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Január 7-én or-Vigh László
szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztos és ,Gyarmati Antal
Zalalövő polgármestere tartott
sajtótájékoztatót, amelyen érté-
kelték az elmúlt esztendőt, va-
lamint szó esett a 2021-es év
főbb célkitűzéséről, feladatairól.

Gyarmati Antal összefoglal-
ta a városban történt fejleszté-
seket, többek között a Széche-
nyi és József Attila utcák kö-
zötti vízelvezető árok mélyíté-
sét, egy újabb járdaszakasz épí-
tését, a Borostyán-tóhoz vezető
út felújítását, a mini bölcsőde
létesítését, óvodai vizesblokk,
valamint a Szociális és Alap-
szolgáltatási Központ külső, a
rendőrség épületének belső
felújítását. Emellett zártkerti út
épült a Csütörtök-hegyen, meg-

Zalalövői számadás és tervezés
újult a Jókai utca járhatatlan
szakasza, és számos karbantar-
tási munkát végeztek a tele-
pülésen.

A 2021-es tervek között sze-
repel az önkormányzati szolgá-
lati lakás felújítása, közösségi
tér és kemence építése a tájház
melletti ingatlanon, a Boros-
tyán-tó strandnál vizesblokk
építése, fitneszpark létesítése,
az óvoda udvari játékainak fel-
újítása, műfüves grundfoci pá-
lya építése, a zalapatakai teme-
tő ravatalozójának felújítása és
bővítése, sportcentrum felújítá-
sának befejező munkálatai, va-
lamint a nagyobb projektek
előkészítése, megkezdése: vá-
rosközpont rehabilitáció és a
Borostyán-tó szolgáltatási szín-
vonalának fejlesztése. A Ma-

gyar Falu Program és az újon-
nan megnyíló európai uniós
forrásokra a jövőben is pályá-
zatokat kívánnak benyújtani.

Vigh László szintén értékel-
te az elmúlt évet. Mint elmond-
ta, a vírushelyzet által generált
nehéz gazdasági helyzetben
örülhetnek azok a települések,
amelyek legalább szinten tudtak
maradni. Zalalövőt fontos tele-
pülésnek említi a kistérségben,
amelyben központi szerepet tölt
be. Kiemelte a várható uniós
pályázatokban rejlő nagy lehe-
tőségeket, valamint a 2021-es
év Zalalövőt érintő fejlesztési
terveit, mely során a település-
központ rehabilitációban, vala-

mint a Borostyán-tó fejlesztésé-
ben is előbbre kívánnak lépni a
tervezés és a megvalósítás te-
rén is. Kitért a Zalaegerszegen
épülő, világviszonylatban is ki-
emelkedő tesztpálya tágabb
körzetére is hatással bíró, po-
zitív hozadékaira, így pl. a ked-
vező munkaerő piaci változá-
sokra, a szállás, vendéglátás és
szórakozási lehetőségek kíná-
latára.

Beszédében kiemelte a ví-
rus megállításához szükséges
védőoltás fontosságát, mely re-
gisztrációhoz kötött. Csak így
kerülhetjük el a következő
hullámot.

BHK

Vigh László (jobbról) és Gyarmati Antal tartott tájékoztatót.

Az újév első perceiben két
gyermek is született a zala-
egerszegi Szent Rafael Kórház-
ban. Elsőként nulla óra tizen-
két perckor ésPénzes Roland
Bardon Renáta kislánya,
Pénzes Mira látta meg a
napvilágot 3300 grammal és 52
cm-rel.

Zalalövői az egyik első újévi baba

Január 7-én a zalalövői új-
szülöttet és családját Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos köszöntötte.

Az önkormányzat ajándékát
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-
gármestere és Kovács Ildikó
jegyző adta át a szülőknek.

BHK

A polgármester és a jegyzőnő adta át a szülőknek az önkor-
mányzat ajándékát.
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A 78 éve történt esemé-
nyekre emlékezett Zalalövő
Város Önkormányzata január
10-én. Az áldozatokért Horváth
István Sándor plébános celeb-
rált szentmisét a zalalövői
Szent László király templom-
ban. Ezt követően Horváth
Eszter történelemtanár emlé-

Megemlékezés a Don-kanyar hőseiről
kezett a Don-kanyar történel-
mi eseményeire, ahol több
ezer magyar katona vesztette
életét.

Az áldozatok tiszteletére a
II. világháborús emlékműnél
lehetett egyénileg elhelyezni a
kegyelet mécseseit (képünkön).

P.K.

Negyedik éve már, hogy a
zalalövői civil szervezetek tá-
mogatásával megvalósult az
„Adni jó” karácsonyi jótékony-
sági akció, melynek keretében
az elmúlt évek során a szer-
vezők több közösségi program-
mal, a rászorulóknak pedig
ajándékcsomaggal tették szeb-
bé az adventi ünnepeket.

A koronavírus-járvány miatt
2020-ban nagyobb szükség volt
az adományokra, mint koráb-
ban bármikor. A jelenlegi ren-
delkezések miatt elmaradt a ha-
gyományos disznóvágás, vagy
a szabadtéri közös ételfőzés és
ételosztás, ám most is készültek

„Adni jó”
a civilek ajándékcsomag akció-
jukkal.

A december 21-ig érkezett
felajánlásoknak köszönhetően
az összefogás keretében 140
csomagot állítottak össze kö-
zösen és szállítottak el még a
karácsonyi ünnepvárásban a
rászoruló családok részére. Kö-
szönetet mondunk a résztvevő
civil szervezeteknek, vállalko-
zásoknak és az adományozó
magánszemélyeknek, hogy az
ünnepi asztalra kerülhetett sok
családban meleg étel, valamint
tartós élelmiszer, szaloncukor
és édesség.

P.K.

A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület ren-
dezvényei is elmaradtak a ta-
valyi évben. Nem tudták meg-
tartani az egyre népszerűbb
falunapot, elmaradt az idősek
napja és a karácsonyi betlehem.

Novemberben érkezett a
csodálatos hír, miszerint a
Zalalövői Önkormányzat által
benyújtott pályázat nyertesnek
bizonyult, így a kis városrész is
végre saját faluházhoz jutha-
tott, mely már régóta hatalmas
vágya volt az ott lakóknak.

Karácsony közeledtével sem
tétlenkedett az egyesület. Ad-
venti ablak naptár készítésére
biztatták az embereket és na-
gyon szép alkotások születtek.
Először került sor a budafai
közös karácsonyfa felállítására,
amit és családjaHorváth József
ajánlott fel. ésRüdiger Guth
felesége már eddig is már több
alkalommal támogatta a tele-
pülés részt, tavaly az általuk
felajánlott támogatásnak hála a
Mikulás is ellátogatott a tele-
pülés apró gyerekeihez.

Húsvétkor tartottak először
süteményosztást az egyedül élő

Egyesülettel a budafai közösségért

nyugdíjasoknak, ezt a szép
gesztust karácsonykor is foly-
tatták. A süteményeket az egye-
sület tagjai készítették és osz-
tották ki, nem kis meglepetést
okozva a falu idős polgárainak.

Az idei évben sem fognak
tétlenkedni, hiszen elkezdődik
a faluház rendbetétele, átalakí-
tása, remélve hogy még jobban
összefogja az eddig is össze-
tartó és lelkes lakókat, bízva
abban, hogy ebben az évben
már ott tarthatják meg a ren-
dezvényeket.

S.ZS

Elkezdődik a faluház rendbe-

tétele.

Ha akartuk, ha nem, idén egy kicsit máshogy telt a kará-
csony. Lehet, hogy szűkebb körben, lehet, valamivel szeré-
nyebben, de eljött a keresztény világ legmeghittebb ünnepe.

Ebben a fokozott elővigyázatosságot követelő pandémiás
időszakban többek között a kulturális intézmények is bezárták
kapuikat, így a hagyományos karácsonyi műsor sem valósul-
hatott meg a színpadán, melyet az„Salla” Művelődési Központ
elmúlt években a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola közös műsoraként tekinthetett meg a lakosság.

A művelődési központ által működtetett Zalalövő Városi
Televízió munkatársainak ötletei alapján a stáb megszólította a
helyi televízió adását vevő települések polgármestereit, hogy
vegyenek részt egy közös karácsonyi műsorban, melyben az
adott településekről polgármesteri köszöntők, versek hangzot-
tak el. Hosszas, aprólékos munka során kamerafelvételek, fotók
készültek az adott településekről, így Felsőjánosfa, Hegy-
hátszentjakab, Csöde, Zalalövő, Keménfa, Salomvár, Zala-
háshágy, Zalacséb, Vaspör-Velence, Ozmánbük jellegzetes épü-
letei, terei, is gazdagítják a filmet, melynek zárásaként az alkal-
mi zenekar, valamint a kórus jóvoltából klip is készült.

Mivel az ötlet csak pár hete merült fel, így csekély idő állt a
felvétel elkészítésére, de így is jelzi a szándékot, hogy közösen
ebben a nehéz időszakban is lehet felemelő, meghitt perceket
adni a nézőknek.

Az adventi, karácsonyi várakozást megjelenítő irodalmi
összeállítást először december 21-én láthatta a tíz település, de
az adás megtekinthető a youtube csatornán is.

A Zalalövő Városi Televízió munkatársai ezúton kívánnak
boldog egészségben teljes újévet.

BHK

Karácsony ünnepe vírus idején
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A rendszerváltásig nem volt
Bagod községnek címere, ha-
bár a jelenlegi közigazgatási
határa már majdnem másfél
évtizeddel korábban, 1977-ben
kialakult.

A címer alsó részén a zöld
mezőben található ezüst hullám-
vonal a község természeti adott-
ságait, a Zala folyót, illetve a
Zala völgyet szimbolizálja.

Templomunk oltárképe Szent
István király legendájának a

Érdekességek Bagodról:
miért ilyen a címerünk?

barokk kor óta legáltalánosab-
ban használt jelenetét ábrázol-
ja. Ez a Szent Korona felaján-
lása Szűz Máriának, ami a
címerben is megjelenik a he-
raldika ( ) szabályaihozcímertan
igazodva: köpenyes arany kar
ezüst kézfejjel arany Szent
Koronát tart. Ez előtt tisz-
telegve kapta legújabb utcánk a
Szent István nevet.

A jelenlegi Bagod a törté-
nelmi időkben négy önálló köz-
ség formájában létezett (Alsó-
bagod, Felsőbagod, Szentpál,
Vitenyéd) – ezért figyelembe
véve falunk e történelmi külön-
legességét –, a négy település a
címerben jelképesen jelenik
meg, amelyet a pajzsfej köze-
pén lebegő, négy egymással
szemben álló ezüst csillag
szimbolizál.

A hajdani településrészek-
kel hamarosan visszatérünk ki-
csit bővebben.

Bagod Község
Önkormányzata

Furcsa olvasni a fenti címet a veszélyhelyzet idején, amikor
mindenki negatív teszteredményekért szorít, ám eBagodban
nehéz időszaknak egy igazán szép momentumának lehettünk
tanúi.

Egyik szépkorú lakónk idén tölti be 93. életévét, magas
kora ellenére mégis csípőprotézis műtétre vállalkozott, kifeje-
zetten erős fájdalmai miatt már mozogni is alig tudott. Men-
tálisan ugyancsak megterhelő a fájdalom, hát még fiziká-
lisan, nem beszélve a szorongást, amit az operáció tudata je-
lenthetett.

Ezt tetézte koronavírus megbetegedése, ami tüdőgyulla-
dással párosult! Egy fiatalnak is sok a rosszból, hát még egy
időskorúnak!

A mai emberre oly sokszor jellemző pesszimizmusnak, ne-
gatív hozzáállásnak nyomát sem lehetett észrevenni rajta, élni
akarása erősebb volt mindennél, 6 koronavírus tesztet követően
december 30-án sikeres műtétet hajtottak végre rajta, e sorok
írásakor már készült elhagyni a kórházat.

Családjának telefonon sokszor mesélte a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház dolgozóinak kedvességét, áldozatkészségét –
amit 1 hónapos bent tartózkodása során nap mint nap tapasztalt
–, illetve az imádság erejét.

Azt mondják, a gyógyulás félig az orvostudományon, félig
a hiten múlik. Meglehet, mindenesetre:

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a sas,

futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Bagod Község Önkormányzata

Bagod Község Önkormányzata 2020-as főbb tevékenységei-
ről, továbbá 2021-es terveiről az alábbiakban ad gondolatjelek
mentén tájékoztatást az érdeklődők számára:

Mit hozott számunkra 2020.?:
– óvodai melléképület felújítása,
– Deák utca felújítása,
– nagy érdeklődés által övezett régészeti feltárás,
– az iskola felújítása, átépítése, bővítése, a tornaterem fejlesz-

tése, udvar átépítése (projektgazda: Zalaegerszegi Tankerületi
Központ) folyamatban, a 2021-2022-es tanévet az iskola tanulói,
pedagógusai, munkatársai már az új épületben kezdhetik meg,

– mezőgazdasági utak helyreállítása (több alkalommal a gaz-
dák közreműködésével).

– Érdekességek a számok tükrében:
o kaszálás (intézményi zöldterület-karbantartások nélkül):
• az idei szezonunk 31-32 hétig tartott,
• ez alatt fűnyíró kistraktorunkkal kollégánk 14 közterületet

összesen 307 alkalommal kaszált,
• ez átlagosan ~22 kaszálást jelent területenként április

legelejétől november 9-ig,
• a fenti számok természetesen nem tartalmazzák az egyéb

géphasználatokat (pl.: damilos fűnyírók, magasgazvágó, 3 db rézsű-
zúzó, hagyományos fűnyírók), bérkaszálásokat, további területeket,

o büszkék vagyunk rá, a település elmúlt évtizedeinek folya-
matos fejlődése lehetővé tette számunkra, hogy felújított épü-
letekben, épületrészekben tudjuk elhelyezni egy egész tanéven át
az iskola csaknem 200 „lakóját” (diákok és dolgozók) az iskola
átépítésének idejére. Ez majdnem 900 négyzetméternyi épület fo-
lyamatos működtetését (víz, villany, gáz, stb.) jelenti az eddig
használtakon felül. A 8 osztály 7 külön bejáraton éri el az
ideiglenesen kialakított termeit 5 különböző helyszínen, ami a
koronavírus terjedésének akadályozásában nagy segítség,

o a 2 személygépjárművünk egy év alatt a településen majd-
nem 12.000 km-t tett meg,

o 25 db KRESZ tábla cseréje, illetve a meglévők mellé 2 db
forgalomtechnikai tükör kihelyezése,

o 2020 tavaszán padkázás 36 t bazalt felhasználásával.
Az idei év után következzenek 2021-es terveink:
A koronavírus anyagilag erősen visszaveti az önkormányza-

tokat, 2021 a takarékosság éve lesz, ennek ellenére továbbra is a
„ ” elvet tartja szem előtt képviselő-minimális cél a maximum
testületünk, azaz kihozni a lehetőségekből a lehető legtöbbet,

- új építési telkek kialakítása az elkövetkezendő években:
anyagi erőforrásaink jelentős részét e nagy, költséges és összetett
cél elérésének rendeljük alá,

- urnafal építése a Zalaegerszeg felőli temetőben,
- intézményi sószoba építése a Micimackó Bölcsőde és a Ba-

godi Napsugár Óvoda épületében,
- önkormányzati tulajdonú főzőkonyha eszköz- és infrastruk-

turális fejlesztése a bérlővel együttműködve, hozzávetőlegesen
~6.000.000 Ft értékben tervezve,

- útburkolat felújítása,
- 2021-ben ünnepli Bagod és németországi testvérvárosa –

Heilbad Heiligenstadt – kapcsolatának 25. évfordulóját.
A fentiekről bővebb információk a honlapunkon (www.

bagod.hu) találhatók.
Bagod Község Önkormányzata

Közmeghallgatás másképp

Csak pozitívan…

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdo-
kumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoz-
tatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, irány-
mutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hoz-
zájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.

2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek ered-
ményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia meg-
állapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp ked-
vezőbben alakultak az utóbbi egy év során.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereske-
delem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az admi-
nisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek terüle-
tein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munka-
vállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pá-
lyázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támo-
gatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.

A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arány-
ban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Dr. Vlasits Miklós fogorvos
és asszisztens felesége 50 éven
át szolgálta a zalaszentgyör-
gyieket és a környékbelieket.
Kezdetben naponta 20-25 pá-
ciens is felkereste a rendelőt.

– Eleinte még statisztikát is
vezettünk, részletezve a húzá-
sok, tömések, egyéb beavatko-
zások számát – mondja a dok-
tor. – Eljártunk az óvodákba a
feleségemmel, ahol megtaní-
tottuk a kisgyermekeket a he-
lyes fogmosásra.

– Nagyon elkeserítő tapasz-
talataink voltak a gyermekek
fogainak állapotával kapcso-
latban – folytatja a feleség, aki

Ötven éve együtt házasságban és a rendelőben (2.)
öt évtizeden keresztül volt
asszisztense férjének. 1972-től
1996-ig hetente egy napot a
gyermekekre szántunk. Akkor
még nem volt a környéken is-
kolafogászat. A tanintézetek
igazgatói partnerek voltak a
szervezésben.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e
utód a fogorvosi rendelőben,
nem tudnak választ adni. Vla-
sits doktor szerint a lecsökkent
praxislétszám miatt az anyagi
feltételek hiányoznak legin-
kább.

– Mi az utolsó tíz éveben
már szembesültünk ezzel a
problémával – említi Vlasits

doktor. – Mégis maradtunk,
mert a szívünkhöz nőttek az
emberek, szeretünk itt élni,
megfogott bennünket ez a táj.
Egyszerűen nem tudtuk abba-
hagyni! A feleségem hetven-
négy éves, én hetvenöt vagyok.
A koronavírus-járvány eldön-
tötte a kérdést: fájó szívvel, de
befejeztük a praktizálást. Ha
visszatekintünk az elmúlt 50
évre, jó érzéssel tölt el minket,
hogy lehetőségeinkhez mérten
próbáltunk mindent megtenni be-
tegeink színvonalas ellátásának
és elégettségének érdekében.

A Vlasits-házaspárt nem
csak a gyógyító munkában állí-
totta nehéz helyzet elé a jár-
vány. A Németországban élő
lányukkal és unokájukkal való
személyes kapcsolattartás, ta-
lálkozás is nehézzé vált.

– 18 éves unokánk imád itt
lenni – folytatja a feleség. –
Neki Zalaszentgyörgy jelenti
Magyarországot. Amikor kicsi
volt, s jöttünk haza a repülő-
térről, a kocsiban mindig azt
kérdezte: hol van Magyaror-
szág? Amikor hazaérkeztünk
Zalaszentgyörgyre, kiszállt a

kocsiból, összecsapta a két
kezét és felkiáltott: Itt van Ma-
gyarország! Ez Magyarország!

Mint mondja Vlasits doktor
és felesége, ötven év rendelés
után furcsák lesznek a követ-
kező napok, hónapok, évek. Öt
évtized alatt szigorú beosztás
szerint éltek, dolgoztak, tevé-
kenyen részt vettek a falu köz-
életében. Az idős fát nehéz át-
ültetni, ezért szeretnének Zala-
szentgyörgyön maradni. Ott,
ahol boldogan, jóban-rosszban,
szövetségesként éltek ötven
éven keresztül.

Mint az előző részben (de-
cemberi számunkban) írtuk, a
Vlasits-házaspár nem csak a
fogorvosi rendelőben végzett öt
évtizeden keresztül lelkiismere-
tes, magas színvonalú munkát.
Aktív szereplői voltak a falu
közéletének, a férj tagja volt a
képviselő-testületnek, a feleség
pedig a Vöröskereszt helyi
szervezetét vezette. 2009-ben a
házaspár tevékenységét Zala-
szentgyörgyért-díjjal ismerte el
a falu.

E.E.
(Vége)

Immár fehér köpeny nélkül a fogorvosi rendelőben.

Fotó: Tornyos ErvinFotó: Tornyos Ervin

A zalaháshágyi önkormány-
zat szociális rendeletében meg-
fogalmazottak alapján először
kaptak karácsonyi csomagot a
rászoruló családok: a nyugdíjas
háztartások, a gyermeküket
egyedül nevelő szülők, a három
vagy több gyermekes családok,
az egyedül élő rokkant nyug-
díjasok, a munkanélküliek. A
csomagban tartós élelmiszerek,
valamint mosogatószer és baba
szappan volt, mintegy három-
ezer forint értékben.

Évek óta, így idén is meg-
kapták nyugdíjasaink az egy
kilogramm szaloncukrot. Gon-
dolom, hogy a nyugdíjasok
örültek az önkormányzat segít-
ségének. Újdonság volt, hogy
idén először kaptak a 18 évnél
fiatalabb gyerekek karácsonyi
juttatást, fejenként ötezer fo-
rintot.

Zalaháshágyi hírmorzsák

A Belügyminisztériumtól
pályázat alapján elnyert pénz-
ből 22 m tűzifát tudtunk vá-3

sárolni. A szűkös keretből csak
a legjobban rászorultaknak tud-
tunk segíteni 1, illetve 2 m3

tűzifa ingyenes kiszállításával.
December 10-én megkezdő-

dött az orvosi rendelő felújí-
tása, a Magyar Falu Program-
ban elnyert, 100 %-os intenzi-
tású támogatás alapján. A mun-
katerület átadása után a kivi-
telező megkezdte a 12,5 millió
Ft értékű munkálatokat. Ezek
során építészeti, gépészeti és
elektromos felújítások lesznek.
A projekt befejezési határideje
március 12. Az orvosi rendelés
a felújítás alatt az önkormány-
zati hivatalban kapott elhelye-
zést, a rendelési idő nem vál-
tozott.

Horváth Gyula

A képen Molnárné Kalamár Éva veszi át a karácsonyi csomagot.
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Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata a 2020. év végén
jelképes, kis ajándékkal lepte
meg a már kevésbé fiatal la-
kóit. Nyilvánvaló, hogy a Co-
vid miatt elmaradt rendezvé-
nyeket, összejöveteleket, az ott
szerzett közösségi élményeket
nem lehet pótolni egy kis
csomaggal.

Ajándékunk gesztus értéké-
kű, hogy az érintettek közvet-
lenül is érezzék: fontosak és
megbecsült tagjai a helyi kö-
zösségnek.

Munkájukra, segítségükre
szükség volt, van és lesz ahhoz,

Ajándékcsomagok Hagyárosböröndön

hogy a település tovább szé-
püljön, gyarapodjon.

Varga Katalin
polgármester

Boncz József köszöntése…

A megszokottól eltérően
2020-ban a koronavírussal kap-
csolatos rendelet betartása, il-
letve egymás védelme miatt,
minden gyermeket otthon láto-
gatott meg a Mikulás.

Mindenkinek írt egy kis le-
vélkét a nagyszakállú, hogy de-
cember 5-én érkezik hozzájuk,
csengőszó jelzi az érkezését,
ezért figyeljék az ablakból.

Mindenki izgatottan várta,
mikor is érkezik a várva várt

Keménfán is járt a Mikulás
Télapó, akit két segítője kísért,
hogy megkíméljék az ajándé-
kokkal teli, nehéz puttony cipe-
lésében és a kiosztásban.

Csillogó szemekkel cso-
dálták a kapuban toporgó
Mikulást, akinek verssel, ének-
kel köszönték meg az aján-
dékokat.

Reméljük 2021-ben is lesz-
nek jó gyerekek a faluban és
ellátogat hozzánk ismét.

-k-

Hagyárosbörönd Önkor-
mányzata a karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódva online mé-
zeskalács házikó versenyt hir-
detett. A verseny célja az volt,
hogy a kedvet csináljon egy
kellemes, emlékezetes közös
családi programhoz, a mézes-
kalács házikó készítéshez.

A házikók bírálati szem-
pontjai között szerepelt az öt-
letesség (azaz mennyire egyedi,
különleges a házikó), a kivite-
lezés (azaz mennyire sikerült
szépen összerakni, milyen lett a
díszítés), milyen lett a házikó
hangulata. A versenyre bárki

Online mézeskalács házikó verseny

nevezhetett, kortól és lakóhely-
től függetlenül.

A verseny bírálata alapján a
verseny első helyezett házikóját
Hegedűs Eszter Filingerés
Rozanna készítette.

Örülünk, hogy sokan kedvet
kaptak a készítéshez, és bízunk
benne, hogy idén már nem csak
az online térben, hanem szemé-
lyesen is együtt lehetünk, és
készíthetjük közösen is a mé-
zeskalács házikókat.

Már most lehet tervezgetni,
hogy milyen is legyen a 2021.
év mézeskalács házikója!

Imre Vanda

A győztes házikó.

Hagyárosbörönd utcáit 2020
télen is, december 5-én este,
sötétedés után járta a .Mikulás
Kis meglepetéssel kedveskedett
a gyerekeknek, akik most a ka-
puba tett csizmával és termé-

Idén már vendégül is látnák
szetesen nagy izgalommal vár-
ták a nagyszakállú öreget.

A Mikulás és krampusza
sorra keresték fel a gyermekes
házakat. A kapu elé érve a Mi-
kulás megcsengette botját, és
integetett az ablakban leske-
lődő gyerekeknek. Sokan az aj-
tóhoz szaladtak, és ott megáll-
va énekkel, dallal köszönték
meg a látogatást és az aján-
dékokat.

2021-ben talán újra teljesül-
het a gyermekek vágya, és már
a szobában is hellyel kínál-
hatják a megfáradt Mikulást,
aki mosolyogva bátorítja a fél-
szeg kicsiket, vagy éppen hom-
lokát ráncolva kéri meg a csin-
talanokat arra, hogy jövőre szó-
fogadóbbak legyenek.

Varga Katalin
polgármester

Mikulás munka után.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ha 2019 elején Gábor-
nak azt mondja valaki, hogy
pár hónap múlva sokkal több
időt fog a családjával otthon
tölteni, biztos hitetlenkedve
hallgatta volna.

Azonban ki gondolta
volna, hogy ekkorát változik
a világ. Végre otthonról tud
dolgozni, több időt tud a
családjával tölteni. De a na-
pok előrehaladtával rá kel-
lett jönnie, az otthonuk nincs
erre a helyzetre felkészülve.
A trendiség oltárán meg-
hozott kompromisszumok:

– nem baj, ha kisebb,
– nem baj, ha nincs benne,
– nem baj, ha kevesebb,
de olyan jól néz ki, ve-

gyük meg…
Most ezek a kompro-

misszumok napról napra
egyre jobban megkeserítik
az életüket. Kénytelen beis-
merni, hogy ezen változtatni
kell.

Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Nem elég, ha csak a
terven nézz ki jól az ott-
honuk, de terv szerint kell,
hogy megvalósuljon. Ezért
találkoztunk.

3 D-s látványterveken mu-
tattuk meg, milyen lesz az
otthonuk. Így minden rész-
letet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés előtt.
Amikor elkészültünk, hív-
tam Gábort.

Elégedett vagy? – kér-
deztem.

– Igen. A gyerekek azt
mondták, itt még egy több-
hónapos karantént is ki tud-
nának bírni, veszekedés nél-
kül…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Ki gondolta volna…

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Hagyományteremtő jelleg-
gel is csatlakozottZalaháshágy
a Világító Adventi Ablakok
kezdeményezéshez, aminek kö-
zösségépítő jellege is van. Ma-
ga az ötlet 2016-ban indult
Solymáron és már az ország
majdnem minden megyéjében
követésre talált. Bárki részt ve-
het benne akár úgy, hogy fel-
díszíti ablakát, akár úgy, hogy a
kivilágított ablakot a faluban
történő séta során megkeresi,
lefényképezi. Az elkészült ab-
lakok képei a facebook-on is
megtekinthetőek voltak.

Az ablakdíszben meg kel-
lett jelennie a dátumnak és
vállalni kellett, hogy a kiosztott
dátumtól (naptól), annak 17

Adventi ablakok Zalaháshágyon
órájától kezdve „világít” az
ablak december 24-ig. Szentes-
te napján így az összes részt-
vevő ház ablaka, tehát mind a
24 kivilágított, feldíszített ab-
lak is jelezte a Világosság el-
jövetelét.

Az önkormányzat és az
egyházközség köszönetét fejezi
ki a kezdeményezés ötletgaz-
dájának, szervezőinek, akik a
következők voltak: Varga Ve-
ronika, Horváth Gyuláné, Sza-
bó Anett Szabó Ferencnéés .
Rajtuk kívül köszönetet érde-
mel mindenki, aki lehetővé tet-
te, hogy gyönyörködhettünk a
szépen kidíszített adventi ab-
lakokban.

Horváth Gyula

2020-ban csat-Zalaboldogfa
lakozott egy már országosra
nőtt kezdeményezéshez, a Vi-
lágító adventi kalendáriumhoz.
December elsejétől minden nap
más és más helyi lakos díszí-
tette ki és világította ki az ab-
lakát a szintén világító aznapi
adventi számmal. Karácsony-
hoz közeledve így egyre több
ablak világított Zalaboldogfa
utcáin, közelebb hozva min-
denkihez a csodás várakozás
időszakát. Szenteste pedig egy-
szerre hozott fényt az összes
ablak.

Idén Zalaboldogfán a Mi-
kulás házhoz ment. Az ese-
ményre 2020. december 5-én
került sor, melyre minden kis-
gyermek személyre szóló felhí-
vást kapott. A természet nem

Hírek Zalaboldogfáról
készült fel az érkezésére, hó
sajnos nem esett, így a szánját
és a rénszarvasait otthon kellett
hagynia. Ennek ellenére a ta-
lálkozás nagy öröm volt a ki-
csik számára, hiszen legtöbbjük
eddig még nem látta személye-
sen a nagyszakállút. A gyere-
kek az ablakból lesték és in-
tegettek lelkesen neki. A Miku-
lás természetesen nem érkezett
üres kézzel, puttonyában szép
nagy csomag lapult minden
kisgyermek számára. A gyer-
mekek nagyon örültek az aján-
déknak és megígérték, hogy jö-
vőre még jobban fognak visel-
kedni, mint idén. A Mikulás is
nagyon örült, hogy ilyen jó
gyerekekhez látogathatott el és
megígérte, hogy jövőre is
visszatér Zalaboldogfára.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A 2020-as esztendő nehéz év-
ként kerül be Hagyárosbörönd
község történetébe is. A nehézsé-
gek ellenére a település azért
több eredményt is elért, illetve
igyekezett megalapozni a követ-
kező időszak sikereit.

A faluért végzett munkát je-
lentősen segítette a 2020. tava-
szán megalakuló Hagyárosbö-
röndért Egyesület. Az egyesü-
let tagjai kétkezi munkával köz-
vetlenül tettek azért, hogy a te-
lepülés környezete szebbé, illet-
ve biztonságosabbá váljon. A ci-
vil szervezet észrevételeivel, ötle-
teivel, javaslataival is folyama-
tosan jelen volt, rendszeres vissza-
csatolást is adott az önkormány-
zat munkájával kapcsolatban.
Az egyesület és az önkormány-
zat közös szervezésében való-
sult meg a „Szép előkertek”
program, melynek során több
előkert is díjazott lett.

Az egyesület és az önkor-
mányzat együtt gondolkodott
valamennyi pályázati projekt kap-
csán. Egy, az ősszel benyújtott,
széles pályázati célt megfogal-
mazó pályázat esetén az egye-
sület részt vett az ötletgyűj-
tésben, a koncepció felállítás-
ban, áttekintette a terveket, hogy
olyan pályázat kerüljön benyúj-
tásra, mely leginkább a falu ér-

Elismerések Hagyárosböröndön
dekét szolgálja. (Ez a pályázat
még elbírálás alatt van.)

Az egyesület elnöke és a pol-
gármester az egyesület legtevé-
kenyebb tagjai, Horváth Tibor-
né, Rózsás Tamás, Simon Ist-
ván, Bödör Imre és családja ré-
szére, a munkájukat megköszö-
nő, elismerő oklevelet adott.

Külön köszönet jár Molnár
Imre egyesületi elnök részére,
aki nagy lelkesedéssel, aktivi-
tással vezeti, koordinálja a civil
testület tevékenységét.

Hasonlóan az elmúlt évekhez, 2020-ban is ajándékcso-
magot osztott a lakosoknak.Keménfa Község Önkormányzata

Az elmúlt év mindenki számára kicsit más és nehezebb
volt, mint az eddigiek. Jelen pandémiás helyzetben felérté-
kelődnek az emberi kapcsolatok, szükségük van az embereknek
a szeretetre, odafigyelésre. Ezért 2020-ban még inkább fontos
volt a település vezetősége számára, hogy az ünnepek közeled-
tével megajándékozza az itt élőket, ezzel is kinyilvánítva, hogy
kicsiktől az idősekig mindenki számíthat a segítségre.

Keménfa Község Önkormányzata ezúton kíván mindenki-
nek egészséggel és boldogsággal teli új évet!

Ünnepi ajándékozás Keménfán

Nagy meglepetésben volt ré-
szük a élő gyerme-Zalacsében
keknek.

A nagyszakállú személye-
sen kereste fel őket december
6-án lovashintóján és adta át

Lovashintón érkezett
mindegyiküknek a mikuláscso-
magot.

Az úton két krampusz is el-
kísérte őt, akik a kiosztásban se-
gítették a Mikulást.

Gál Roland

A kialakult járványügyi hely-
zet miatt 2020-ban sajnos nem
ünnepelhettük közösen az adven-
tet. Mégis szerettük volna kö-
zelebb hozni mindenkihez a cso-
dás várakozás időszakát, ezért
első alkalommal megszervezés-
re került is a vilá-Salomváron
gító adventi kalendárium, va-
gyis december napjainak meg-
felelő, fénylő számok díszítet-
ték a salomvári házak ablakait
december 1. és 24. között.

A játék lényege, hogy de-
cember elsejétől minden nap más-
és más helyi lakos díszítette és
világította ki az ablakát a szin-
tén világító aznapi adventi szám-
mal. Karácsonyhoz közeledve

Advent Salomváron
így egyre több ablak világított Sa-
lomvár utcáin.

A játék fő szervezője Hor-
váthné Havranek Tímea, aki nagy
lelkesedéssel indította el útjára
az ablakvadászatot. Aki ablak-
díszítést szeretett volna vállal-
ni, november 30-ig adhatta le
jelentkezését. A közösségi ol-
dalon alakult egy „Salomvári Ad-
venti Ablakok” nevű csoport,
melyben a „vadászok” minden
reggel megkapták az adott nap-
ra vonatkozó koordinátákat,
amelyek segítségükre szolgál-
tak a keresésben.

A „vadászok” minden nap
17 órától 20 óráig indulhattak
útnak, a kidíszített ablaknak pe-

dig ezzel egy időben kellett ün-
nepi fénybe öltöznie. Ha sike-
rült megtalálni az ablakot, lefény-
képezhették és feltölthették a
csoport oldalára. Minden feltöl-
tő és ünnepi ablakot díszítő
apró ajándékban részesült.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani minden részt-
vevőnek és bízunk benne, hogy
egy újabb hagyománnyal bő-
vült a falu élete, mely közelebb
hozza egymáshoz a lakosságot.

Németh Kinga

A plébánia épülete.

2021. január
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90 éves lett Bicsák Ist-
vánné, Szidi mama. A kerek
születésnapon az önkormányzat
részéről pol-Gyarmati Antal
gármester és Kovács Ildikó
jegyző köszöntötte, egyúttal át-
adták az minisz-Orbán Viktor
terelnök által adományozott
emléklapot.

Nagy elismerésnek örvend
a településen Szidi mama. Har-
minc éven keresztül ő vezette
az irsapusztai telepet, ahol szar-
vasmarhák, sertések és juhok –
akkoriban még juhállománya is
volt a gazdaságnak – tenyész-
tési munkáinak irányítása volt a
fő feladata. A szorgalmas mun-
ka eredményét már gyermekko-
rától ismeri, közel állt hozzá
mindig is a mezőgazdaság és az
állattartás. Az akkori visszaem-
lékezések szerint Szidi mama
azok közé tartozott, akikre min-
dig, minden helyzetben lehet

Szidi mama köszöntése
számítani, és bárhová is került,
becsülettel helytállt. A nehéz-
nek tűnő munka helyett ő is
úgy emlékszik inkább, hogy sze-
retett mindent szívvel csinálni
és értelmét látta, neki megbe-
csülést hozott. Régebben mé-
hészkedett, mára a legkedve-
sebb időtöltése a kézimunká-
zás. Hímzéseivel kézműves ki-
állításokon találkozhattak a
környékbeliek. Munkáiban ked-
vesen keveredik az alaposság, a
könnyedség és vidámság. Sza-
bad idejében – ha teheti – első
osztályos dédunokájával kár-
tyázik a legszívesebben.

Manapság is pontos napi-
rend szerint él, naponta főz,
újságot olvas, tévét néz. Friss
szemmel követi, mi történik a
világban.

Szidi mamának egészségi
állapotára sem lehet különö-
sebb panasza, annak ellenére,

hogy 2003-ban egy komoly
agydaganatot leküzdött, és az-
óta is jól van. Bicsák Istvánné
1930. december 25-én született
Belsőszerben. Az élet hamar el-
sodorta szülőhelyéről, ahova
sokszor visszatért. Zalalövőre

gépkocsivezető férje révén ke-
rült, házasságából két gyerme-
ke született, akik azóta már
négy unokával és egy dédunká-
val ajándékozták meg, család-
jával jelenleg is Zalalövőn él.

P.K.

Az ünneplők körében…

Hagyárosbörönd katolikus
templomában tavaly karácsony-
kor a Covid-járvány miatt nem
lehetett megtartani a szokásos
év végi betlehemes játékot.
December 24-én délután, a
Farkas László plébános által
bemutatott szentmise keretében
csak egy egyszerű karácsonyi
köszöntőre kerülhetett sor, Tom-

Gyere el a jászolhoz!...

Részlet az előadásból.

A veszélyhelyzet miatt nem
tartottak Mikulás-váró ünnep-
séget a kultúr-Zalaháshágyon
házban, pedig a gyermekek
nagyon várták a nagyszakállút.
Ezért döntött úgy az önkor-
mányzat, megkéri a Mikulást: ő
keresse fel a gyerekeket, no
nem a házukban, hanem a kerí-
tésnél, a kapuban. Az ötlet meg-
valósításában köszönetet kell
mondani (Mi-Molnár Tamásnak
kulás), Mihályi Erzsébetnek
(Mikulás ruha), Büki Józsefnek
(szállító jármű), valamint Sipos
Győző Vaspöri Józsefnéés ön-
kormányzati dolgozóknak.

Az ötlet megvalósult. Ez
huszonhét család negyvenhá-
rom gyermekét érintette. De-

Házhoz ment a Mikulás Zalaháshágyon
cember 5-én délután érkezett a
Mikulás az északi falurész felől
és kétórás látogatása során
minden 14 évnél fiatalabb gyer-
meket felkeresett. Az ajándék
édességből és gyümölcsből, üdí-
tőből állt, de volt, aki virgácsot
is kapott. A gyermekek ké-
szültek a Mikulás fogadására,
hiszen az ajándék átvétele után
verset mondtak, énekeltek,
nagy gonddal elkészített rajzot
adtak át viszonzásképpen.

Nem mindennapi esemény
is történt a délután folyamán:
lebukott a Mikulás, méghozzá
úgy, hogy kisfiú aMolnár Ákos
hangjáról ismerte fel az édes-
apa-Mikulást.

Horváth Gyula

pa Ágnes vezetésével. A „Gye-
re el a jászolhoz még ma éjjel!”
című előadás keretében a szerep-
lők felelevenítették Jézus Krisz-
tus születésének eseményeit.

A megjelent hívek Paksa
Gergely orgonajátéka mellett
nagy lelkesedéssel énekelték a
közismert karácsonyi dalokat.

Ács László

Molnár Ákos, aki felismerte a
Mikulást.

Dávid Vivien átadja a rajzát a
Mikulásnak.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Síremlék akció és
kiárusítás!

Síremlék akció és
kiárusítás!

Ha elolvasta, adja tovább!

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

mûszeres autódiagnosztika E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


