéskor-
szerűsítés még hiányzott, most
ez is megvalósul. A részletekről
dr. Káldi Dávid önkormányzati
képviselővel, igaz-Flaisz Gergő
gatóval és tagintéz-Tóth László
ményvezetővel közösen számolt
be polgármester.Balaicz Zoltán

A következő lépés az épület
előtti kis tér rekonstrukciója
lesz, ami kovácsoltvas kerítés-
elemekkel visszaidézi majd az
egykori hangulatot is.

A zalai megyeszékhelyen az
európai energiaválság közepet-
te is nyitva maradt a Hevesi

Zalaegerszeg jól kezeli az energiaválság nehézségeit

Folyik a munka a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem épüle-
ténél.

Fotó: zalaegerszeg.hu/Seres PéterFotó: zalaegerszeg.hu/Seres Péter

Sándor Színház Griff Báb-, a
színház Keresztury Dezső, a
Városi Művelődési Központ, a
József Attila Városi Könyvtár,
az , számosuszoda sportlétesít-
mény vásárcsarnok böl-, a , a
csődék, óvodák, orvosi rende-
lők, idősotthonok, szociális in-
tézmények, nem korlátozták a
közvilágítást, valamint lesz
kvártélyházi nyári színházi
évad és több városi program is.

A folyamatban lévő beru-
házások tökéletes összhangban
vannak azzal a programmal,
amit Zalaegerszeg önkormány-
zata már korábban meghirde-
tett, s az európai energiaválság
miatt továbbfejlesztett.

– Ha Zalaegerszegen fon-
tosnak tartjuk az innovációt és
a jövő iránti elkötelezettséget,
akkor a kényszerű takarékos-
sági intézkedések mellett le-
gyen az önkormányzatnak egy

világos, következetes, előremu-
tató elképzelése az intézmény-
rendszer hatékony működteté-
séről és az ehhez szükséges
energetikai fejlesztésekről is. A
megszorítások helyett tehát
előre menekülünk és számos
energiahatékonysági fejlesztést
valósítunk meg – hangsúlyozta
lapunknak Balaicz Zoltán,
majd így folytatta:

– Már 2014-2022 között is
76 önkormányzati, illetve egyéb
középület energetikai moderni-
zálása valósult meg 18 milliárd
forint önkormányzati, állami,
valamint európai uniós forrás-
ból. Ezzel eddig évente 300
millió forintot spóroltunk (8
évet figyelembe véve ez több
mint 2 milliárd forint), ennyit
nem kellett kifizetnünk az érin-
tett épületek fűtésére és világí-
tására. 2023-ban újabb energia-
hatékonysági fejlesztések kö-
vetkeznek: világítástechnikai
modernizációk, energiatakaré-
kos fényforrások használata,
kazáncserék, fűtéskorszerűsítés,
napelemes rendszerek kiépíté-
se. A várható megtakarítás 40-
50 százalék is lehet. Így – mi-
közben fejlesztéseket hajtunk
végre – meg tudjuk őrizni ön-
kormányzatunk működőképes-

ségét, a költségvetés egyensú-
lyát és az 1800 önkormányzati
dolgozó álláshelyét, béreik és
járulékaik fedezetét. A rászoru-
lóknak gázár támogatási és vil-
lamosenergiaár támogatási prog-
ramot dolgoztunk ki. A támoga-
tás azokat a családokat célozza,
akiknél a lakásuk/házuk adott-
ságai (pl. régebbi, szigeteletlen,
nem korszerű fűtésrendszerű
épületek) miatt az államilag
támogatott rezsiköltség fölé
emelkedik a fogyasztásuk, de
ez a jövedelmi viszonyaik miatt
súlyos teher számukra. A támo-
gatás összege gázár támogatás
esetén legfeljebb havi 15.000 Ft,
villamosenergiaár támogatás
esetén legfeljebb havi 5.000 Ft.
2023-ban elindul a lakossági
LED lámpacsere program, de
azt nemcsak az egyes háztar-
tásoknak, hanem a társasházi
közösségeknek (közös terek
világításkorszerűsítése) is meg-
hirdetjük. Megfeszített munká-
val és kellő szakértelemmel
azon dolgozunk, hogy Zala-
egerszeg polgárai az energia-
válságból és annak kezeléséből
lehetőleg a legkevesebbet, vagy
szinte semmit ne érzékeljenek
– zárta a tájékoztatást a pol-
gármester.

Zalalövő és Környéke



720 .23  március Zalalövő és Környéke

A Hagyárosböröndért Egye-
sület vidám farsangi bált ren-
dezett 2023. február 11.-én. A
bál szervezésének ötlete már a
2022. évi szilveszter előtt fel-
merült egyesületiMolnár Imre
elnök és beszél-Horváth Tibor
getései során. Sokan érdeklőd-

Egyesületi farsangi bál
tek is a tervezett esemény iránt,
ezért a szervezők úgy döntöt-
tek, megszerveznek egy vidám,
táncos közösségi programot.

A bál megszervezésében köz-
reműködött több egyesületi tag,
valamint az önkormányzat is
aktív segítséget nyújtott. A több-

körös egyeztetés után végül
úgy döntött az egyesület, hogy
a farsangi időszakban szervezi
meg ezt az eseményt. A prog-
ramról az egyesület tagjait és a
lakosságot közvetlen szórólap-
pal, illetve a település facebook
oldalán is tájékoztatták.

A farsangi mulatságnak a
kultúrház adott helyet. A terem
is az alkalomhoz illő díszítést
kapott (lufik és álarcok színe-
sítették a falakat). A vendégek
19.30-tól, „batyukkal” érkeztek
a helyszínre, mivel a bál a ha-
gyományos batyus bálok min-
tájára került megszervezésre.
Ennek lényege, hogy kis cso-
magban, batyuban hozzák a
vendégek magukkal az este fo-
lyamán elfogyasztásra szánt
ételeket, italokat. Ezeket az
asztalra kirakják, majd onnan
mindenki szabadon fogyaszt-
hat. A vendégek által hozott ba-
tyun kívül az asztalok kínálalát
az aznap délutánra szervezett
VI. Kolbásztöltő fesztivál de-
korációs tálai is gazdagították.

A rendezvény meglepetés
vendégei a Göcsej Szegek Nép-
táncegyüttes tagjai voltak, akik
a színpad előtti tánctéren több-
féle, vidám koreográfia bemu-
tatásával alapozták meg a báli
hangulatot.

Ezt követően a helyi kötő-
désű játszotta aLégió Zenekar
talpalávalót késő éjszakáig. A
résztvevőknek hamarosan tán-
cos kedvük támadt, sokszor tel-
jesen tele volt a tánctér. A zene-
kar folyamatosan követte a ze-
neszámok iránti igényeket, úgy
hogy a felfokozott hangulat
mindvégig biztosított volt.

Természetesen helye volt a
beszélgetésnek, a tréfás törté-
netmesélésnek, a régi emlékek
felidézésének, és az ismerke-
désnek azok esetében, akik
nem régóta élnek a faluban. A
rendezvénynek jó visszhangja
volt, így az egyesület újult erő-
vel tervezi a következő közös-
ségi megmozdulás szervezését.

Varga Katalin
polgármesterA néptáncosok megalapozták a jó hangulatot.

2023. február 11-én hatodik
alkalommal került megrende-
zésre a kol-Hagyárosböröndön
básztöltő fesztivál. A rendez-
vény töretlen sikerét jelzi, hogy
a program részeként megszer-
vezett versenyre az idén ismét
sok, szám szerint 12 csapat
jelentkezett. Az eseményre nem
csak helyi gasztronómia cso-
portok jelentkeztek, hanem is-
merősök, barátok által távolról
is érkeztek vendégek.

Mivel az időjárás is kedve-
ző volt, a csapatok már 12
órakor megkezdték a gyüleke-
zést a kultúrház udvarán. Min-
denki előre kigondolta, hogy
milyen recept szerint fogja el-
készíteni a csapat kolbászát, de
természetesen ezt jól titkolták a
többi együttes elől.

Klasszikus régi hangulatot
idézett a rendezvénytér, hiszen
a résztvevők jellemzően hagyo-
mányos kézi eszközökkel, edé-
nyekkel dolgoztak. Általában a
férfiak keverték össze a kol-
bász alapanyagát, a hölgyek pe-
dig gondosan méregették a
hozzávalókat. Természetesen
volt, ahol mindent a férfiak vál-
laltak magukra, mondván, hogy
ehhez ők értenek jobban a
csapatban.

Kolbásztöltő falunap Hagyárosböröndön
A csapatok 4 fővel indultak,

de természetesen elkísérte őket
a lelkes szurkolótábor. Hama-
rosan innen-onnan is hallani
lehetett a jobbnál jobb fűsze-
rezési praktikákat, bevált íze-
sítési ötleteket. Természetesen
volt, aki igyekezett megvic-
celni, elbizonytalanítani a ke-
vésbé rutinos szakácsokat. Sok
érdeklődő is megjelent a ren-
dezvényen a faluból és a kör-
nyező településekről, és hasz-
nos tanácsokkal, gyakorlati út-
mutatókkal látták el a kolbász-
töltést most először próbáló
fiatal csapatokat. Így hamaro-
san már szép karikák formá-
lódtak a bekevert masszából és
megkezdődött a sütés. A fű-
szeres kolbászok illata további
vendégeket vonzott a kultúrház
udvarára. Eközben a zsűri tag-
jai is megérkeztek, átbeszélték
a zsűrizés szempontjait, és el-
kezdték a bírálat cseppet sem
könnyű munkáját.

A kolbásztöltő fesztiválon
neves, köztiszteletben álló ven-
dégeket is köszönthettünk, így
Vigh László országgyűlési kép-
viselőt, valamint Pácsonyi Im-
rét, Zala Vármegye Közgyűlé-
sének alelnökét is. Meghívott
vendégeink köszöntőjükben mél-

tatták azt, hogy e közösség fel-
vállalja a kolbásztöltés hagyo-
mányátörökítés feladatát, s köz-
ben nem csak finom ételeket
készítenek, hanem valódi, erős
közösséget is építenek.

A rendezvényre érkező ven-
dégek nem távoztak sem éhe-
sen, sem szomjasan, hiszen a
csapatok az általuk készített
kolbászokat folyamatosan kínál-
ták a vendégeknek, és mindig
volt meleg tea és forraltbor is a
finom falatok leöblítésére.

Sötétedés előtt megszületett
a zsűri döntése. A bírálatot
Boncz József Paksa Imreelnök,
és tagok vé-Horváth András
gezték. Boncz József elnök rö-
viden összefoglalta a zsűrizés

tapasztalatait, gratulált minden
résztvevőnek, mivel rendkívül
finom ételek készültek. A 2023-
as kolbásztöltő verseny győzte-
se az csapata lett.Építők

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Zala Vármegye Köz-
gyűlésének támogatását, mellyel
hozzájárult a rendezvény meg-
szervezéséhez. Köszönjük a
zsűri munkáját, és köszönjük
mindenkinek, hogy a rendezvé-
nyen aktív csapattagként, szer-
vezőként, segítőként vagy ven-
dégként részt vett. Reméljük,
hogy jövőre ismét megszervez-
hetjük ezt a közösségi prog-
ramot.

Varga Katalin
polgármester

Nem csak finom kolbászt készítenek, hanem erős közösséget
is építenek.
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A hagyományokhoz híven a
„Salla” Művelődési Központ
könyvtára az idei tanévben is
meghirdette megyei levelezős
történelem versenyét, Egyete-
mes és magyar történelem
1301-1700 között címmel. A
felhívásra 124 felső tagozatos
tanuló jelentkezett Zala várme-
gye 19 iskolájából. Az írásbeli
fordulókat követő zalalövői
döntő az intézmény felújítási
munkálatai miatt ezúttal elma-
radt, ezért a játék végeredmé-
nye a visszaküldött feladatla-
pok értékelése alapján dőlt el.

Első helyezést ért el Németh
Gergő, a Zalaegerszegi Eötvös

Történelem verseny Zalalövőn
József Általános Iskola diákja,
felkészítője Szalayné Kámán
Szilvia Csin-. A második helyet
ger Levente, a nagykanizsai
Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola tanulója sze-
rezte meg, felkészítő pedagó-
gusa . KétBudáné Józsa Szilvia
tanuló végzett a harmadik he-
lyen: , aCzinege Levente
keszthelyi Életfa Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolából,
felkészítő pedagógusa Szilágyi
Adrienn, és Horváth Dusán Pé-
ter, a nagykanizsai Zrínyi Mik-
lós – Bolyai János Általános
Iskola tanulója, felkészítő pe-
dagógusa .Budáné Józsa Szilvia

Lényege, hogy az ingyenes
applikáció okostelefonra, tábla-
gépre vagy iPAD-re történő le-
töltését követően a Bagodot
érintő hírekről közvetlenül,
azonnal értesülhetünk.

Az alábbi témákban kap-
hatunk üzeneteket:

– önkormányzathoz köthető
értesítések, hirdetmények,

– programok, rendezvények,
– veszélyhelyzeti, kataszt-

rófavédelmi információk,
– egyéb tájékoztatások (pl.:

bűnmegelőzés, hulladékszállí-
tás, érdekességek).

Az alkalmazás letöltése:
– amennyiben a telefonun-

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

ve az „ ”Okos Önkormányzat
applikációra,

vagy

„Okos Önkormányzat” alkalmazás Bagodban a lakosság tájékoztatására
o QR kód olvasóval az első

csatolt QR kód beolvasásával:
– amennyiben a telefonun-

kon rendszer fut:IPhone (iOS)
o App Store-ban rákeresve

az „ ” app-Okos Önkormányzat
likációra,

vagy
o QR kód olvasóval a má-

sodik csatolt QR kód beol-
vasásával:

A letöltést követően csak:
– fogadjuk el, hogy az al-

kalmazás úgynevezett „ ”push
üzeneteket küldhet nekünk,

– fogadjuk el a használati
feltételeket,

válasszuk ki Bagod Község
Önkormányzatát!

Köszönjük, hogy ezen lehe-
tőségen keresztül is figyelem-
mel kísérik községünket.
Bagod Község Önkormányzata

Okos Önkormányzat app._QR
kód 1._ANDROID_Bagod.

Okos Önkormányzat app._QR
kód 2._iOS_Bagod.

„Mi ez a nagy vas váz itt?!”
Kaptuk a jogos érdeklődő

kérdést a központjábanBagod
elhelyezett, valóban nagy „vas
váz”-ra. A település számos
pontján – többek között az

Hamarosan…
említett helyen is – található
még tartalom nélküli „állvány”,
hogy miért, hamarosan kide-
rül…

Bagod Község
Önkormányzata

2023 március tájékoztató táblák Bagod.

Se sms-ben, se messengeren!
Kérjük, hogy szerkesztőségünknek se sms-ben, se messengeren

ne küldjenek

fotókat, írásokat, közleményeket!
Ezeket e-mailon fogadjuk a következő címeken:

zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com

Köszönettel:
a Zalatáj szerkesztősége

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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A 2022-es esztendő
őszén indult el ez a tör-
ténet, ami megérdemli,
hogy minél több ember
értesüljön róla, és tudja
meg, hogy a jelenlegi
élethelyzetben is vannak
olyan emberek, ember,
aki a tőle telhető módon
segíteni igyekszik má-
sokon, szűkebb pátriánk-
ban, .Zalalövőn

A Zalamenti és Őr-
ségi Református Alap-
szolgáltatási Intézmény
dolgozója, és az Európa
Pékség alkalmazottja
egy helyen búcsúztat-
ták a 2022-es eszten-
dőt, ahol szóba került,
hogy a pékség péksü-

Mosolybolt Zalalövőn

temény adományt ajánlana fel.
Kolléganőnk örömmel fo-

gadta a lehetőséget, amihez az
intézményünk vezetője is hoz-
zájárult, így (január óta) heti
két alkalommal érkezik a ke-
rek, a hosszúkás, a tömzsi, és a
vékony, édes és sós adomány,
melyeket azok számára jutta-
tunk el, akikkel segítő kapcso-
latban vagyunk.

Hihetetlen, és nagyszerű,
hogy a jelenlegi világunkban
még akad ilyen!

A történet folytatása, hogy a
mosolygós tulajdonos, Ylber
Krasniqia boltjába betérőkkel

is előzékeny, kedves. Itt követ-
kezik a kisgyermekes anyuka
története, akinek a gyermeke
italt, vagy Matyi bácsi, aki a
vásárolt áruból ráadást kapott
anélkül, hogy azt fizetnie kel-
lett volna. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy mindenkivel
megtörténhet, ha oda betér.

Nagyon köszönjük Ylber
Krasniqia úr támogató hozzáál-
lását, és bízunk benne, szurko-
lunk neki, hogy megtalálja a
számítását, és maradjon meg ez
a kis pékség Zalalövőn!

Köszönjük!
Poór Erzsébet

Ylber Krasniqia

Hagyomány , hogyZalalövőn
év elején közös egyeztetést tar-
tanak Zalalövő Város Önkor-
mányzata „Salla” Művelő-, a
dési Központ, valamint a tele-
pülés aktív civil szervezetei.
Így kirajzolódik az a színes
programlehetőség, mely egy
éven át kínál szórakozási, ki-
kapcsolódási lehetőséget a tele-
pülés, illetve a városba látogató
érdeklődők számára.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár mellett, mely
intézmény szervezésében 31,
civil szervezetekkel közös ese-
ményként 8 kulturális program
valósul meg az év során.

A művelődési központ új
rendezvényekkel is jelentkezik,
így június 10-én Zenekorzó-

Együtt Zalalövő Kultúrájáért
Nyolc programot terveznek

Amatőr zenekarok találkozója
szabadtéri program, augusztus
26-án Hármashatár Nemzetközi
Néptánc Találkozó, szeptember
24-én Kultur Szüret, egyéni
előadók, művészeti csoportok
bemutatkozása kínál kikapcso-
lódási lehetőséget.

Egyre több civil kezdeménye-
zés lát napvilágot, ahol a külön-
böző események az egyes tele-
pülésrészek lakosságának igényei
szerint szerveződnek, így mind-
összesen 113 program szerepel az
éves választékban Zalalövőn.

Zalalövő város rendezvény-
tervezete megtekinthető a mű-
velődési központ honlapján
(www. sallamkk.hu), és közös-
ségi oldalán.

BHK

Megbeszélés a rendezvénytervről.

„Gyertek macskurázni!” –
kezdődött a felhívás, ami
a lakosokhozzalaháshágyi

Feléledt a „macskurázás” hagyománya Zalaháshágyon

A képen a helyi gyerekek és felnőttek.

szólt. Régi hagyomány volt
a faluban, hogy jelmezbe
öltözött emberek járták a

házakat húshagyó kedden
este.

Manapság nem sokan indul-
nak útnak. A gyerekek által sike-
rült kicsit visszahozni és szeren-
csére nem csak gyerekek öltöt-
tek maskarát ezen a délutánon.
Volt gomba család, katica lányok,
kutya, cowboy, ninja is köztük.
A helyiek szívesen látták ven-
dégül a hozzájuk betérőket, aki-
ket fánkkal, süteménnyel, cso-

koládéval kínáltak, sőt zsebpénz
is került a kis tarisznyákba.

A jelmezbe öltözött csapat
az este zárásaként a művelődési
házban gyűlt össze, ahol szin-
tén finomsággal várták őket a
szervezők. A helyi gyerekek
több településre járnak óvodá-
ba, iskolába, így jó alkalom
volt arra, hogy egy kis időt
együtt töltsenek.

Nárai Nikolett

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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A vidám hangulatú télűző
farsangon a résztvevők készít-
hettek álarcokat, kézművesked-
hettek és különféle jelmezekbe
bújhattak. A program végén az
önkormányzat édességgel és
elismerő oklevéllel jutalmazta a
kreatív jelmezben megjelent
résztvevőket.

Farsang Zalaboldogfán

A programot a TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 projekt
azonosító számú pályázatból
valósítottuk meg. A rendezvény
ingyenes, és szabadon látogat-
ható volt minden kedves ér-
deklődő számára.

Ámon Ferenc
polgármester

Most váltott az év 2023-ra
és már eltelt két hónap. Ebben
a két hónapban semKáváson
ált meg az idő, sem az élet.
Zajlott „rendesen”. Több kávási
család közös szervezésében
megtartott zenés szilveszteri
összejövetellel köszöntött be a
2023-as év. Jó hangulatban telt
este és éjszaka. Az éjféli tűzi-
játék csak fokozta a hangulatot.

Február 4.-én a K.I.K.A.
hívta a falú lakosait hagyo-
mányőrző disznóvágásra. A disz-
nó Irsáról érkezett. A viharos
szél, időnkénti hózivatar sem
szegte kedvét a szépszámban
összegyűlt „disznólkodó” kává-
siaknak. Az avatott kezek ha-
mar üstbe, fazékba, tepsibe rak-
ták a szétdarabolt állatot. Ké-
szült véres- májashurka, disz-
nósajt, sütnivaló kolbász. Ügyes

Így kezdtük az évet Káváson

Farsangolás…

Disznóvágás…

asszonyaink főztek-sütöttek. Va-
csora a nap fénypontja volt, ki-
derült, hogy az egésznapi mun-
ka nem volt hiábavaló. Volt hús-
leves, paradicsomos káposzta,

2023. február 12‐én, vasárnap délután a kultúrházban köszön-
tötték a nyugdíjasokat. Az estet Kovács Dezsőzalaszentgyörgyi
polgármester nyitotta meg, beszédében röviden összefoglalta az
elmúlt év eseményeit.

Ünnepélyes és vidám műsort adtak a Zalaszentgyörgyi Napkö-
ziotthonos Óvoda Zalaszentgyörgyi Néptánc-nagycsoportosai és a
együttes Tóth. A műsort követően bűnmegelőzési előadást tartott
László rendőrőrnagy. Az est kellemes hangulatú vacsorával zárult.

Nyugdíjasok köszöntése

főtt hús tormamártással, sülthú-
sok, sült töltött étek. Az estét
friss borok kóstolgatása mellett
vidám beszélgetés zárta.

Az újévben újra éledt a
péntek esti asztalitenisz, nálunk
csak pingpong. A sportkör ve-
zetése szervezte a mozogni vá-
gyók körében az estét, melynek

aztán folytatása is lett. időseb-
bek, fiatalok, férfiak és egy hölgy,
akik az estét a mozgásnak, en-
nek a szórakozásnak szentelték.
A játék mellett a disznóvágás-
ból erre az alkalomra tarto-
gatott finomságok fogyasztása
segítette a várakozást, az asztal
mellé kerülést.

A képviselő-testület elfogad-
ta falu 2023. évi költségvetését
több egyeztetést követően. Sze-
rényebb lehetőségek elé né-
zünk. Egyelőre a vis maior pá-
lyázat ad lehetőséget vízelve-
zető árkok, hegyi utak rendbe-
tételére, megújítására. A meg-
növekedett energiaárak a tele-
pülést is jelentősen érintette.
Energiatakarékosságunk az épü-
leteink fával való fűtése, a ke-
vesebb rendezvény, illetve a
rendezvények átcsoportosítása
kellő alapot ad a biztonságos
pénzügyi évhez.

Civil kezdeményezésre szer-
veződött húshagyókeddi mas-
karajárás, télűzés. Kis falunk
lelkes fiatal asszonyai voltak a
főszervezők. A faluközpontban
gyülekezett „macskurák” vonul-
tak végig a falu főutcáján ke-
replőkkel, hangos kurjongatás-
sal. Több háznál kínálással vár-
ták a vidám csoportot. Fánkkal,
itallal kedveskedtek a télűzők-
nek. A sportpályánál rakott mág-
lyán égett el a szalmából ké-
szült kiszebábú, mely szimbo-
lizálta a telet, a betegséget, ami
elégetésre került. Várjuk a ta-
vasz eljöttét, a megújulást, az
első hírnökei már láthatók a
kertekben, erdőn, mezőn, virág-
zik a hóvirág az ibolya, a sípo-
lóvirág. A korai kerti virágok, a
hunyor, a sáfrány és a kankalin.

Eke László
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Már évek óta gyakorlat, hogy
a farsangi időszakban köszönt-
jük 65 évnél idő-Zalaháshágy
sebb és a nők 40 évével nyug-
díjba vonult lakóit. Így volt ez
idén is. Január 29.-én, vasárnap
délután 15 órakor több mint
hetvenen gyűltek össze a kul-
túrházban az érintett 88 fő kö-
zül. A rendezvény polgármes-
teri köszöntővel kezdődött, majd
Vigh László országgyűlési kép-
viselő – akit elkísért felesége és
egyik unokája – üdvözölte és
fejezte ki jókívánságait a je-
lenlévőknek. Együtt köszöntöt-
ték a település legidősebb la-
kóit, ésSimonics Tibort Vadász
Károlynét. Köszöntötték a leg-
fiatalabb – december óta –
nyugdíjas is. AzAndor Imrét
asszonyok egy cserepes virá-

Nyugdíjasok köszöntése
got, a férfiak egy üveg bort
kaptak.

Kulturális műsor követke-
zett: ésHertelendy Attila Deb-
rei Zsuzsanna – a Hevesi Sán-
dor Színház színészei – operett
betétekkel, örökzöld slágerek-
kel szórakoztatták, énekeltették
meg a szépkorúakat. Ezután
versek hangzottak el, majd a
helyi Asszonykórus mutatta be,
milyen is egy megszorító intéz-
kedés az öregek otthonában. Az
előadások után vacsorával ven-
dégelte meg az önkormányzat a
szépkorúakat. Az asztalokra a
főételek mellé borok, pogácsák
és sütemények kerültek. Min-
den adva volt a gondtalan ki-
kapcsolódáshoz, beszélgetés-
hez, közös énekléshez.

Horváth Gyula

Külterületi helyi közutak
fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21
kódszámú pályázati felhívásra
támogatási kérelmet nyújtott be
Zalacséb Község Önkormányzata,
a „Feta” út felújításának céljából.

Önkormányzatunk többszö-
ri hiánypótlások után 2023 feb-
ruárjában megkapta a pozitív
elbírálást tartalmazó támogatói
okiratot, amelynek értelmében,
69.977.008 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást kapunk a tel-
jes kivitelezési munkák támo-
gatásához. Ezen munka eseté-
ben már természetesen közbe-
szerzési eljárást kell lefolytatni,
ami kb. fél év, ezután történ-
hetnek az egyeztetések a kivi-
telezővel, aztán indulhat a konk-
rét munka. Terveink szerint
2023. év végén, vagy 2024. év
elején kezdődhet a kivitelezés.

Több kisebb fejlesztés meg-
valósításának előkészítésén is
dolgozik az önkormányzat, ter-

Útfejlesztés Zalacsében

mészetesen a részletes előké-
szítések után ezekről is be-
számolunk.

Erdei Csaba,
polgármester

2023. február 13-án délelőtt
fergeteges farsangi mulatság volt
a Zalaszentgyörgyi Napköziott-
honos Óvodában. Az ötletes

Óvodai farsang

jelmezek mesés világba repí-
tették viselőiket ezen a szép
délelőttön, mely minden gyer-
meknek emlékezetes marad.
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* A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

13 biztosító és 9 bank egy helyen,
teljeskörű, - díjmentes ügyintézéssel
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Akció

A Zala Vármegyei Köz-
gyűlés 2023. március 9-én, csü-
törtökön az idei évben már
harmadik ülését tartotta dr. Pál
Attila elnök vezetésével.

A testület először elfogadta
a meghívóban szereplő napi-
rendi pontokat és azok tárgya-
lási sorrendjét, majd első napi-
rendi pontként meghallgatta a
Zala Vármegyei Kormányhiva-
tal Agrárügyi Főosztályának ve-
zetője, dr. Németh Ágnes Iza-
bella tájékoztatóját az állat-
egészségügy Zala vármegyében
felmerülő aktuális kérdéseiről,
esetleges problémáiról a jár-
ványügyi és állatvédelmi igaz-
gatási feladatok tükrében. A
vármegyei főállatorvos részle-
tesen bemutatta az általa veze-
tett főosztály szervezeti egysé-
geinek, az erdészeti, a földmű-
velésügyi, a növény- és talaj-

Az állategészségügy zalai aktuális kérdései
Tájékoztató a Zala Vármegyei Közgyűlés üléséről

védelmi, valamint az élelmi-
szerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi osztályok szakte-
rületeit, feladatait. A tájékozta-
tó kitért az Afrikai sertéspestis
járvány kapcsán megtett intéz-
kedésekre és azok eredményei-
re. A főosztályvezető közlése
szerint a mentesítési terv által
előírt kötelezettségek teljesü-
lésével, a vadgazdálkodásban
résztvevő szereplők és a sertés-
ágazat szereplőinek felelősség-
teljes jogkövető magatartásával
az ASP járvány vadállomány-
ban történő terjedése lelassult
hazánkban, és jó eséllyel a
sertéságazatot, és így a nemzet-
gazdaságot is erősen veszélyez-
tető fertőző betegség megállít-
ható a vaddisznóállomány erő-
teljes gyérítésével. Zala vár-
megye az elmúlt három évben a
betegség vármegyei megjelené-

se ellen tett védekező intéz-
kedések végrehajtásában a vad-
gazdálkodók és a hatóság hat-
hatós együttműködésének kö-
vetkeztében jól teljesített.

Dr. Németh Ágnes Izabella
a kóbor állatok befogásával,
tulajdonjogának átruházásával
és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok, valamint az állatok
védelméről és kíméletéről szóló
jogszabályok rendelkezéseinek
Zala vármegyében történő tel-
jesülésére kapcsán elmondta:
jelenleg hatályos joganyag meg-
felelően, részletekben menően,
érthető logikát követve adja
meg a szabályozást; az állatvé-
delem területén a források szű-
kössége nehezíti a feladatok
még eredményesebb ellátását.
Remélhetőleg a közeljövőben
ezen a téren is előrelépések
történhetnek, tekintettel arra,
hogy az állatvédelmi cselekvési
terv kidolgozásáért és végre-
hajtásáért felelős kormánybiz-
tos 2022 májusától felkarolta
az állatvédelem területét.

A tájékoztató elfogadását
követően a vármegye Integrált
Területi Programjának 3.0 ver-
zióját tárgyalta meg a testület.
A Terület- és településfejlesz-

tési Operatív Program Plusz
Európai Bizottság által tavaly
decemberben történt jóváhagyá-
sát követően a végleges ter-
vezési keretek alapján lehető-
ség nyílt a 61,322 Mrd forintos
forráskerettel már elfogadott
ITP dokumentumnak a TOP
Plusz struktúráját lekövető fe-
lülvizsgálatára, annak elfogadá-
sára. Az év során lehetővé válik
a még meghirdetés előtt álló
TOP Plusz pályázati felhívások
kiírása is. Az idei évben egy
további ITP módosítás várható,
amely során az árfolyamnyere-
ségből származó és az inflációt
ellentételező források felhasz-
nálási lehetőségeinek rögzíté-
sére kerül majd sor.

Harmadik napirendi pont-
ként az önkormányzat 2023.
évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadására, majd
Zala Vármegyei Önkormány-
zata és a Zala Vármegyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat kö-
zötti megállapodás felülvizsgá-
latára került sor.

Végezetül a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés
jóváhagyását szavazta meg a
vármegyei közgyűlés. (Forrás:
Zala Vármegyei Önkormányzat)

ÓVODÁBA HÍVOGATÓ!
KEDVES SZÜLŐK, LEENDŐ OVISOK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A
ZALASZENTGYÖRGYI NAPKÖZIOTTHONOS

ÓVODA
BEIRATKOZÁST HÍRDET 2023/2024-ES NEVELÉSI

ÉVRE!

Helye és időpontja:
Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda

8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 51.
2023. április 25-26. 8:00 – 16:00

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Az intézmény dolgozói nevében:

Márkus Bernadett Rita
intézményvezető

ELÉRHETŐSÉG:
zalaszentgyorgyiovi@gmail.com

30/995-8242


