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Kisbucsa első írásos említé-
se 1268-ból származik, amely-
nek méltó megünneplésére ke-
rült sor december 8-án a község
tornatermében. Takács Ferenc,
a község polgármestere szerint

Kisbucsa 750 éves jubileuma

egy település krónikája a válto-
zás története, amelyben az ott
élők együtt építették a jövőt.
Olyan települést építettek, ami-
re igazán büszkék lehetnek az
itt élő emberek. Beszédében

A kitüntető díjak átadói és átvevői.

számot vetett az elmúlt 28 év
történéseiről. Említést tett a
fejlesztésekről, mint a villamos
energia hálózat kiépítése, a pol-
gármesteri hivatal és az orvosi
rendelő építése, közművesítés,
utak aszfaltozása, a 2003-tól
létesített szennyvízcsatorna ki-
építése. Beszélt a ma is jól mű-
ködő, 2009-ben kialakított test-
vértelepülési kapcsolatról Sep-
siszentgyörggyel, Szotyorral. A
rendelkezésre álló sikeresen
felhasznált pályázati pénzekről,
rendezvények finanszírozásá-
ról, az oktatásról, a különböző
tanfolyamok elindításáról, az
orvosi rendelő eszközfejleszté-
séről. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik Kisbucsa
településért bármit tettek, akik
a jövőért, a közösségért dolgoz-
tak. Kiemelte, hogy arra kell
igazán odafigyelni, hogy a min-
dennapokban meglegyenek azok
az apró sikerek, amelyek erőt
és értelmet adnak a küzdel-
mekhez és lehetőséget terem-
tenek a boldog élethez.

A polgármesteri beszédet
követően or-Manninger Jenő
szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztos köszöntötte a meg-
jelenteket. Elmondta, hogy a
750-ik évforduló nagyon szép
ünnep egy település életében és
a történelmi tudat mindig ab-
ban erősít meg bennünket,
hogy van jövőnk. A mi jövőnk

a faluban rejtezik és egy fa-
luban akkor jó élni, ha ott jó a
közösség, megbecsülik a szak-
embereket. Gondoskodni kell
arról, hogy a fiatalok számára
eredményes legyen a faluban
élni, így mondhatjuk, hogy
hosszú távon is lesz jövője a
településnek.

Jakab István, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke szólt a 750
éves múlt méltó örököseihez.
Szerinte nemcsak a múlt, ha-
nem a jövő is fontos a polgárok
számára. Az itt élők egy össze-
tartó közösséget alkotnak, akik
magukénak tartják a települést.
Egy kis falu is képes magas
minőségű életfeltételeket bizto-
sítani a polgárainak. Kisbucsa
az elkövetkezendő időszakban
várhatóan újabb fejlődési sza-
kasznak néz elébe, hiszen lát-
hatóan képesek arra, hogy az
összes rendelkezésre álló for-
rást, ami elérhető, azt felhasz-
nálják. Véleménye szerint a
község polgárainak jelenléte
adja a falu erejét, és a falu így
saját erejéből építi a jövőt.

A beszédeket követően dr.
Foki Ibolya főlevéltáros, Kis-
bucsa elszármazottja tartott elő-
adást vetítéssel a település tör-
ténetéről. Oklevelek, régészeti
leletek bemutatásával ismertet-
te a község történelmét, amiből
az is kiderült, hogy az 1268-ból
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Bár sokan fehér karácsony-
ról álmodtak, s ebből az elmúlt
karácsonykor sem lett valóság,
azért az igazi karácsonyi han-
gulat, ráhangolódás az ünnep
előtti napokban már megvolt
Teskándon, a mindenki kará-
csonyfájánál.

A hagyományokhoz híven
az elmúlt év végén is megtar-
tották a településen a közös
karácsonyi programot. A falu
központjában a posta előtt fel-
állított és feldíszített kará-
csonyfa alatt gyűltek össze a
település lakói december 20-án
este. A fa hagyományosan min-
den évben felajánlásként kerül
a központba, s az idén a fe-
nyőfát a mindenki karácsony-
fájához aján-Tóth Gáborék
lották fel. Az iskolások a
feldíszítéséről gondoskodtak és
az óvónők pedig a betlehemet
rendezték be.

A karácsonyi rövid műsor-
ban polgármes-Németh Ágnes
ter köszöntötte az önkormány-
zat nevében a településen élő-
ket. A helybéli Szabó-Koronczi
Noémi karácsonyi dalokkal va-

Forralt bor és szalonna
Karácsonyi közös ünnep Teskándon

rázsolt ünnepváró hangulatot a
megjelentek szívébe.

Ünnepi fényekről, zenéről
már délutántól ésTakács József
Polcza Péter gondoskodott és
mire az ünneplők megérkeztek
már a tűz is lobogott a tér kö-
zepén. Az önkormányzat több
mint 10 éve minden karácsony-
váró programhoz hozzákap-

csolja a közösségi szalonnasü-
tést. A forralt bor és forró tea
pedig a Fakopács vendéglő fel-
ajánlása.

– Jó így karácsony előtt, egy
hétköznap este együtt lenni, ki-
csit kijönni ide a térre, beszél-
getni, közösen zenét hallgatni,
találkozni egymással, ünnepi
lesz az ember lelkülete, talán
segít felkészíteni magunkat az

ünnepre, ráhangolódhatunk – fo-
galmazta meg a program miért-
jét a polgármester asszony. – Már
várják ezt a programot a lakók
és igyekszünk felfedezni hozzá
a helyi értékeinek, így például
az elmúlt években a színjátszók
adtak karácsonyi műsort, most
pedig Szabó-Koronczi Noémit
„találtuk” meg. Köszönjük neki
a karácsnyi csokrot.

10 éve hagyomány a közösségi szalonnasütés.

Szabó-Koronczi Noémi kará-
csonyi dalokat énekelt.

Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-
és munkagépek beszerzése cí-
mű, VP6-7.2.1-4.1.2-16 felhí-
vás alapján Babosdöbréte Köz-
ség Önkormányzata támogatást
nyert. A traktor típusa: Chery-
Zoomlion RK504 EC fülkés
traktor és tartozékai: vonólap,
padkasza, ágaprító gép, hóto-
lólap, seprőgép.

A fenti értesítésre vártunk
már régóta, de mindenki nagy
örömére sikerült a pályázaton
egy külsőre is nagyon mutatós
és ügyes gépet megszereznünk.
Decemberben munkába is állt,
az önkormányzat vásárolt még
hozzá saját keretéből sószóró
adaptert, amivel minden szán-

Új „munkatárs” Babosdöbrétén
dékunk szerint az önkormány-
zat illetékességi területén nem
kell félnünk attól, hogy havas,
síkos utak miatt gond lehet a
téli közlekedéssel. A tél elmúl-
tával a traktor segítségével
szépülnek a közterek, tisztulnak
az árkok.

A traktor vezetőfülkéjében
egy helyi fiatalember ül, aki az
időjárási viszonyoknak megfe-
lelően a hét bármely napján, és
bármely napszakban rugalmas
munkaidő beosztásban tud dol-
gozni, reméljük mindenki nagy
megelégedésére.

Több pályázat van még el-
bírálás alatt, nagyon nagy re-
ményünk van arra is, hogy a
régóta húzódó kastélyfelújítás
is a végére ér idén.

Babosdöbréte Önkormányzata

Az új gép…
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Az év utolsó hónapja is
nagyon színesre és mozgalmas-
ra sikerült , csakúgyTófejen
mint a hátrahagyott esztendő
egészében volt.

December 4-én a Mikulás
érkezését kilencven, 14 év alat-
ti kisgyerek várta a tófeji kö-
zösségi házban. Mielőtt az
ajándékcsomagok a „jó gye-
rekek” kezébe kerültek a Ha-
risnyás Pippik Ko-formáció –
vács Kata Jurina Beátaés –
mókás jelenete szórakoztatta az
egybegyűlteket.

Advent időszakához szoro-
san illeszkedik az adventi ko-
szorú készítése és a gyertyák
gyújtása. Az ünnepi dekoráció-
ban Tófejen az idén is helyet
kapott egy kültéri adventi ko-
szorú. A tavalyihoz hasonlóan
idén is minden hétvégén vala-
milyen program keretében ke-
rültek meggyújtásra a gyertyák.
Az első és második gyertya

Mint egész évben
Eseménybő december Tófejen

gyújtására a „Kincskereső” Ál-
talános Iskola tanulóinak
közreműködésével került sor.
A harmadik gyertya lángra
lobbanása alkalmából a hi-
deg ellen forralt bor és for-
ró tea került mindenki kezé-
be. A negyedik gyertya fé-
nye a karácsonyi műsor után
szórta a várokozás fényeit.
Mind a négy hétvégén Bog-
nár István plébános ünnepi
gondolatai kísérték a prog-
ramot.

A hagyományos karácsonyi
műsort az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a „Kincskereső” Álta-
lános Iskola diákjai, az Örök-
mozgó Gyermekek tánccso-
portja és a Szivárvány Dalkör
tagjai közösen adták. Horváth
Zoltán polgármester üdvözlete
után a ZalaPácsonyi Imre,
Megyei Közgyűlés alelnöke
mondott ünnepi köszöntőt,
majd a babakötvények átadá-

sára került sor, melyet évente
két alkalommal – anyák napján
és karácsonykor – ad át a helyi
önkormányzat Tófej újszülött-
jei számára. Ez alkalommal 6
új kis lakó vehette át a baba-
kötvényt, melynek hozama
életkoruk meghatározott szaka-
szaiban jelent anyagi támoga-
tást számukra.

A lelket melengető műsor-
ban a pásztorjáték és színdarab
mellett a jelenlévők részesei
lehettek a gyerekek csodálatos
karácsonyi táncának is. A mű-
sor további részében az iskola
énekkara, a Szivárvány Dalkör
tagjaival kiegészülve adott elő
karácsonyi dalokat.

Gellén Szilárd

Jézus születésének történetét elevenítették meg a helyi gyere-
kek.

Tartalmasan telt a 2018-as
év , hiszen csak-Nagylengyelben
nem minden hónapra jutott egy
kisebb-nagyobb rendezvény,
ősztől pedig szinte minden
hétköznap sor került vala-
milyen foglalkozásra egy
nyertes pályázatnak köszön-
hetően. Az év utolsó hónapja
sem volt kevésbé mozgalmas,
mint a többi, minden hétvégére
kínált programot az önkor-
mányzat.

A legkisebbeket Figura Ede
Mikulás-váró műsora örven-
deztette meg a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár KSZR szolgáltatásá-
nak támogatásával. Az inter-
aktív előadás során nem csupán
énekhang és gitár hangzott fel,
a gyerekek is bekapcsolódhat-
tak a mókás téli történetekbe.

Advent második hetében
Egervárról érkezett Béresné
Dormán Ibolya mézeskalács
készítő, aki a finomságok díszí-
tésének mestereként segítette a
résztvevőket egyedi sütemé-
nyeik megalkotásában. Egy
hasznos tanács: gondolkodjunk

Nagylengyel programgazdag ünnepe
előre, hogy ajándéknak vagy
elfogyasztásra kreáljuk a mézes
édességet és ennek fényében
válasszunk receptet.

A várakozás harmadik hét-
végéjén többféle program is
várta az érdeklődőket. Pénte-
ken virágdekorációs foglalko-
záson készültek ünnepi díszek
Tóth Gyöngyi virágkötő közre-
működésével. Faricsné Molnár
Katalin dietetikus pedig a téli
időszakban fontos tápanyagok
bevitelére hívta fel a figyelmet.
Előadásában elmondta, hogy a
karácsonyi menü egyik leg-
egészségesebb étele az értékes
kollagént tartalmazó kocsonya.
A faluházban vasárnap meg-
rendezett Karácsonyvárón az
óvodások és az intézmény
munkatársai betlehemes műso-
rukat mutatták be. Minden el-
ismerés az övék, hiszen komp-
lett összeállítást láthattak az
érdeklődők. Szépen simultak
egymásba a szöveges és zenés
részek, kreatív jelmezek és kel-
lékek színesítették az előadást.
A vendégszereplő baki Széche-
nyi Hanna Kórus hangszeres

kísérettel adott elő klasszikus
ünnepi énekeket Béresné Simon
Eszter vezetésével, majd a
Nagylengyeli Nyugdíjasklub ne-
vében aRózsás Istvánné Éva
Pappy és a csengettyű című
megható karácsonyi történetet
osztotta meg a jelenlévőkkel. A
műsor zárásaként a helyben
működő Nagylengyeli Dalárda
vidám karácsonyi dalokkal ör-
vendeztette meg a közönséget.
Scheiber Ildikó polgármester és
Nagy Péter atya ünnepi gondo-
lataikban a szeretet, az össze-

fogás és a hit fontosságát hang-
súlyozták.

Az év utolsó programjaként
december 24-én délután Jézus-
ka-váró műsort adott a helyi
iskolásokból és felnőttekből ál-
ló csoport a helyi Szent Do-
monkos templomban. Az ön-
kormányzat a gyerekeknek egy-
egy kis ajándékcsomaggal ked-
veskedett, a szereplők pedig a
verses-zenés összeállítással kí-
vántak áldott, békés karácsonyt
a település minden lakójának.

S.V.

Színpadon az óvoda munkatársai a gyerekekkel.
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2005.08.11.)

(2005.09.22.)

(2005.10.06.)

Nyugdíjkiegészítés

Emlékeztető

Munkamegosztás

– Volna még egy lehetőség, Kovácsné. Ajánlja fel átültetésre
a még működő szerveit!...

– Főnök úr, harminc évig fizettem a tagdíjat, mikor maga
párttitkár volt. Most emelhetne kicsit a minimálbéremen.

– Prímán szuperál a koalíció. Gyurcsány könyvet ír, Kóka
meg gázszámlát!...

A BABATI ÉS TÁRSA HÚSFELDOLGOZÓ KFT.

raktárvezető, raktári dolgozó, segédmunka

munkakörök betöltésére keres

agilis dolgozót.

Tel.: 30/547-8641, 30/2276-636,

vagy személyesen az üzemben

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy

keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon

nap közben és hétvégéken is tudnak

feladatot vállalni!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatottKözép-Zala
számaiban a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti
vissza olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt
töltött éveket.
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származó írásos emléken túl a
mai kisbucsai terület István ki-
rály ideje alatt is lakott tele-
pülés volt, így mondhatjuk,

hogy 1000 éve lakott helyről
van szó. A helyszínen a Zala
Megyei Levéltár és az önkor-
mányzat közös községtörténeti
kiállítását lehetett megtekinteni.

A történelmi visszatekintést
követően Kádár István Levente
előadásában Arany János: Az
örökség című versét hallhattuk.
Majd énekesnőPál Kriszti
Acoustic műsorral lépett szín-
padra, valamint , aKovács Olga
Hevesi Sándor Színház színmű-
vésznőjének előadását élvez-
hették a vendégek.

Az évforduló kivételes al-
kalmával az önkormányzat ün-
nepélyes keretek között kitün-
tető díjakat osztott ki. A kitün-
tető díjakat Jakab István, Man-
ninger Jenő és Takács Ferenc
nyújtotta át. „Kisbucsa közsé-
gért” díjat adtak át Sziva Zoltán
részére, aki 1990 és 2002 kö-
zött a község polgármeste-
reként tevékenykedett, dr. Vér
Zsanett részére, 2002-2006 kö-

zött végzett kiemelkedő polgár-
mesteri munkásságáért. „Kisbu-
csa község szolgálatáért” díjat
adományoztak Frigyné Böröndy
Rita Horváth Je-védőnő részére,
nőné Tuboly-tanítónő részére és
né Pék Erzsébet vezető főtaná-
csos részére. A „Kisbucsa Köz-
ség díszpolgára” díjat dr. Selmeczi
Kamill háziorvos vehette át.

Selmeczi Kamill köszönetet
mondott a kitüntető címért,
amit 40 éves pályája elisme-
réseként kapott. Az évfordu-
lóhoz kapcsolódóan egy általa
őrzött nagyon becses emléket, a
kisbucsai népiMolnár János
faragó mester művét köszönet-
tel, tisztelettel és hálával adta át
Takács Ferencnek, Kisbucsa
polgármesterének.

Trojkó Tímea

Dr. Selmeczi Kamill Milnár János alkotását adja át Takács Fe-
rencnek.

Kisbucsa 750 éves jubileuma

Egészen kicsi falu Gombos-
szeg, a 26. legkisebb az ország-
ban. De azért nem csak egyet-
len utca van, a bekötőutat a
Petőfi Sándor utca keresztezi. A
faluházat ettől még persze
könnyű megtalálni. December
15-én kora este pedig mindenki
oda igyekezett. Karácsonyi ün-
nepségre hívták a helybelieket.

Az érkezők nem csak jó
kedvet, de sok-sok finomságot
is hoztak magukkal, minden
egyébről a szervezők gondos-
kodtak. A helyiek saját maguk
készítették a dekorációt, egyet-
len boltban vásárolható díszí-
tést sem lehetett látni.

Az érkezőket Fekete Tünde
alpolgármester és Németh Sza-
bolcs polgármester fogadta.
Mindenkinek jutott egy-egy ital
és pár kedves szó.

Este hat óra után már több
mint húszan ültek az asztal kö-
rül, ami azt jelenti, hogy a falu
többsége részt vett az ün-
nepségen.

– Nekünk is meglepetés
lesz a program – árulta el Fe-
kete Tünde. – Azt tudjuk, hogy
a gyerekek mellett ezúttal a fel-
nőttek is szerepet vállaltak a
műsorban.

Németh Szabolcs köszön-
tötte a megjelenteket.

– Az idén is szép és méltó
ünnepet tarthatunk, köszönhe-
tően a gondos előkészületeknek
és az aktív, érdeklődő részvétel-
nek – mondta a polgármester.

Karácsony a gombosszegi kiserdőben
A Németh-család legfiata-

labb tagjai, ésBulcsú Nimród
kezdték a műsort. A Kiska-
rácsony, nagykarácsony című
dalt énekelték. A felnőttek
folytatták.

A gombosszegi ésMonic
Gerhard, holland-német házas-
pár 2000-ben a kis faluból in-
dult 2009-ig tartó világkörüli
útjára. Velük tartott Suzy kutya.
A hűséges útitárs emlékére ké-
szült zenés, képes összeállítást
kivetítőn tekinthettük meg. Né-
hányan egy-egy könycseppet
elmorzsoltak, de az utazás lát-
ványos felvételei mindenkit
megvigasztalhattak.

Egy teljesen más műfaj
következett. Szászyné Horváth
Edit a Karácsony a gombos-
szegi kiserdőben c. mesét ol-
vasta fel. Gombosszeg, a kiser-
dő, a faluház is szerepelt az
Edit által írt és felolvasott me-
sében. A gyerekek csillogó
szemmel figyeltek, talán né-
hány szereplőt személyesen is
ismerhettek. Fekete Tünde al-
polgármester a szereplők közül
sem maradhatott ki. Csehov
Öröm c. elbeszélését olvasta
fel. Felnőtteknek és gyerekek-
nek is jutott bőven élmény.
Jókedv, oldott hangulat, min-
den adott volt a Falukarácsony
programjában. Végül megtud-
hattuk, hogy a fény hogyan
győzi le a sötétséget a Földön.
A választ meg-Szentkúti Márta
ható Vörösbegy című meséje

Kicsi falu, igazi összetartozás, felejthetetlen élmény…

adta meg, amit Trentl Viktória
olvasott fel.

A polgármester családjából
mindenki vállalt szerepet. Bo-
tond gitárprodukciója a Csen-
des éj c. karácsonyi dallal zá-
rult, amit édesanyja Németh
Zsófi segítségével az ünnepség
résztvevői közösen énekeltek.

A szereplőket taps jutal-
mazta, majd kötetlen beszél-
getés kezdődött.

Kicsi falu, igazi összetar-
tozás, felejthetetlen élmény –
röviden így lehetne össze-
foglalni a Falukarácsonyt
2018 decemberében Gombos-
szegen.
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A Zala Megyei Közgyűlés
múlt évi utolsó ülésén elsőként
dr. Brünner Szilveszter Kani-, a
zsai Dorottya Kórház főigazga-
tója adott tájékoztatást a képvi-
selőknek az intézmény műkö-
déséről és fejlesztéseiről. El-
mondta, hogy közel megyei
kórházi feladatokat ellátó nagy
városi kórházként működnek
490 finanszírozott ággyal és
olyan diagnosztikai háttérrel,
amely messze túlmutat egy vá-
rosi intézmény lehetőségein.
Kiemelte, hogy a számukra el-
érhető uniós pályázati lehetősé-
geket kihasználva mintegy 6
milliárd forint összegű fejlesz-
tést tudtak megvalósítani az el-
múlt időszakban. A gazdálko-
dást illetően elhangzott, hogy
az intézet működési eredménye
negatív volt, mivel a folyama-
tos költségnövekedéssel nem
tudott lépést tartani a finanszí-
rozás emelkedése. A helyzet
megoldása érdekében 2017. má-
sodik felétől összetett gazdál-
kodás javító intézkedéscsoma-
got vezettek be, melynek ered-
ménye már érezteti hatását. To-
vábbi cél a fekvőbeteg forga-
lom optimalizálása, ezen belül
az egynapos sebészeti ellátás
arányának növelése, valamint a
krónikus ágyak kihasználásá-
nak maximalizálása. Kiemelte,
hogy a jövőben is fenn kíván-
ják tartani azt a magas színvo-
nalú szakmai munkát, amely
napjainkban is jellemzi a kór-
házat.

Napirenden a kórházak működése
A Zala Megyei Közgyűlés ülésén történt

Ezt követően a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház működé-
séről és fejlesztéseiről tájéko-
zódott a közgyűlés. Dr. Halász
Gabriella főigazgató elmondta,
hogy mindennapi munkájukat a
2015 óta érvényes stratégiai
tervük szerint végzik, az elért
eredményeket és a kitűzött cé-
lok helyességét évente felül-
vizsgálva. Elhangzott, hogy a
kórház szerződött ágyszáma
1.016, melyből 22 fekvőbeteg
osztályon 700 aktív és 316 kró-
nikus ágy kapacitáson látja el a
betegeket. Kiemelt célként te-
kintenek a kardiológia, szívse-
bészet, érsebészet és a rehabili-
tációs szolgáltatások fejleszté-
sére, a daganatos betegségek
diagnosztikai és terápiás lehe-
tőségeinek bővítésére, valamint
a minimál invazív/egynapos
beavatkozások fejlesztésére. Az
éves betegforgalom évek óta
40.000 körüli fekvőbeteg ellá-
tását és 750-780 ezer közötti
járóbeteget jelent.

Az eredményeket illetően
kiemelte, hogy javult az ágyki-
használtságuk, a fejlesztések-
nek köszönhetően bővült az egy-
napos beavatkozások köre, de
további eszközbeszerzésekre
van még szükség. A szakdolgo-
zók körét illetően általános or-
voshiányról nem beszélhetünk
esetükben, de néhány szakmá-
ban kritikus hiánnyal küzde-
nek, illetve néhány osztályon
kedvezőtlen a korösszetétel.
Ugyanakkor eredménynek te-

kinthető, hogy az idei évben
valamennyi kilépő egészség-
ügyi dolgozót pótolni tudtak. A
humánerőforrás fejlesztése ér-
dekében tanulószerződést kö-
töttek szakképzésben résztvevő
tanulókkal, valamint a gyakor-
lati oktatás színvonalának eme-
lése érdekében önálló gyakor-
latvezetői munkakört hoztak
létre, valamint folyamatban van
erre irányuló EFOP projekt is
az intézményben.

A gazdálkodást illetően el-
hangzott, hogy a takarékos gaz-
dálkodásnak, a bevezetett in-
tézkedéseknek és a konszolidá-
ciós támogatásnak köszönhető-
en megszűnt a nagy összegű
szállítói tartozásállomány, s ma
a kórház minden számláját idő-
ben ki tudja már egyenlíteni. A
fejlesztésekről szólva elhang-
zott, hogy 2015-2018. között

több mint 9 milliárd forintot
tudtak pályázati források
bevonásával eszközbeszerzésre
fordítani, valamint számos fel-
újítást valósítottak meg épüle-
teiken is. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata a rende-
lőintézet felújítása, valamint a
krónikus belgyógyászat végle-
ges elhelyezése a pózvai telep-
helyen.

Dr. Pál Attila elnök a köz-
gyűlés nevében köszönetet mon-
dott a két kórháznak a magas
színvonalú betegellátásért, ame-
lyet a megye lakosságának egész-
sége érdekében végeznek.

A következőkben a közgyű-
lés módosította 2018. évi költ-
ségvetését, valamint jóváhagyta
2019. évi belsőellenőrzési ter-
vét és elfogadta a következő
félévre szóló munkatervét. (For-
rás: )Zala Megyei Közgyűlés

Dr. Halász Gabriella és dr. Brünner Szilveszter adott tájékozta-
tást a két kórház működéséről.

Dr. Pál Attila (jobbról a második) mondott köszönetet a két
kórháznak.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is. keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

2018. december
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Csaba nem értette, hogy
barátai miért a súlyukkal
voltak elfoglalva karácsony
után. Ő ehetett bármit és bár-
mennyit, a súlya alig válto-
zott. Azonban idén észrevet-
te, valami megváltozott. A ked-
venc nadrágja mintha össze-
ment volna, mert egyre nehe-
zebben tudta begombolni.
Eleinte nem foglalkozott ezzel.

De amikor ironikusan
egyre többen megjegyezték
– újabban hasra gyúrsz? – be
kellett látnia, hogy véget
kell vetni „a bablevest eszek
lekváros buktával” kor-
szaknak.

Csaba a mozgásban látta
a megoldást, de túlzásba
sem akarta vinni. Ezt a gon-
dolatmenetét megerősítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzőgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte a gépet. Két
izmos szállító be is cipelte
neki a nappaliba. Az elején
még használta is, de a várt
eredmény elmaradt.

Biztos rossz gépet vá-
lasztottam, – gondolta magá-
ban. A nappalija kezdett már
egy konditeremre hasonlíta-
ni, de újabb és újabb gépet
rendelt. Csabát már régi is-
merősként üdvözölte a két
izmos szállító. Csaba nekik
szegezte a kérdést: ugye
maguk is ezt a gépet hasz-
nálják, vagy mi a titok, mitől
ilyen izmosak?

A két izmos szállító döb-
benten egymásra nézett,
majd az egyikük a már
megrendelt sok gépre nézve
mosolyogva ennyit mondott:

– Tudja Csaba, ezeket a
gépeket nem használni kell,
hanem cipelni….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mi a titok…

A Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány legfőbb
feladata – mint ahogy a nevé-
ben is szerepel – a vállalkozá-
sok működésének segítése. En-
nek egyik nagyon fontos része
a mikrohitel folyósítása. A
2019-es konstrukciókról kér-
deztük , a ZMVANagy Andrást
ügyvezető igazgatóját.

– Az Országos Mikrohitel
Alap – (OMA) központi hitele-
zési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingat-
lanfedezet mellett – konstruk-
ció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.

– Milyen helyi konstrukciót
tud említeni?

– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA si-
keres hitelterméke, de korláto-
zott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál ren-
dezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek ré-
szére pedig évi 4,5 %.

– További lehetőségek?
– A Fürge Hitel Program

2017-ben indult elsősorban ki-
sebb likviditási nehézségek át-
hidalására. E hitelkonstrukció-
nál nem szükséges ingatlanfe-
dezet biztosítása. A feltételek-
nek való megfelelés esetén elég
a vállalkozás tulajdonosának
kezességvállalása, melyhez a
ZMVA és Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt között létrejött meg-
állapodás alapján a tőkeösszeg
80 %-áig a Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt készfizető kezességet
vállal. Igénybe lehet venni be-
ruházási, illetve vállalkozásfi-
nanszírozási célra.

A Saját Forrásból Finanszí-
rozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben
hozta létre a ZMVA kurató-

Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő

riuma a növekvő vállalkozói
igények kielégítésére. A prog-
ramban széleskörű vállalkozói
réteg juthat finanszírozási for-
ráshoz, többek között a mező-
gazdasági vállalkozások, teher-
fuvarozók. A ZMVA nagy fi-
gyelmet fordít a vállalkozások-
ban végbemenő generációvál-
tással kapcsolatos finanszírozá-
si nehézségek megoldására. A
hitelkamat a ZMVA-nál rende-
zett hitelmúlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek ré-
szére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pon-
tos törlesztés esetén évi 3,9 %.

Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz
hitelkonstrukció is igénybe ve-
hető (jellemzően árukészlet,
üzemanyag és alapanyagkészlet
vásárlásra igényelhető).

– Említene néhány statiszti-
kai adatot a ZMVA mikrohitel
programjából?

– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475 ügy-
let, 1 milliárd 600 millió Ft
értékben. 2018-ban 52 ügylet
került finanszírozásra 268 mil-
lió Ft értékben, ez több mint a
duplája a 2017. évi folyósí-
tásoknak.

– Alapítványuk több projek-
tet is megvalósít…

– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös tech-
nológia, termék, vagy hozzá-
adott érték kialakítása a horvát-
magyar vállalkozások között,
melyhez a zalai cégek 75 szá-
zalékos vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak. A követ-
kező beadási időszak február-
ban nyílik. A REGIONET pro-
jektben az osztrák-magyar vál-
lalkozói együttműködéseket se-
gítjük elő Dél-Burgenlandban
és Kelet-Stájerországban, olyan
üzletágakban, mint a turizmus,
építőipar fémipar, illetve a he-
lyi termék. Novemberben in-
dult egy regionális egyetemi,
hallgatói verseny, amely során
innovatív ötleteket várunk ar-
ról: milyen lesz a határmenti
térség gazdasága 25 év múlva.

A Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezeté-
sével már több száz vállalko-
zással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt
helyeztünk el. Január 24-én
Zalaegerszegen, február 14-én
Nagykanizsán tartunk nagy
konferenciákat vállalkozókat
érintő aktuális kérdésekben:
foglalkoztatás, támogatások, fi-
nanszírozás, pályázatok.

A ZMVA továbbra is tagja az
Enterprise Europe Network háló-
zatnak, amely segíti a kis- és kö-
zépvállalkozások külföldi piacok-
ra való kilépését, finanszírozá-
sát és innovációs tevékenységét.

Nagy András: – a Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA sikeres
hitelterméke.

2018. december
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Autóutak építése, színházfelújítás, új kórházi szárny létrehozá-
sa, szállodaépítés, továbbá vasúti és repülőtéri fejlesztés is szere-
pel a Zala megyében idén elkészülő vagy induló, összesen több
száz milliárd forint értékű beruházások között, amelyekről Zala
megye és a zalai megyeszékhely vezetői közösen tartottak január
8-án évindító sajtótájékoztatót.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője, a Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya minisz-
teri biztosa arról beszélt, hogy a mintegy 45 milliárd forintos,
önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas tesztpálya kivitelezése
jelenleg 50 százalékos készültségen áll. Az ehhez is kapcsolódó,
170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút kivitelezése is
elindult tavaly ősszel.

Január végére befejeződik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
új, sokáig félkész szárnyának 2,3 milliárd forintból megvalósuló
építése. A múlt év végén pedig kormányhatározat jelent meg arról,
hogy 255 millió forintot fordíthat a város a Hevesi Sándor Szín-
ház mintegy hárommilliárd forintra tervezett korszerűsítésének
tervezési feladataira.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott az alapfel-
adatok ellátásán kívüli tervekről azt mondta: több száz millió
forintból Zalaegerszegen kettő, Nagykanizsán három, Keszthelyen

Az építkezés éve lesz 2019 Zalában
pedig egy kormányhivatali épület energetikai korszerűsítését
indítják el, de valamennyi zalai épületük klimatizálását szeretnék
később megoldani. Zalaegerszegen ezzel egy időben az állam
kezébe kerülhet a közúti vizsgabázis ma még vegyes tulajdonú
ingatlanja, amelynek szintén tervezik a felújítását.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke fogalmazta
meg, hogy az előkészület és a tervezés évei után az idei már az
építkezések esztendeje lesz a megyében. Az M76-os még zajló
építkezése mellett a harmadik negyedévre befejeződik ugyanis az
M70-es autóút kétszer kétsávos autópályává történő bővítése, ami
Nagykanizsa térségének is új fejlesztési lendületet adhat.

Még az idén szeretnék elkészíteni a Zalaegerszeg és a szlové-
niai Lendva között újjáépíteni tervezett vasútvonal határig tartó
szakaszának engedélyes és kiviteli terveit. A megye rendelkezé-
sére álló 23 milliárd forint európai uniós forrás vidéki telepü-
léseket érintő infrastrukturális fejlesztései mellett ugyanakkor a
Zalában jelentős szerepet játszó gyógyfürdők Kisfaludy-
programból megvalósuló beruházásait is kiemelte.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere
szólt a 13 milliárdos összegből tervezett új logisztikai központ és
konténerterminál beruházásáról, amelyet hamarosan kormány-
határozat erősíthet meg. A Mol zalai finomítója márciusban mint-
egy hárommilliárd forintos bővítést indít, amellyel a gumibi-
tumen-termelést kívánják megnégyszerezni.

Hamarosan átadják a 600 millió forintból megvalósított kor-
szerű, 180 férőhelyes „munkáshotelt”, szeptemberre pedig várha-
tóan elkészül az egykori Balaton Szálló kínai beruházó által el-
végzett korszerűsítése. A belvárosi, egykori Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központ épülete helyén pedig négycsillagos konferen-
cia- és üzleti hotel építése kezdődik, a tervek elkészítésére 200
millió forintot kapott a város.

A Modern városok program beruházásai közül a belvárosi
Kvártélyház és a botfai kastélyépület renoválása, valamint az
Alsóerdőre tervezett szabadidős komplexum kivitelezése is
elindulhat ebben az évben. A mintegy 9,5 milliárd forintos
költségűre tervezett új uszoda és strand kivitelezői szerződését
pedig már ezen a héten aláírják, így ennek az építése is rövidesen
indul – jelezte a polgármester. (Forrás: )MTI

Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál
Attila.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Már minden aktuális beval-
lási információ elérhető a NAV
honlapján, sőt, akik teljes egészé-
ben maguk készítik bevallásukat,
már hozzáférhetnek a 18SZJA
webes kitöltő programhoz.

2019. január 7-étől elérhető
a 18SZJA jelű személyijöve-
delemadó-bevallási felület. Azok,
akik maguk készítik el beval-
lásukat, már használhatják a
webes kitöltő programot is, ami
a www.magyarorszag.hu kor-
mányzati portálon, valamint a
NAV eSZJA oldalán (https://
eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az
elkészített bevallások kényel-
mesen, elektronikusan beküld-
hetők az Ügyfélkapun át. A be-
vallást beküldő adózók nagy
része ezt a megoldást válasz-

Elindult az idei eSZJA rendszer
totta tavaly. A NAV felület
természetesen akkor is alkal-
mas a bevallás elkészítésére, ha
valaki nem az Ügyfélkapun
nyújtja be a bevallását. A
nyomtatvány továbbra is kitölt-
hető az Általános Nyomtat-
ványkitöltő Programmal (ÁNYK),
és akár papíron is. A papíralapú
kitöltéshez szükséges üres be-
vallási nyomtatvány és kitöltési
útmutató kinyomtatható a NAV
eSZJA oldaláról, illetve besze-
rezhető a NAV bármely ügyfél-
szolgálatán. Akiknek nem kell
elektronikus kapcsolatot tarta-
niuk a NAV-val, továbbra is be-
küldhetik postán bevallásukat.

A NAV ebben az évben még
több adózónak, a magánsze-
mélyeken túl már az egyéni

vállalkozóknak is készít adó-
bevallási tervezetet a mezőgaz-
dasági őstermelőkhöz és az
áfafizetésre kötelezett magán-
személyekhez hasonlóan. Ne-
kik azonban az adott tevékeny-
ségből származó jövedelem-
mel, illetve az adóhatósági
nyilvántartásokban nem szerep-
lő adatokkal ki kell egészí-
teniük a tervezetet a beküldés
előtt. Az szja-bevallási és be-
fizetési határidő egységesen,
valamennyi adózóra vonat-
kozóan 2019. május 20.

Saját adóbevallási terveze-
tét március 15-től bárki meg-
nézheti az Ügyfélkapun ke-
resztül a www.nav.gov.hu-ról
és a www.magyarorszag.hu-ról
elérhető eSZJA oldalon. Aki

nem használ Ügyfélkaput, már-
cius 18-ig többféle módon is,
adóazonosító jele és születési
dátuma megadásával kérheti a
tervezet postázását: SMS-ben
(06-30/344-4304), a NAV hon-
lapján elérhető web űrlapon,
levélben, formanyomtatványon
(BEVTERVK), telefonon, a
1819-es hívószámon, valamint
az ügyfélszolgálatokon (SMS-ben
ezt a formát kell alkalmazni:
SZJAszóközadóazonosítójelszó
közééééhhnn).

Az szja 1+1 százalékának
felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet
rendelkezni elektronikusan és
papíron is.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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Bödén második alkalommal
rendeztek hagyományőrző disz-
nóvágást, idén advent harmadik
hétvégéjén, szombaton. A régi
időkben megszokott disznóvá-
gás egyre ritkább napjainkban,
így az önkormányzatra hárul,
hogy ezt a hagyományt meg-
őrizzék megrendezett formá-
ban, hiszen manapság nagyon

Hagyományőrző disznóvágás Bödében

kevés helyen, Bödén is csak 5-
6 háznál tartanak disznót.

A több, mint 200 kg-os álla-
tot a szomszédos faluból, Cson-
kahegyhátról szerezték be, majd
egy összehangolt csapat Ka-
masz János böllér vezetésével
ölték le. Az időjárás is szeren-
csére a régi disznóölések han-
gulatát idézte; hószállingózás,

hideg, metsző szél ölelte körül
az eseményt. A disznó feldol-
gozása a községháza udvarán
zajlott, a sütés-főzésnél Dosz-
poth Józsefné (Zsuzsi néni)
vállalta a főszakács szerepét.
Az asszonyok reggelire resztelt
disznómájat készítettek. A va-
csorához készült hurka, kol-
bász, sült hús disznótoros ká-
poszta. A vendégeket este 6

órára várták vacsorára, ame-
lyen szép számmal, körülbelül
százan megjelentek. Az ételek
mellé az italt a vendégek ma-
guk biztosították. Készítettek
még töpörtyűt, kisütötték a
zsírt, a kocsonyának való hoz-
závalókat lesózták, amit a ké-
sőbbi rendezvényeken, például
a farsangi bálon fel tudnak
használni.

A mulatság hajnalig tartó
bállal végződött, amelyen a
Fantasy duo biztosította a jó
hangulatot.

A rendezvény örömteli pil-
lanatait félretéve az összejö-
vetelen a megjelent vendégek
egy bajba jutott család érdekeit
szem előtt tartva adakozhattak.
Mint ahogyan az adventi ko-
szorú második gyertyájának
meggyújtása a remény szimbó-
luma, ennek szellemében ado-
mánygyűjtést szerveztek Ba-
logh Attila és hozzátartozói
számára. A család sajnálatos
módon nehéz időszakon megy
át a családfő súlyos betegsége
miatt. A rendezvényen össze-
gyűjtött adományt az önkor-
mányzat nagy szeretettel adta
át a családnak.

Az önkormányzat ezúton is
szeretné köszönetét kifejezni a
résztvevők közreműködéséért
és a segítségnyújtásáért.

Trojkó Tímea

Összehangolt csapat végezte a disznóvágást.

Mintegy százan vettek részt a vacsorán.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2018. december
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A Mikulás rénszarvasait
nem tudtak a havon csúszni
december 5-én, de szerencsére
az idén is ellátogatott a Mikulás
a Petrikeresztúri Kultúrházba,
ahol a helyi gyerekek dallal és
énekkel várták. Gyönyörű var-
rott csomagokat hozott putto-
nyában, amit minden jó gyerek

Csak jó gyerekek voltak
kapott. Biztosan nem voltak az
idei évben sem rossz gyerekek
a faluban, mert virgács nem
került a szánra.

A gyerekek Csizyné Gócza
Ildikó gitár kíséretében kedves
műsort adtak elő, ahol bemu-
tathatták az óvodában, isko-
lában tanult verseket is.

Karácsony a szívekben és a faluban

Petrikeresztúr Község Önkor-
mányzata nagy hangsúlyt fektet
a karácsonyi időszakban a falu
díszítésére, szépítésére.

Borvári Lili polgármester
asszony elmondta: fontosnak
tartja, hogy a külső környezet
szépítése megjelenjen a telepü-
lésen, ami segíti a meghitt ka-
rácsonyi hangulat kialakulását
a szívekben is.

– Az önkormányzat átívelő
lámpadíszeket vásárolt két éve,
betlehemet állítunk fel a tele-
pülés kultúrháza előtt és min-
den villanyoszlopra készítenek
a helyi közmunkások egy fe-
nyővel, gömbökkel díszített kis
csokrot. Minden évben műsort

szervezünk a kultúrházba és a
templomba is, amit december
25-én reggel adunk elő. Az ön-
kormányzat karácsonyi támo-
gatást biztosít minden helyi
lakos számára, az idei évben is
5000 Ft összegben. Azt gon-
doljuk, hogy ez családi szinten
igazán nagy segítség, ebből a
karácsonyi vacsorát, ajándéko-
kat tud finanszírozni egy csa-
lád. Szeretnénk, minden lehe-
tőséget megragadni, hogy tá-
mogassuk a helyi lakosokat. Az
idei évben is ajándékot kaptak
a Mikulástól, a Jézuskától is a
gyerekek. Ezek a kis figyel-
mességek, azt reméljük, hogy
fontosak a lakosságnak, a gye-

rekeknek. Érzik, hogy jó petri-
keresztúri gyereknek lenni –
mondta el a polgármester asszony.

Az idei évben harmadszor
került megszervezésre az ad-
venti naptár a településen. 24
család vett benne részt, akik
egy-egy hungarocell számot
kaptak az ablakukba. Az adott
napon kellett kivilágítani és
onnan minden este világítani. A
„felvillanás” estélyén mindenki
meghívta barátait, szomszédjait
egy kis süteményre, teára.
Rendkívül jó közösségformáló
ereje van ezeknek a progra-
moknak, mondta el Borvári
Lili, polgármester:

– A zsúfolt, rohanó decem-
beri hétköznapokon is szakí-
tunk egy kis időt a baráti ta-
lálkozókra, a beszélgetésre, ami
már önmagában felkészíti az
embert a karácsonyi hangu-

latra. A lámpások éjszakája
elnevezésű rendezvény ötödik
alkalommal került megrende-
zésre 2019-ben. A program so-
rán végigsétálunk a faluban és
minden ház kapuja elé teszünk
egy mécsest. Idén csipkével dí-
szített üveget kapott mindenki.

„A fény az isteni kinyi-
latkoztatás, a kozmikus terem-
tés, a tudás, az élet, az üdvös-
ség, a boldogság, az igazság, a
hit, a megvilágosodás jelképe.
Velünk született energia, az
életadó áramlás. Minden, ami
mozgásban tart és meleget, erőt
sugározva óvja életünk. A sö-
tétség erőivel megküzdve ma-
gunkban, találkozhatunk a
fénnyel, és kevesebb félelem-
mel, nagyobb bátorsággal és
megújult erőkkel nézhetünk az
új év elé. Az éjszakák már rö-
vidülnek, a nappalok hosszab-
bodva hatnak ránk a minden-
napok során, de még várni kell
a szirmait bontogató tavaszra.
A fény ünnepe pedig remény-
teljes várakozást erősít bennünk.”

Karácsonyi műsor és koncert

Petrikeresztúron évtizedes
hagyománya van a karácsonyi
műsoroknak, az idei évben de-
cember 22-én, szombaton mu-
tatták be a helyi gyerekek,
fiatalok és dalkör az ünnepi
hangulatú műsort. A gyönyörű
énekekkel, versekkel tarkított
műsor igazi karácsonyi han-
gulatot teremtett mindenki szí-
vében. Az este második fe-
lében ésPál Kriszti Hóbor
László zongorista mutatta be
karácsonyi koncertjét, ahol is-

mert magyar számok csen-
dültek fel.

A hópelyhekkel feldíszített
teremben, a mesés karácsonyfa
alatt a gyerekeket meglepetés
várta. Mindenki bögrét kapott,
benne téli finomságokkal, süte-
ménnyel, kakaóval.

A megjelent százötven főt
az önkormányzat az idei évben
is megvendégelte süteménnyel,
forral borral. A kellemes han-
gulatú estét beszélgetés, közös
falatozás zárta.
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek CSOK
ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek kisvállalkozói hitelek� � �

�napelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
napelem rendszer értékesítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

A zalai dombok szelídgesz-
tenye-erdőinek csendes ölelésé-
ben fekvő templo-Nemeshetés
ma a Kádár-korszak egyházel-
lenes időszakában, javarészt
lakossági összefogással épült
1974-től 1976-ig. A puritán
stílusú római katolikus temp-
lom , búcsú-Koroncz László
szentlászlói plébános szellemi
irányítása mellett, Török Fe-
renc építész tervei alapján ké-
szült, akinek életművét többek
közt Nemzet Művésze, Ybl- és

Hét év odaadó munka az egyház szolgálatában

A nemeshetési templom…

Kossuth-díjjal ismerték el. A
teljes egészében vasbeton épít-
mény kerámia-Nemcsics Antal
képével díszített bejárata feletti
felirat szimbolikusan a temp-
lom, illetve a hit időt állását
hirdeti: „Állom a vihart!”

A Búcsúszentlászló filiájá-
hoz tartozó község templo-
mában minden vasárnap reggel
megkondulnak a szentmisére
hívogató harangok. A helyi hí-
vő közösség és a búcsúszent-
lászlói plébános, Tódor Sza-

bolcs atya legnagyobb segít-
sége a helybéli Huszár Jó-
zsefné Huszár Gáborés fia, .
Huszár Józsefné immáron hét
esztendeje látja el a sekrestyési
feladatokat, Gábor pedig már
kora ifjúságától fogva rendsze-
resen segíti a jelenlegi és az
akkori templomszolga (Nagy
Tiborné) munkáját.

Nekik köszönhető a szent-
misék előkészítése, a templom
díszítése, oltárterítés, ministrá-
lás, harangozás, takarítás, mo-
sás, a templomi csekkek rende-
zése, a májusi Szűz Anya és az
októberi Rózsafüzér litániák
előkészítése, szervezése. Az ő
segítségükkel történik a vir-
rasztások megszervezése a köz-
ségben elhunyt hívekért, a
miseíratás. Az egyházi progra-
mok lebonyolításában is rend-
szeresen kiveszik részüket,
szombatonként engesztelésekre
járnak a községből Búcsú-
szentlászlóra, megszervezik a
helybeliek szállítását és azon
kívül zarándokutakat szervez-
nek. A legfájóbb számukra az,
hogy egyre fogynak a temp-
lomi padsorokból a hívek. Bár
a búcsúszentlászlói iskola a Za-
laegerszegi Mindszenty Iskola
tagiskolája, a helybeli gyerme-
kek közül nagyon kevesen
járnak a szentmisékre.

Mindketten önkéntes segítői
az Összefogás Nemeshetés Ala-

pítványnak, így ennek kapcsán
minden, a faluban megrende-
zett program szervezésében,
előkészítésében is részt vállal-
nak. Áldozatos munkájukkal
hozzájárulnak valamennyi egy-
házi és közösségi rendezvény
sikeres megszervezéséhez, meg-
tartásához, így a legutóbbi, a
karácsonyi mise után tartott
ünnepségnek is tevékeny ré-
szesei, szervezői voltak.

Nagy szerepük volt abban,
hogy a hívők között meghir-
detett gyűjtések eredményeként
megtörténhetett a templom or-
gonájának, a harangoknak a
felújítása, a padfűtés bevezeté-
se, a plébános új miseruháinak
beszerzése. Helyben megszer-
vezték és lebonyolították a Ka-
tolikus Karitász tartós élelmiszer
adománygyűjtését. Sokat tettek
azért is, hogy a templomtető
felújítása is megvalósulhasson.

Sajnos a vasbeton építmé-
nyen is nyomot hagyott az idő:
a tetőszerkezet több helyen is
beázik, sürgős felújításra szo-
rul. Az épület megóvása, a tető
felújítása érdekében 2018-ban
meghirdetett adománygyűjtés
eredményes volt, – az érsekségi
támogatást és az önkormány-
zati hozzájárulást kiegészítve –
csaknem a kivitelezéshez szük-
séges teljes összeget sikerült a
helybeliektől és az elszárma-
zottaktól összegyűjteni.

A kivitelező sajnálatos bal-
esete miatt azonban a temp-
lomtető felújítására csak 2019-
ben kerül sor.

Trojkó Tímea


