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A havilapba feladhatja hirdetését aZalalövõ és Környéke

isSalla Mûvelõdési Központban

Hirdetések feladása az újságba személyesen az alábbi címen:

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

Hirdetését feladhatja a „Sallában” is!

Tizenhét települést érint a

közel 5,5 milliárd forint értékű

beruházás, mely során uniós és

hazai támogatással valósult

meg egy teljes körű szenny-

Szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés Zalalövőn

vízelvezetési- és kezelési be-

ruházás.

A Nyugat- és Dél-dunántúli

szennyvízelvezetési és kezelési

fejlesztés 4. projekt így bizto-

sította, hogy Zalalövőn is meg-

épüljön az új technológiával

ellátott modern létesítmény. A

zalalövői beruházás értéke 652

millió forint.

A témában sajtótájékoztató

keretében méltatta a fejlesztést

Vigh László országgyűlési kép-

viselő, miniszteri biztos, vala-

mint , ZalalövőGyarmati Antal

polgármestere.

A tájékoztatón Kovács Ta-

más Szabadics Zrt., a elnök-ve-

zérigazgatója elmondta, komp-

lett technológiai váltás történt,

mely során a napi kapacitás

600 m -ről 720 m -re nőtt,
3 3

emellett megújult a gépészeti

irányítási technika, új tisztí-

tórács, biológiai tisztítóegység,

új iszapvonal került kialakí-

tásra, komfortosabbá vált a szo-

ciális épület. Kisebb hálózat-

bővítés is történt, így tizenhat

ingatlant kapcsoltak a rend-

szerre.

Arnhoffer András Zalavíz, a

Zrt. elnök-vezérigazgatója ki-

tért a környezetvédelem figye-

lembe vételére, biztonságos

technológiára, mely a foszfor

és nitrogén csökkentésére irá-

nyul, így a szennyvíz nem

terheli a környezetet, valamint

a maradék iszap mezőgazda-

sági hasznosítására, bioenergia

kinyerésére szolgálhat.

A sajtótájékoztatót köve-

tően a résztvevők megtekin-

tették a létesítményt.

(Zala megyéből Zalalövőn

kívül Rédicset, Reszneket, Kül-

sősárdot, Belsősárdot, Pór-

szombatot és Szilvágyot érinti

a beruházás.)

BHK

A zalalövői beruházás értéke 652 millió forint.
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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.

A koronavírus járvány követ-
keztében a 478/2020.(XI.3.) szá-
mú Kormány rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetben képvise-
lő-testületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetőség,
a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) be-
kezdése alapján a közgyűlés fe-
ladat-és hatáskörét a közgyűlés
elnöke gyakorolja. A megyei köz-
gyűlés 2021. január 28-i ülésé-
nek megtartására ezért nem ke-
rülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő bi-
zottsági tagjai részére az előter-
jesztések a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatban foglaltak alap-
ján megküldésre kerültek. A ko-

Döntött a megyei közgyűlés elnöke

rábbi gyakorlatnak megfelelően
az előterjesztésekkel kapcsolat-
ban a képviselők a közgyűlés el-
nökének küldhették meg észre-

vételeiket, esetleges módosító in-
dítványaikat.

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekinteté-
ben , a közgyűlésdr. Pál Attila
elnöke meghozta döntését.
Összeállításra került az elnöki
beszámoló; az elnök módosí-
totta az önkormányzat 2020.
évi költségvetését, amelynek
főösszege a legutóbbi módosí-
tás óta 14.700 eFt-tal emelke-
dett, így 1.082.033 e Ft-ra
változott. Elfogadásra került
az önkormányzat 2021. évi
költségvetése 873.307 eFt fő-
összeggel, emellett határozat
született arról, hogy az önkor-
mányzatnak a 2022-2024.
évekre adósságot keletkeztető
ügyleteiből várhatóan nem ered
fizetési kötelezettsége.

A továbbiakban elfogadásra
került a Zala Megyei Terület-
fejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2021.
évi üzleti terve, és a jelenleg
futó foglalkoztatási paktum
projekt folytatását célzó tá-
mogatási igény benyújtására
vonatkozó felhatalmazás.

Ezt követően az önkor-
mányzat 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének elfoga-
dására került sor, eleget téve a
vonatkozó jogszabályi előírás-
nak, végül a közgyűlés elnöke
elfogadta me-dr. Mester László
gyei főjegyző tájékoztatóját a
Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal előző évi tevékeny-
ségéről, elvégzett feladatai-
ról. (Forrás: Zala Megyei Köz-
gyűlés)

Dr. Pál Attila

A 2020-as év mindannyiunk
számára rengeteg változást ho-
zott . A vírushely-Salomváron
zet olyan megpróbáltatások elé
állított mindenkit, amivel eddig
még nem találkozott.

Az év első ünnepi esemé-
nye az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc megemléke-
zése lett volna temetőnkben a
Babos Pál emlékműnél, melyre
több napon keresztül készül-
tünk, de a pandémiás helyzetre
való tekintettel nem tudtuk
megtartani. A következő napok-
ban, hónapokban az ismeretlen
helyzettel próbáltuk felvenni a
ritmust és megfelelni a körül-
ményeknek.

Felújítások, rendezvények Salomváron

Több év kihagyása után,
júniusban az önkormányzat ál-
tal megszervezésre került a falu
szépítését szolgáló társadalmi
munka. Egy falu rendezettsége
nagymértékben befolyásolja
mind a helybeliek, mind az
átutazók véleményét. Elsődle-
ges célunk az örökzöld bokrok
megnyírása és kivágása volt.
Ezen kívül figyelembe vettük a
virágágyások és a sövények
elhanyagoltságát, rendbetételét.
A falu központján kívül az
orvosi rendelő környezetében
lévő veszélyes és kiszáradt fák,
bokrok kivágása is sorra került.

Célkitűzésünk, hogy min-
den évben megrendezünk egy

jótékonysági eseményt, mely-
nek bevételét egy előre meg-
határozott célra fogjuk fordí-
tani, amely idén a gyerekek
által kedvelt játszótér felújítása.
Ez a jótékonysági esemény a
Sándor-napi bál volt, melyre a
vírushelyzet következtében
nyáron került sor. Több, mint
száz résztvevő és rengeteg
céges, illetve magán támoga-
tásnak köszönhetően az idén
kitűzött célt sikerült elérni.

Ezen kívül augusztusban a
Dózsa György utca mintegy
330 méteres szakaszán kapott

új aszfaltburkolatot, melynek
átadására szeptember 17-én ke-
rült sor.

A faluban régóta igény mu-
tatkozott egy új játszótér épí-
tésére. A jótékonysági bál be-
vételéből és az önkormányzat
saját forrásából egy, a mai kor
követelményeinek megfelelő
játszóteret építettünk, melyhez
a lakosság jelentős mértékű tár-
sadalmi munkával járult hozzá.
A hivatalos átadásra a vírus-
helyzet felerősödése miatt nem
kerülhetett sor.

Németh Kinga

Igény volt az új játszótérre.
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A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zottat kérdezte.

Az oltási tervnek megfe-
lelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók része-
sültek a koronavírus elleni

Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra

védőoltásban. Ezzel párhuza-
mosan – január 9-től kezdő-
dően – a zalai idősotthonok la-
kóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gon-
dozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte
el a vakcinák beadását. A hó-
nap végéig a megyében mű-
ködő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telep-
helyén megtörtént azon dol-
gozók és bentlakók immuni-
zálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a he-
lyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idős-
otthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas
kockázati csoportba tartoznak.

2021. február 4-én új sza-
kaszba lépett a védekezés az-
zal, hogy kezdetét vette az
oltásra regisztrált legidősebb
korosztály immunizálása is. A
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A
Zala megyében kijelölt 20
háziorvosi praxisban 10-10 re-
gisztrált idős személy Moder-
na vakcinában részesült, míg
az összes Zala megyei házi-
orvosi körzet mindegyike –
számszerűen 145 – további 6-6
idős embert az oltópontként
kijelölt kórházakba utalt be,
ahol az érintettek a Pfizer vak-
cináját kapták meg. A 60 éven
felüliek körében a védőoltások
beadásának további menetét az
országba érkező vakcina szál-
lítmányok határozzák meg. Bár

jelenleg kevés vakcina áll ren-
delkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tart-
ja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyor-
sabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.

*
Egyértelműen a védőoltás

fontosságában hisz a március-
ban 87. életévét betöltő Né-
meth János Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, seré-
nyen dolgozik páterdombi mű-
termében. Mint mondja, sürgeti

az idő, hiszen a Göcseji úti te-
mető új ravatalozójához készíti
alkotását. Arra a kérdésre, hogy
beoltatja-e magát a koronavírus
ellen, határozott választ adott.

– Azzal, hogy elkezdtem az
új munkát, szinte karanténban
vagyok, hiszen ki sem mozdu-
lok a műteremből. Természete-
sen ennek ellenére beoltatom
magam, már regisztráltam is.
Felelőtlenség azt mondani, hogy
felesleges a védőoltás, hiszen
bizonyítottan védelmet nyújt.
Életünkben semmi sem új, hi-
szen korábban is voltak járvá-
nyok, s mindaddig, amíg nem
születtek hatékony védőoltások,
az emberiség sebezhető volt.

*
A koronavírus ellen haté-

konyan és biztonságosan csak

védőoltással lehet védekezni –
nyilatkozta korábban Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora. A professzor azt is
elmondta, mit jelent pontosan
az átoltottság, milyen a külön-
böző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltás-
sal összefüggő aggodalmakat.

A koronavírus-járvány elle-
ni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítsé-
gével, azaz védőoltással a szer-
vezetünk megfelelő immunvá-
laszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzött-
ségnek nagyon komoly ára
van, hiszen sok honfitársunk
súlyosan megbetegszik, sőt a
legrosszabb esetben halált is
okozhat a vírus. Ez jól látható
a naponta közölt adatokból.
Ezért egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy hatékonyan és biz-
tonságosan csak oltással lehet
védekezni a koronavírus ellen
– mondta a szakember, aki
szerint az átoltottságra azért
van szükség, hogy a járványt
meg tudjuk állítani.

A szakember kitért rá: több-
féle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik ha-
tékony, megfelel a követelmé-
nyeknek. Közel százéves ha-
gyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat hasz-
náltak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

tani. Az a cél, hogy ha kitör
egy világjárvány, akkor ne le-
gyen szükség évekre, vagy
akár csak egy évre, hanem hó-
napokon belül ki lehessen fej-
leszteni a hatékony védőoltást
a vírusfertőzés ellen. Merkely
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy minden vakcina haté-

kony, amelyet jelenleg a klini-
kai gyakorlatban használnak.

*
A magyar kormány ebben a

nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállal-
kozások kezét, sőt, újabb ele-
mekkel bővült mind a család-
védelmi, mind pedig a gazda-
ságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a tá-
mogatásra jogosultak kérelmei-
nek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal eb-
ben a feladatban is – hangsú-
lyozta .dr. Sifter Rózsa

*
Orbán Viktor január 15-én a

Kossuth rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022-
től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.

Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök úgy
kommentálta: az emberek dol-
gozni akarnak, munkából akar-
nak megélni, és a magyar vál-
lalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válság-
kezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.

A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentet-
tek, iparűzési adót is csökkentet-
tek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertet-
te, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsé-
be csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.

Szólt a hiteltörlesztési mo-
ratóriumról is, amellyel 3000
milliárd forint maradt a csa-
ládoknál és a cégeknél.

Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését, így
a februári borítékban egy heti
nyugdíjjal több lesz – emlé-
keztetett, kiemelve, hogy a kor-
mány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

Dr. Sifter Rózsa

A védőoltás életet ment.

Németh János

Merkely Béla

Orbán Viktor

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

Zalalövő és Környéke
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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 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Zalaszentgyörgy, Kávás és
Zalaboldogfa 1951. január 1-től
1969. június 30-ig önálló
tanácsot működtettek, majd a
jogszabályi kötelezéseknek kö-
szönhetően közös tanácsokban
folytatták közigazgatási tevé-
kenységüket. A rendszerváltás
mindhárom települést a Bagodi
Közös Tanácshoz tartozva érte.
1991. január 1-től innen kivált
Zalaszentgyörgy és Zalabol-
dogfa, 1 évvel később Kávás is.
Szentgyörgy és Boldogfa elő-
ször az önálló lét mellett dön-
tött, Kávás azonban már kör-
jegyzőség működtetésében látta
a lehetőséget, így 1992. január
1-től létrehozták a Zalaszent-
györgy-Kávás Községek Kör-
jegyzőségét. Zalaboldogfa egy
évtizedig önálló maradt és La-
katos Ferencné jegyző nyugdíj-
ba vonulását követően, a 2000.
november 22-i együttes ülésen
hozott döntéssel 2001. január
1-től csatlakozott körjegyzősé-
günkhöz, így működött 2013.
február 28-ig teljes egyetértés-
ben a Zalaszentgyörgy-Kávás-
Zalaboldogfa Körjegyzősége.

Ennek különlegessége az
volt, hogy Zalaboldogfa Zala-
szentgyörggyel és Kávással
sem határos. Az önkormányzati
törvény akkor hatályos szövege
még csak a szomszédos tele-
pülések együttműködését enged-
te, mégis a speciális település-
szerkezetnek, és más történeti
előzményeknek köszönhetően
az akkori köztársasági megbí-
zott és az államkincstár az ész-
szerűséget és az önrendelkezési
jogot tiszteletben tartva erre
nem tett törvényességi észre-
vételt, hallgatott. Az önkor-
mányzati törvény ezt csupán a
2011. január 1-től hatályos mó-
dosítással „szentesítette” (dr.
Hóbor Erzsébet – dr. Varga Ti-
bor tanulmánya).

2013-tól új alapokra helyez-
ték az önkormányzati műkö-
dést, megszűntek a körjegyző-
ségek, olyan közös hivatalok
létrehozására kötelezték az
1000 főnél kisebb lakosságszá-
mú településeket, amelyeknek
összlakosság-száma eléri a 2000
főt. Így olvadt össze 2013.
március 1-től a zalaszentgyör-
gyi és a babosdöbrétei körjegy-
zőség. A változásokra ezt köve-
tően csupán a választási évek-

A hivatal krónikája (1.)
Visszatekintés az épület felújítása kapcsán

ben lett lehetőség, amellyel
nagy számú község élt 2020.
január 1-től is. Ennek követ-
kezményeként működik ma Ba-
bosdöbréte, Kávás, Zalaboldog-
fa, Zalacséb és Zalaháshágy
együtt Zalaszentgyörggyel a Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban.

De lássuk csak a fenti mű-
ködés infrastruktúrális és sze-
mélyi hátterét napjainkig.

Szentgyörgyön a tanács a
Lenin utca (mai Kossuth út)
91-ben működött, ami egyben
szolgálati lakása is volt az ak-
kori VB titkárnak, Bicsák Jó-
zsefnek, és ahol intézni lehetett
ügyeket a közös tanács lét-
rehozását követően is.

Az 1990. őszi első válasz-
tásokat követően 1991. január
1-től az akkori képviselő-tes-
tület Császár László polgár-
mesterrel az élen az egykori
csarnok helyén alakította ki az
első hivatalt. A Kossuth út 85-
ben az egykor nagy nevű Zala-
szentgyörgyi Takarékszövetke-
zet fogadta az ügyfeleket az
utca felőli irodában, a hátsóban
pedig az új polgármesteri hi-
vatal dr. Szabó Ferenc nyug-
díjas jegyzővel és Horváth Zol-
tánné Marika pénzügyessel
szolgálta a lakosság érdekeit.
Az adós feladatokat Wolfné
Tompó Katalin látta el rész-
munkaidőben a Zalacsébi hi-
vatalból átjárva, az építésha-
tósági feladatokat pedig Borsos
Károlyné Márta keddenként
Zalaháshágyról. 1992-ben Ká-
vás csatlakozásával Eke Lász-
lóné Mariann érkezett pénz-
ügyesként, Pais Tiborné pedig
körjegyzőként Feri bácsi he-
lyett. Kicsinek bizonyult az egy
helyiség, 1992. június 1-jén át-
költöztek a jelenlegi hivatal
épületébe, a Kossuth út 72-be.
A posta addig a Kossuth út 33-
ban működött, ahol a tisztvise-
lőnek szolgálati lakást is biz-
tosítottak. 1992. augusztusában
az akkor felújított takarék-
szövetkezet hátsó irodájába te-
lepítették azt át. 91-ig a jelen-
legi hivatali épületben még
csak a sportöltöző volt az alsó
szinten, déli és keleti irányú
bejáratokkal, a földszint K-i
oldalán a tűzoltó szertár, a
többi helyiségben pedig a kör-
jegyzőség kapott helyet. Ma-
rikát és Mariannt Bécs Béláné

Erika és Simon Zsuzsanna
váltották 1994-ben, illetve 98-
ban, főállású adósként pedig
Cseke Andrea kezdett itt dol-
gozni 2000-től. 2003-ban a kör-
jegyző nyugdíjba vonulását kö-
vetően szeptember 1-től a je-
lenlegi jegyzőt választotta az
akkori 3 település polgármes-
tere: Császár László, Horváth
Istvánné és Luter Péter. 2004.
gyászt hozott: elveszítettük au-
gusztusban Mártit, a helyére ér-
kezett Ferencz-Hallek Valéria,
aki ma is építészként segíti
munkánkat. Illetve eltemettük

az első polgármestert, Laci bá-
csit is decemberben. Azóta a
faluért Kovács Dezső dolgozik
polgármesterként.

Zalaboldogfa 2001. január
1-i csatlakozásával új munka-
társsal, Borbás Endréné Zsu-
zsával bővültünk, aki 2011-es
haláláig a boldogfai kirendel-
tségen segítette a lakosságot
mosolygós természetével.

Takácsné Simán Zsuzsanna
jegyző

(A cikk második, befejező
részét következő számunkban
olvashatják.)

A szorgos zalaszentgyörgyiek… Jobbról a második Császár
László egykori polgármester.

A hivatal évekkel ezelőtt…
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A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszer-
vezni a megszokott munkarendeket, sokan home office-
ban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság idő-
szakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében szemé-
lyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 ered-
ményeit a veszélyhelyzet időszakában is tudta biztosítani
a Konzorcium. 2020. december 31-ig 640 fő (321 nő és
319 férfi) került bevonásra a megyei paktumba, mely a
vállalt indikátorok 101,59 %-át teszi ki, ezáltal elmond-
hatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszá-
mokat már túl is teljesítette a TOP program.

A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az
inaktívak teszik ki (151 fő), ők azok, akik a programban
vonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres
jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek mun-
kát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált állás-
kereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az in-
aktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők
(132 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(86 fő) bevonása.

A paktum 2017-es indulása óta folyamatos igény mu-
tatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támo-
gatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhe-
lyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatás-
ban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a tá-
mogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkozta-
tottsági szintjét, tartósan javítva Zala munkaerő-piaci
helyzetét.

A bértámogatás mellett népszerű támogatási forma volt
a célcsoport körében a vállalkozóvá válás támogatása, a
nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett 40 ügyfél
helyett 60 álláskereső indíthatott önálló vállalkozást.

A foglalkoztatási paktum segítséget nyújtott azoknak is,
akik új szakmát szerettek volna tanulni, 2020 végéig
összesen 112 ügyfél vett részt a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valamilyen képzésben.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munka-
társai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanács-
adásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsőd-
leges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira

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.

Zalalövő és Környéke
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Zalalövőn 10 éve működik
a tanyagondnoki szolgálat, még-
hozzá ugyanazzal a személlyel,
mindenki megelégedésére.

Sütheő Jánosné, Gabi a lekö-
szönő tanyagondnok és szakem-
ber szemszögéből mutatta be,
milyen sokfajta – segítő, szolgál-
tató, szervező – munkát kell vé-
geznie egy tanyagondnoknak. Az
ideális tanyagondnok szerinte ma-
gabiztos elméleti tudással ren-
delkezik, fejlett értékrenddel és
jó készségekkel bír, és a kultu-
rált kommunikációban is jára-
tos. Mivel az egyik legfőbb kül-
detése az idős, egyedülálló em-
berek otthoni ellátása, nagyon
fontos, hogy jól együtt működ-
jön a gondozásból jelentős részt
vállaló szociális gondozóval.

Hogy mekkora jelentősége
van egy falu- vagy tanyagond-
nok munkájának, azt csak azok
értik igazán, akik számára ő je-
lenti az egyetlen kapcsolódást a

Munkába állt az új tanyagondnok Zalalövőn
külvilággal. Márpedig a kistele-
püléseken, a forgalmas területek-
től távol eső övezetekben élők
közül sokan számítanak rájuk.
Feladat pedig akad bőven, és so-
ha nincs két egyforma nap. Az
új zalalövői tanyagondnok, Pin-
térné Herczeg Angyalka január
1-től „teljesít szolgálatot” a te-
lepülésen és környékén. Zala-
lövőn több, mint 10 körzetben
(Morva, Csekék, Dedes, Irsapusz-
ta, Szűcsmajor, Sötétmajor alsó-
felső, Újmajor, és Budafa, Három-
ház, Kisfernekág, Nagyfernek-
ág, Nagyhegy, Pörgölin, Pata-
kai hegy, Dedesi hegy) elérhető
a díjmentes segítség, ott ahol erre
a legnagyobb igény mutatkozik.

A környéken élők a szolgál-
tatások iránti igényüket szemé-
lyesen, telefonon vagy írásban
is jelezhetik nála.

– Több hónapja voltam mun-
kanélküli és a lányom hívta fel
a figyelmem a hirdetésre, aki szin-

tén tanyagondok a környéken,
hogy ez a feladat nekem való len-
ne. Így próbáltam szerencsét,
és jelentkeztem az önkormány-
zatnál meghirdetett állásra. Bár
a kereskedelemben volt szeren-
csém dolgozni, és nagyon szeret-
tem is, az élet átírta a forgató-
könyvünket – kezdte történetét
Angyalka. Hozzátette, világéle-
tében Zalalövőn élt, mindenki
jól ismeri, ennek ellenére némi
időbe telt, mire hozzászoktak,
hogy az új feladatkörben is gyak-
ran találkozhatnak vele.

– A bizalom nagyon fontos
ebben a helyzetben, azt ki kell ér-
demelni. Sorsok bontakoznak ki
a szemem előtt, az otthonaikon
túl az életükbe is beengednek
az emberek. Ez felelősséggel
jár – magyarázta. Az idő azonban
őt igazolja. A környékbeliek kö-
zül ma már bárki bátran fordul
hozzá is ügyes-bajos dolgaival.

– Ugyan minden napban más
kihívások akadnak, és aligha van
két egyforma, igyekszem egy kis
rendszert csempészni a munkám-
ba. Reggel az iskolásokat, oviso-
kat hozom a környékről, vagy a
hivatalban kezdek, ellenőrzöm a
feladatokat, intézkedek. Délben
ebédet szállítok és délután haza-
viszem a gyerekeket.

A napi tennivalók fontos ré-
szét képezi a gyógyszerek beszer-
zése és kiszállítása, valamint a
bevásárlás is, főként az idősek

részére. Angyalka emiatt sokat
ingázik a település, valamint a
környező településrészek között.

– Amit lehet, Zalalövőn inté-
zek el. A koronavírus miatti hely-
zetben kicsit megszaporodtak a
tennivalók, hiszen főleg az idő-
sebb lakosok közül kérnek töb-
ben segítséget. A gyógyszerek ki-
váltása lényeges feladat. A ve-
szélyhelyzet előtt pedig orvosi
vizsgálatokra is rendszeresen szál-
lítottam azokat, akiknek szüksé-
gük volt rá – mondta.

A tanyavilágban élők szin-
tén gyakran hagyatkoznak a se-
gítségére. Jelenleg tíz-tizenegy
családot látogat rendszeresen.
A kisebb-nagyobb bevásárlások
szintén kincset érnek, főleg mos-
tanság.

Összetett feladat ez, de meg
kell segíteni azokat az embe-
reket, akik itt élnek, hogy
mindazokhoz a szolgáltatások-
hoz hozzá jussanak, amiben a
városban élők hozzájutnak. Napi
80-100 km-t kell megtenni, ki-
beszállásokkal, 36 gyermeket
mozgat, összekapcsolódnak a
feladatok.

– Jó érzés, hogy segíthetek,
és ennyi szerepkörben működ-
hetek. Kicsit pszichológus, nővér-
ke, szállító és tanár néni is va-
gyok. Sokat jelent ez munka, és
az emberek visszajelzése szere-
tete is ad erőt a mindennapokban.

PK

Pintérné Herczeg Angyalka: – A bizalom nagyon fontos.

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata – 2020. december
24.-e és 2021. január 6.-a kö-
zött időszakban – szabadon telje-
síthető Karácsonyi Kalandtúrát
hirdetett, hogy ezzel is egy ki-
csit ellentételezze a Covid-19 mi-
att elmaradt hagyományos prog-
ramok hiányát.

A túrán való részvétellel a csa-
ládok biztonságosan kimozdul-
hattak a négy fal közül, és köz-
ben kellemesen szórakozhattak,
mivel a túra nem egyszerűen, le-
jelölt útvonalon haladt, hanem
egy-egy útelágazónál kisebb rejt-
vények megfejtésével lehetett

megtudni, hogy merre van a he-
lyes út. Ha valaki a nem jó
irányt választotta, kis idő múl-
va visszafordult, és az útelága-
zóhoz tartozó feladatot újra gon-
dolva próbálhatott szerencsét
egy másik irányban.

A túra 13 útelágazáson ke-
resztül haladt, és végül a tele-
pülés központjában lévő bet-
lehemnél zárult.

A program sikeres volt, re-
méljük, hogy legközelebb még
többen, akár más településekről
is ellátogatnak hozzánk egy kis
karácsonyi kalandozásra.

Imre Vanda

Kalandtúra Hagyárosbörönd határában

A képen Simon Loretta, Simon Viola és Simon Blanka.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Zsolt áll a konyhában és
keres valamit.

– Itt kell lennie valahol,
nem hiszem el, hogy ez ve-
lem történik meg…

Már megvan, hogy mit fog
főzni vasárnapi ebédre. A csa-
lád is jóváhagyta. Csak ez hi-
ányzik hozzá. Ha nem találja
meg, akkor vagy lemegy a
boltba, vagy más lesz az ebéd.
Amint ezek a gondolatok vé-
gigfutnak a fejében, keresgé-
lés közben kezébe akadnak
azok az ázsiai fűszerek, ami-
ket még tavaly kapott aján-
dékba.

Elgondolkodva nézi a fű-
szereket:

– Végül is már régóta ter-
veztem, hogy kipróbálom őket,
akkor újratervezés.

Levette a régen használt
wok-edényt, keresett egy re-
ceptet és elkezdett főzni. Az
ázsiai ételek elkészítési mód-
ja nagyban eltér a tradicio-
nális magyar konyha főzési
szokásától, de nem olyan bo-
nyolult, sőt gyorsabban elké-
szül az étel. Főzés közben
eszébe jutott a barátja, aki
imádja ezeket az ételeket.
Egy éve, amikor utoljára
találkoztak, egy ázsiai étterem-
ben pont ilyent ettek. Ami-
kor elkészült, az asztalnál a
gyerekek az illatokból egy-
ből rájöttek, itt nem az lett
az ebéd, amit apa megígért.
Gyanakodva kóstolják, míg
Zsolt aggódva kérdezi:

– Na milyen lett?
– Ez pont olyan, mint amit

a barátoddal ettünk, tök jó.
– Amit ígértem, ahhoz nem

volt meg minden … – ma-
gyarázkodott Zsolt.

– De apa, minden rossz-
ban van valami jó. Így már
ilyent is tudsz készíteni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Minden rosszban…

A pandémia óvodánk éle-
tére is rányomta a bélyegét.
Őszi rendezvényeink vagy el-
maradtak, vagy csak óvodán
belül valósultak meg.

Az advent egy nagyon nyu-
godt, boldog időszak. Igyekez-
tünk a külső-belső dekorációk-
kal olyan hangulatot, légkört
varázsolni, ami kicsit feledtette
a járvány okozta helyzetet.

Mindennapi barkácsolással,
énekléssel, verseléssel, mesék-
kel fokoztuk az ünnepvárást, a
készülődést. Bár a Mikulásnak
csak az ovi ablakából tudtunk
integetni, de így is nagy volt a

Járvány idején az óvodában

boldogság. Hálás köszönet Ká-
dár Barbara zalaszentgyörgyi
lakosnak, aki minden gyereket
megajándékozott egy-egy cso-
maggal, így támogatva óvo-
dánkat!

A karácsonyi ünnepség is
zártkörű volt. Meghitt, békés,
örömteli délelőttön boldogan
vették birtokukba a játékokat,
amit a szülői munkaközösség
vásárolt. Hogy a szülők, hoz-
zátartozók se maradjanak le az
óvodai eseményekről, élmé-
nyekről, gyermekről készült
fotókkal mutattuk meg nekik az
adventi napokat, ünnepélyeket.

Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert ezt a járvány-
nyal nehezített időszakot intéz-
ményünk viszonylag könnyen
átvészelte. Néhány héttől elte-
kintve az időszaknak megfelelő
átlag gyermeklétszám domi-
nált. Januártól pedig szinte alig
van hiányzónk. Abban is sze-
rencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy óvodánkban nem ala-
kult ki gócpont. Bízom benne,
hogy ez továbbra is így marad.
A jövőre nézve rengeteg ter-
vünk van. Természetesen figye-
lembe vesszük, és betartjuk a
mindenkori járványi előíráso-
kat, de azt is fontosnak tartjuk,
hogy a gyermekek minél keve-
sebbet érzékeljenek ebből az
időszakból.

Készülünk a farsangra, amit
a gyerekek nagyon várnak.
Boldogan öltik magukra a kü-
lönböző jelmezeket, változnak
át kedvenc mesehősükké, figu-
rává. A farsangi időszak után
hamarosan nemzeti ünnepünk
következik! A jelenlegi helyzet-
ben óvodán belül emlékezünk,
és megkoszorúzzuk a kultúrház
előtti Petőfi szobrot!

Nagyon várjuk a tavaszt,
hiszen ennek az évszaknak az
ünnepköre is rengeteg élményt,
örömet, izgalmat tartogat mind-
annyiunk számára.

Czafitné Horváth Andrea

Viszonylag könnyen átvészelte eddig az óvoda a járványt.

A hagyományokhoz híven a
„Salla” Művelődési Központ
Könyvtára a 2020/21 es tanév-
ben is meghirdette megyei tör-
ténelem versenyét, melynek té-
mája az egyetemes és magyar
történelem 1700-1900 között
időszaka volt. A felhívásra 25
felső tagozatos tanuló jelentke-
zett. A három írásbeli fordulót
követő zalalövői döntő a jár-
ványhelyzet miatt ezúttal elma-
radt, ezért a játék végered-
ménye a visszaküldött feladat-
lapok értékelése alapján dőlt el.

Első helyezést ért el Borsos
Andor, az alsópáhoki dr. Szántó
Imre Általános Iskola tanulója,
felkészítő tanára Takácsné Ko-
vács Erzsébet. Második helyen
három versenyző végzett: Her-
csel Zsombor (zalaegerszegi
Dózsa György Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola, felkészítője Horváth
Petra), (történelemDéri Soma
tanára Standi Gyuláné), Süle
Olivér Gábor (felkészítő peda-
gógusa Szalayné Kámán Szil-
via), mindketten a zalaeger-
szegi Eötvös József Általános
Iskola diákjai. A harmadik he-

Lezárult a zalalövői történelem verseny

lyet (zalaegerszegiSpilák Berill
Liszt Ferenc Általános Iskola,
felkészítője Horváth Erzsébet)
szerezte meg.

Gratulálunk minden résztve-
vőnek, és köszönjük a közre-
működő pedagógusok munkáját!

K.M.

A történelmi levelezős verseny díjai.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Az önkormányzat a 2020-as
évben a ciklusidőszakra vonat-
kozóan igyekezett a valós hely-
zetre, problémákra és a tény-
leges igényekre, valamint a reá-
lis pénzügyi lehetőségekre ala-
pozott gazdasági programot
elfogadni. A gazdasági prog-
ramban megfogalmazott, és a
település életével, fejlesztésé-
vel, működtetésével kapcsolat-
ban meghatározott célok, el-
képzelések, feladatok rangso-
rolásra kerültek. A képviselő-
testület az így megállapított
cél- és feladatsorrend alapján
végezte a munkáját.

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata az aktív pályázati
tevékenységet tűzte ki célul.
Ennek megfelelően a 2020-as
évben több, mint 16 millió
forintnyi pályázati forráshoz
jutott, melyet alig fél millió
forint saját forrással kellett
csak kiegészíteni.

A legnagyobb fejlesztésre –
a Magyar Falu Program kere-
tében – a kultúrház részleges
felújításával került sor. Ez a
projekt több mint 10 millió
forintból valósult meg.

Szintén a Magyar Falu Prog-
ramhoz kapcsolódik a másik,
közel 3 millió forintos fejlesz-
tés, melynek során egy Kossuth
utcai lakóház került az önkor-
mányzat tulajdonába.

A település sikeresen pályá-
zott 1-1 millió forint értékben a
lakossági víz- és csatorna szol-
gáltatás támogatására, valamint
a helyi közfoglalkoztatás tá-
mogatására.

Az önkormányzat ezen felül
támogatásban részesült a diák-
munka programhoz, a szociális
célú tűzifa biztosításához, illet-
ve közművelődési eszközbe-
szerzéshez.

A 2020-as évben előtérbe
kerültek egyes településüze-
meltetési feladatok, így a helyi
utak több ízben kátyúzva lettek,

A 2020-as év mérlege Hagyárosböröndön
– önkormányzati szemmel

az árokrendszerrel ellátott kül-
területi utak és árkok tisztításra
kerültek, és a Darázsi út biz-
tonságát növelő intézkedések
születtek. A Kossuth utca és a
Fő utca elsőszámú csatlakozási
pontjához – a balesetveszélyes
helyzet csökkentése érdekében
– forgalomtechnikai tükör ke-
rült kihelyezése.

A településkép javítása ér-
dekében több intézkedés is
történt. Az önkormányzat „zöld
felület gondozási kötelezettség-
ről szóló helyi rendelete” vég-
rehajtása eredményeképpen a
településkép jelentősen javult,
több ingatlan gazdát cserélt.
Sor került a hagyárosi tele-
pülésrészen található temető
kerítésének utcafronti cseréjére,
felszámolásra került illegális
szemétlerakó is. A 2020-as év-
től a település több pontját de-
korációs elemek díszítik.

A játszótér témakörben is –
a biztonsági előírások figye-
lembe vételével – gyors intéz-
kedések történtek.

Az önkormányzat kezdemé-
nyezésére létrejött a Hagyáros-
böröndért Egyesület. A két
szervezet közvetlenül segítette
egymás munkáját, és több si-
keres akciót is hirdetett, köztük
a Szép előkertek programot.

Az önkormányzat anyagi-
lag, és helyiség biztosításával
támogatta a helyi polgárőr

egyesület munkáját, mely jól
szervezett tevékenységével hoz-
zájárul ahhoz, hogy a telepü-
lésen jó közbiztonság legyen.

A Covid-19 miatti veszély-
helyzetre az önkormányzat jól
reagált, maszkokat biztosított a
lakosságnak, folyamatosan vé-
gezte a helyiségek fertőtle-
nítését, a falugondnoki szol-
gálat folyamatosan ellátta a fel-
adatait.

A gazdasági programban
szerepelt, hogy minél több
helyi közösséget erősítő prog-
ram valósuljon meg. A korlá-
tozások időszakában sajnos
számos előre eltervezett önkor-
mányzati rendezvény elmaradt,

melyek online, illetve közvet-
len személyes találkozást nem
feltételező programmal kerül-
tek helyettesítésre. Szerencsére
azért sikerült megtartani több
hagyományos rendezvényt, így
a kolbásztöltő fesztivált, a far-
sangot, a bagolytúrát, a szüreti
felvonulást, illetve egy új
programot is, az alkotó tábort.

Az önkormányzat tehát a
2020-as évet a község fejlődése
szempontjából határozottan po-
zitívra értékeli, és reméli, hogy
a következő években is hasonló
előrelépéseket tud tenni a te-
lepülés érdekében.

Varga Katalin
polgármester

Hagyárosböröndön az önkéntes tűzoltók tevékenysége több
mint 100 éves múltra tekint vissza.

Az önkéntes tűzoltók csapata hosszú évtizedeken át fontos
szerepet játszott a település tűz elleni védekezésében, illetve a
gyorsan elhárítandó veszélyhelyzetek megszüntetésében. Nagy
segítség volt ez a faluban élőknek, hiszen a helyben dolgozó
tűzoltók gyorsan mozgósíthatóak voltak, s hamar a baj hely-
színére érkeztek. Az összeszokott csapat sokszor még a hivatá-
sos tűzoltóság kiérkezése előtt eloltotta a tüzet, illetve megaka-
dályozta annak továbbterjedését.

Az önkéntes tűzoltók a település tisztelt, megbecsült tagjai
voltak, akikre mindig számítani lehetett a bajban. A tagok
száma általában 8 fő körül mozgott. Nem volt könnyű beke-
rülni ebbe a csoportba. Ha elköltözés, halálozás, vagy súlyos
betegség miatt a létszám csökkent, akkor a csapat választotta ki
a település férfiai közül azt a személyt, akit méltónak tartott
erre a felelősségteljes feladatra. Önkéntes tűzoltónak lenni te-
hát kiváltság volt és a mai napig az is maradt!

Az önkéntes tűzoltók nem csak a tűzoltásból vették ki a
részüket, hanem a temetések során egyenruhájukban tiszteleg-
ve közreműködtek a végtisztesség megadásában.

A lánglovagok több mint egy évtizeden át hivatalos egye-
sületként is tevékenykedtek. Részt vettek sok versenyen, ahol
szép sikereket értek el. Egyesületként pályázatok útján gaz-
dagították a meglévő tűzoltó felszereléseket is.

A falunapok egyik kiemelt, és méltán nagy sikerű prog-
ramja volt több éven keresztül a tűzoltó bemutató, melynek
során a csapat humoros előadásba illesztve mutatta be tűzoltó
tudományát.

A helyi tűzoltók múltját egy emlékkönyv őrzi, melybe
bejegyzésre került minden, a 100 év alatt történt fontos ese-
mény. A tűzoltók a régi emlékek mellett sok régi eszközt, fel-
szerelést is őriznek, melyek együtt, a település számára fontos
értékeket képviselnek.

Az önkéntes tűzoltók jelenleg vezetésével aSimon Endre
Hagyárosböröndért Egyesület részeként folytatják tevékenysé-
güket, és viszik tovább elődeik örökségét.

Varga Katalin
polgármester

Önkéntes tűzoltók Hagyárosböröndön
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Az orvosi rendelő mellett a
kultúrházat is felújítják Zala-
háshágyon.

– A kultúrház felújítására
még 2018-ban volt egy sikeres
pályázatunk – mondja Horváth
Gyula polgármester. – Ebbe be-
letartozott a hivatal és a könyv-
tár is. A felújítás energiata-
karékossági célzattal történik,
vagyis nyílászárókat cserélünk,
külső és tetőfödém szigetelésre
kerül sor és a fűtést is kor-
szerűsítjük. A projekt 25,1 mil-

A kultúrházat is felújítják Zalaháshágyon
lió forint értékű, s január elején
kezdődött. Első lépésben a nyí-
lászárókat cserélték ki, 10 ab-
lakot és 2 külső ajtót. Folya-
matban van a radiátorok lesze-
relése. A pályázattal egyidőben
az önkormányzat saját erőből
egy akadálymentesített mellék-
helyiséget alakít ki a meglévő
női és férfi wc-k átalakításával.
A konyharészt is át kell ala-
kítani, hogy be tudjuk szerelni
a mosogató- és mosógépet, va-
lamit a mosogatótálcát. Ezek-
nek a munkáknak a költsége
1,1 millió forint.

Horváth Gyula

Ablakokat cseréltek.

A bejárati ajtó is új.

Hazánk leggyakoribb és leg-
ismertebb bagolyfaja az erdei
fülesbagoly. 2020-ban az év
madarának választották. Az er-
dei fülesbaglyok sajátos visel-
kedése, hogy telente csoporto-
san keresik fel települések fe-
nyőfáit. Így tettek a Zalacsébre
behúzódó madarak is. Szám
szerint 9 baglyot számlálhat-
tunk meg a Béke utcai játszótér
fenyőfáin.

Átutazó vendégeinket meg-
nézték a helyi óvodások és a
Salomvári Általános Iskola al-
sós diákjai is tanáraik kísére-
tében. A fülesbaglyok a hideg
ellen költöznek a lakott tele-
pülések fáira, facsoportjaira.

Fülesbaglyok Zalacsében

Jelenlétüket a fák alá pottyan-
tott ürülék és bagolyköpet jelzi.

Sokadik éve látogatnak meg
minket Zalacsében és reméljük

legközelebbi téli menedékük-
nek is településünket vá-
lasztják!

Gál Roland

Fülesbagoly a fenyőfán.

Bagolylesőben az iskolások.

Fotó: Gál RolandFotó: Gál Roland

Fotó: Szőcei RenátaFotó: Szőcei Renáta

A járványhelyzet miatt ren-
dezvényekről nem tudott be-
számolni Ámon Ferenc, Zala-
boldogfa polgármestere, de a
közmunkások tevékenységét
fontosnak tartotta kiemelni.

– Ők a téli hónapokban sem
tétlenkednek. A falu belterületi,
külterületi útjainak, útszéleinek

A kivágott fát hasznosítják

karbantartását és tisztítását vég-
zik. Nem elhanyagolható fel-
adat ez a közlekedés szempont-
jából. A tisztítás során kivágott
fát az önkormányzati épület
fűtésére tudjuk hasznosítani.
Ezzel sokat tudunk megtakarí-
tani, mivel az éves tüzelő anya-
got nem kell meg vásárolni.

Télen sem tétlenkednek…
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A Magyar Falu Program
keretében nyert traktort adtak
át . Az eseményen jelenCsödén
volt , a térség ország-Vigh László
gyűlési képviselője is.

A gyönyörű környezet-
ben fekvő kis településen bi-
zonyára jól tudják hasznosíta-
ni a traktort a különböző mun-
káknál.

Traktor Csödének

Feketéné Fellner Marianna polgármester és Vigh László képvi-
selő a traktorral.

A képviselő a csödeiek társaságában.

Elérkezett a nap, amikor Ha-
gyárosbörönd egyházközsége a
vasárnapi szentmise keretében
kifejezhette háláját, köszönetét
Baki Kálmánné Farkas Iloná-
nak, mindannyiunk Ilus nénijé-
nek, aki évtizedeken keresztül
viselte szívén a falu kicsi temp-
lomának ügyes-bajos dolgait. A
2019-es év végén (férje, Baki
Kálmán elvesztése után) dön-
tött úgy, hogy leköszön erről a
tisztségről. Férjével együtt évti-
zedeken keresztül figyelemmel
kísérték a templom takarítási rend-
jét, virággal való kidíszítését, el-
látták a sekrestyési feladatokat,
gondoskodtak a harangozásról,
gondozták a templomkert virá-
gait… Ilus néni ma is a helyi
lelki élet oszlopos tagja. Aktív
szentmisére járó, lelkes énekes,
buzgó rózsafüzér társulati tag.
A templom mozgatórugója kívül,

Legyen áldás az úton ...
belül. A templom lelke, mert gon-
dolatait nap, mint nap átjárta az
Isten háza körüli teendők so-
kasága.

Az e napra összegyűlt hívek,
s plébános szí-Farkas László
véből egyhangúlag felcsendül-
tek a hála szavai, melyeket néha
megakasztott elcsukló hangunk.
Átadtuk szerény ajándékainkat,
továbbá Ilus nénire a Jó Isten
áldását kértük a néhány gyerek ál-
tal elmondott régi magyar áldással,
illetve a közösen énekelt dallal:
„Legyen áldás az úton, amit ma
kezdesz el! Legyen veled az
Isten, kérjük, kísérjen el! Kér-
jük oltalmazzon meg, és adjon
Néked erőt! Utadon vezessen,
formáljon, szeressen, legyen a
Te őriződ!”

Ilus néni megmutatta ne-
künk azt az utat, melyen
csendesen járva, munkálkodva,

tevékenykedve, a templomaj-
tó kinyitása után imára kul-
csolt kézzel az Úr Jézust
köszöntve lehet építeni Isten
országát, itt közöttünk, a föl-
dön is.

Ilus néni segítségét ezután
is szívesen vesszük, s kívánjuk,
hogy még nagyon sok éven
keresztül közösen ünnepelhessük
minden vasárnap az Úr napját!

Tompa Ágnes

Farkas László plébános köszönti Baki Kálmánnét.

Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783
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Év végéig elkészül a 718 millió forintos beruházással épülő ter-
melői és kézműves piac , ahol a napokban tartot-Zalaegerszegen
ták az épület bokrétaünnepét.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) elmondta: a nettó
900 négyzetméter alapterületű Helyi termelői és kézműves piac -
Göcsej tudásközpont építkezése a legmagasabb pont elérésével je-
lenleg 35 százalékos készültségen áll. A beruházásra fordítható
718 millió forintot a Terület- és településfejlesztési operatív prog-
ram keretéből nyerte el a város.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) azt
mondta: Zalaegerszegen az „évszaktól és a vírustól függetlenül” is
folyamatosan zajlanak a fejlesztések, elég a járműipari teszt-
pályára, az M76-os autópályára vagy a leendő harcijárműgyárra
gondolni. A város megújítását szolgáló korábban elhatározott be-
ruházások egyik eleme a termelői piac is, ahol helyi termékekhez
juthatnak majd hozzá a vásárlók.

Tolvaj Márta polgármesteri főtanácsadó, korábban a beruházás-
ért felelős alpolgármester kifejtette: a jelenlegi piac mellett álló
épület földszintjén hat kisebb üzletet, illetve 50 árusító helyet ala-
kítanak ki a helyi termelőknek. Az épületben a göcseji ízeket kínáló
étterem nyílik, illetve egy egész héten át nyitvatartó szövetkezeti bolt is.

A tudásközpont a népi kézművesség bemutatását, továbbadá-
sát szolgálja, amihez 60 nézőt befogadó előadóterem is kapcso-
lódik, valamint három kisebb kézművesműhely és egy kiállítótér.
A tetőtérben a későbbiekben zalai gyógynövények tudástárát ter-
vezik megvalósítani, de olyan játszóházat is kialakítanak, ahol a
gyerekek a népi mesterségekkel foglalatoskodhatnak, amíg a szü-
leik vásárolnak – sorolta Tolvaj Márta. (Forrás: )MTI

Év végére elkészül

2021. február
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Zalalövõ Városi TV

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

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

Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig
Adásunk az alábbi településeken láthatók:

Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,
Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa

Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:
„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.

Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.
Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.

Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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nk !

Ha elolvasta, adja tovább!

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu, a Hunyadi utca 44-ben!Zalaháshágyon

VILLANYMOTOR TEKERCSELÉS

+36308542737


