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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

1920-2020
Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Gombosszeg népét rendsze-
rint két nagy faluesemény tartja
lázban: egyik a falunap, másik
a falukarácsony. Az idei év
végi ünnepre már jóval előbb
megkezdtük a felkészülést. De-
cember 8-án nem is olyan régi
hagyományt követve össze-
gyűltünk, hogy fenyődíszeket
készítsünk, mézeskalácsot süs-
sünk és feldíszítsük a faluház
nagytermét és tornácát. Gom-

Falukarácsony Gombosszegen
bosszeg abban a szerencsés
helyzetben van, hogy gyerme-
keink létszáma a falu lakónak
nagyjából 25 %-át teszi ki, így
sok apró gyerekkéz is részt vett
a munkálatokban. Immár elma-
radhatatlan kísérő a finom for-
ralt bor, melyet Toplak Margit
készít – szigorúan felnőtteknek!

A falukarácsonyra aztán
szép számban érkeztek gyere-
kek/felnőttek, és velünk volt a

falu legifjabb és legidősebb
szülötte is: az előbbi alig múlt
féléves, az utóbbi januárban
lesz 89 éves. Sokan hoztak
magukkal házilag sütött süte-
ményt, szendvicset, az önkor-
mányzat pedig gondoskodott a

jóféle innivalóról. Szokás sze-
rint sokféle gyümölcs, pirított
mandula, dió és mogyoró,
illetve az általunk készített
mézeskalács is gazdagította a
választékot.

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,
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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

Az összejövetel nemcsak
evéssel/ivással telik ilyenkor;
lehetőség kínálkozik az évet
összegző beszélgetésekre, az új
lakók bemutatkozására és né-
hányan idén is vállalták, hogy

Falukarácsony Gombosszegen

felolvasással, zenéléssel színe-
sítik az este hangulatát. Sőt,
egyik falubéli, Gyerák Petra
vállalkozott arra, hogy ne csak
elmesélje, de be is mutassa, mi
került a népi hagyományok
szerint a családok asztalára ka-
rácsonykor és ezek az ételek
mit jelképeztek. A Németh-gye-
rekek Botond Nimród, és gitá-
roztak, míg az Ifjú vir-Bulcsú
tuóz című darabot trombitálta
el a hallgatóságnak. Horváth
Jánosné Sári néni igazán kü-
lönleges feladatra vállalkozott:

két olyan imát hallhattunk tőle,
amelyeket legalább 70 évvel
ezelőtt tanult egy idős nénitől
és azóta minden este elmond
lefekvés előtt. Megindító él-
mény volt hallgatni az elő-
adását.

A felolvasást Szászy-Hor-
váth Edit folytatta egy norvég
népmesével, majd Jókai Mór:
Melyiket a kilenc közül? című
novelláját hallhattuk egy trió:
Szabókiné Jung Andrea, Lukács
Ilona Goór Gáborés előadá-
sában. Végül Zillichné Fekete
Tünde olvasta fel Tamási Áron:
Karácsonyi pásztorocskák című
elbeszélését.

Bár gondosan összeválogat-
tunk és sokszorosítottunk egy

karácsonyi daloskönyvet, a kö-
zös éneklés egy kicsit félénken
indult. Nem telt el azonban sok
idő, és mindenki elfogódottság
nélkül fújta a Betlehemi kirá-
lyokat, a Csendes éjt, a Menny-
ből az angyalt és a többi jól
ismert éneket.

Szép este volt, sokáig ma-
radtunk, és még napokig em-
legettük, milyen jó volt együtt
lenni.

Z. Fekete Tünde
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci szeret bulizni, pláne
farsangkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macska-
jaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyő-
ződése, hogy a leggyakoribb
fogadalom: „Legközelebb ke-
vesebbet fogok inni”

Bár ezt még tudományos
kutatásokkal nem sikerült
alátámasztania, de úgy gon-
dolom nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.

Szóval Laci, amíg ma-
gányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi prak-
tikák. Majd mindig fogad-
kozott. Majd megint kúrálta
magát. Egészen addig, amíg
meg nem találta élete párját.
Azóta is ugyanúgy bulizik,
de nem kell kúrálnia magát.

Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerül-
nie a másnaposságot.

Körbenézett, hogy a fele-
sége ne lássa, és elma-
gyarázta.

– A feleségem olyan,
mint a lakmuszpapír. Tudja,
mikor esnék át a ló túlsó
oldalára. Tavaly is, amikor
az asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta:

– Jaj Lacikám, de rosszul
nézel ki!

– Te ezt már ne idd meg!
Én akkor zokszó nélkül

letettem a pezsgőt, mert tud-
tam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.

Hitetlenkedve néztem rá,
erre mosolyogva hozzátette:

– Persze ehhez az is kel-
lett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Jaj Lacikám!…

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

A kiváló közösségi progra-
mokkal tarkított 2019-es esz-
tendőt karácsonyi műsorral
koronázta meg a helyi kö-
zösség.

December 22.-én mintegy
150 főt köszönthetett Horváth

Zoltán, Tófej község polgár-
mestere a helyi közösségi
házban. A rövid köszöntő után
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke mondott
ünnepi beszédet.

A lélekemelő gondolatokat
követően átadták a település
idén született lakóinak a baba-
kötvényeket.

– A hagyományainkhoz hí-
ven önkormányzatunk évente
két alkalommal, anyák napján
és a karácsonyi ünnepségen
adja át az adott évben született
gyermekek számára a babaköt-
vényt, melyet most hét gyer-
mek, illetve szüleik vettek át. A
kötvény bevezetése óta 45
gyermek részesült az egyenként
100.000 Ft névértékű kötvény-
ből – tudtuk meg Lakatos

Györgytől, a helyi közösségi
ház vezetőjétől.

A tófeji produkciók ez al-
kalommal sem maradtak rejtve,
így a mindig derűs Szivárvány

Dalkör karácsonyi dalokból ál-
ló produkcióját élvezhették a
jelenlévők. A közismert, egy-

Közösen hangolódtak a karácsonyra Tófejen
ben örökzöld ünnepi melódiá-
kat a helyi általános iskola
tanulóinak karácsonyi műsora
követte. A lelkesen begyakorolt
és remekül előadott műsor
méltán ragadta magával az egy-
begyűlteket.

Végezetül, ám cseppet sem
utolsó sorban Bognár István

helyi plébános ünnepi gondo-
lataival zárult a program, majd
a negyedik gyertya is lángra
kapott a közösség adventi
koszorúján.

Gellén SzilárdFöldre szálltak a helyi iskola angyalai.

Idén hét újszülött kapott babakötvényt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 földszinti
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.

A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.

Érdeklődni lehet a es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.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 nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2009.09.17.)

(2009.09.17.)

(2009.09.17.)

Megszorítások idején

Végső megoldás

–Hallod asszony, alighanem fel kell vennünk valami szakér-
tőt, aki kiókumlálja, hogy mit hordtak össze a villanyszám-
lánkon…

– Tudja a kedves beteg, volt olyan paciensem, akinek a mé-
regdrága gyógyszerek szedése helyett az imádság segített.

– Kolléga urak, ezzel a hagyományos eszközzel kiválthatnánk
a drága betegszállító kocsikat…
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Hagyományosan sajtóreggeli keretében értékelik a megyei ve-
zetők az elmúlt év együttműködését, illetve az új év zalai fej-
lesztési terveit. Január 7-én a Megyeháza Deák-termében dr. Sifter
Rózsa Vigh Lászlókormánymegbízott, országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, , a Zala Megyei Közgyűlés elnökedr. Pál Attila
és Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatta a médiaBalaicz Zoltán
munkatársait.

Vigh László elöljáróban ismertette a kormány családvédelmi
akciótervének részleteit, beszélt az új évben életbe lépett vál-
tozásokról. A zalai beruházásokról szólva elmondta, hogy a Szent
Rafael Kórház jól gazdálkodott, így az 521 millió forintos kon-
szolidációs összeget fejlesztésre fordíthatják.

A zalaegerszegi rendelőintézet nyílászáróinak felújítása 300
millió forintos beruházással valósulhat meg, ez jelenleg közbe-
szerzési eljárás alatt áll. A Modern Városok és a Magyar Falvak
program mellé a kormány a kisvárosokat támogató projektet is
tervez.

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya készültségi foka jelenleg
55-60 %-os, de az elmúlt évben mintegy 40 cég végzett tesz-
teléseket. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
okosút építése a tervezett ütemben történik.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról tájékoztatta a részt-
vevőket, hogy a 258 megyei település kiválóan teljesített a közös
önkormányzati hivatalok újjászervezésében. Mindössze három
esetben kellett állami segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.

Fontos változás az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszűnik a fellebezés a járási kormányhivatalok döntései ese-
tében, jogorvoslatra a bíróságon lesz lehetőség.

Jelentős változás, hogy az építéshatósági ügyek átkerülnek az
önkormányzatoktól a kormányhivatalokba, mert intézésük csak
államigazgatási eljárás keretében történhet. A gyámügyi feladatok
viszont a jegyzőkhöz, az önkormányzatokhoz kerülnek. Néhány
tevékenységet a NAV, a rendőrség és a kamarák vesznek át a kor-
mányhivataloktól.

A hivatalokban igyekeznek családbarát körülményeket bizto-
sítani, szeretnének ebben példát mutatni – jelentette ki dr. Sifter
Rózsa. Fontos az anyagi és személyi biztonság, a hivatalok még a
foglalkoztatási formák változásaiban is partnerek, nem zárkóznak
el a rész – és távmunka lehetőségétől sem.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke össze-
foglalójában elmondta, hogy 2019-ben a TOP-keretösszeg 23,2
milliárd forint volt, ez az összeg állt rendelkezésre a települések
fejlesztésére. Ezt sikerült 2020-ra 4,5 milliárd forinttal megtol-
dani. A helyi összefogás, a zalai emberek, vállalkozók és a kor-
mány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg – álla-
pította meg dr. Pál Attila.

Ebben az évben 4,5 milliárd forint további forrás felhasz-
nálásával lehet célokat megvalósítani. Ezek elsősorban turisztikai
és kerékpárút fejlesztések, folytatódik a Zala Két Keréken prog-
ram. A bölcsődei és óvodai férőhely fejlesztésekre 457 millió fo-
rint jut. Új lendületet kaphat a környezetvédelmi infrastruktúra és
a települési közlekedés fejlesztése. Megépül 970 millió forintos
ráfordítással a Murakeresztúr-Őrtilos közötti kerékpárút zalai sza-
kasza. A Magyar Közút nonprofit beruházás keretében 4,3 km
közút fejlesztés, felújítás valósul meg. Önrész nélküli száz szá-
zalékos támogatásokról beszélünk - mondta dr. Pál Attila.

Örömhír, hogy elkészül a Zalaegerszeg – Rédics 48,4 km-es
vasúti pálya felújítása, ezzel a régi vasúti közlekedés helyre-
állítására törekednek. Megjelent a közbeszerzési felhívás a Zala-
egerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út terveinek elkészítésére.

A NIF pályázatot nyújtott be a horvát-magyar programban a
Murakeresztúr-Kotoriba között építendő Mura-híd tervezésére.

A Magyar Falvak Program keretében összesen 595 támogatási
kérelem részesül 2,8 milliárd forint támogatásban. Az önkormány-
zatok utak, járdák építésére, óvodák, orvosi rendelők, intézmé-

Fejlesztések minden mennyiségben

nyek felújítására pályáztak. A megyei sportcélú beruházások kö-
zül a nagykanizsai sport és rendezvénycsarnok építésének szer-
ződését decemberben írták alá, 600 napos határidővel. A sár-
melléki repülőtéren norvégiai befektetők pilótaközpontot épí-
tenek.

– Köszönöm a képviselő úrnak, kormánymegbízott asszony-
nak és az elnök úrnak azt az országosan is egyedülálló össze-
fogást, amelynek keretében ezeket a sikereket elértük – kezdte
Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen a következő idő-
szakban is a gazdaság fejlesztése a legfontosabb cél. Ezek elemei
a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos össze-
kötő út tervezése, az M76-os út építése, a Szlovénia irányába
történő vasútfejlesztés tervezése, a logisztikai központ és kon-
ténerterminál kialakítása, az Északi Ipari Park bővítése, a MOL
gumibeton gyártó üzemének bővítése.

Az idén megvalósuló beruházások közül 9,5 milliárd fejlesz-
téssel legjelentősebb az épülő új uszoda, tanuszoda és városi
strand. A Mindszenty József általános iskola és gimnázium torna-
és vívócsarnoka 3,3 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.

Zalaegerszegen 12 projekt összesen 20 milliárd forintos rá-
fordítással épül vagy közeledik a befejezéshez – állapította meg
Balaicz Zoltán.

Az idei legjelentősebb tervek a Liszt-iskola, a Petőfi-iskola
felújítása, az új városi túra útvonal, a Páfrányok Útja építése,
Mindszentyneum építése, a kézműves termékek helyi piacának
építése, az Ostoros munkacsarnok felújítása, az alsóerdei sport és
rekreációs központ kialakítása és a Hevesi Sándor Színház épü-
letének felújítása.

Fontos az évfordulók méltó megünneplése. Ezek közül legje-
lentősebb a Zalaegerszeget rendezett tanácsú várossá nyilvání-
tásának 135. évfordulója. A sportkedvelők várják a ZTE meg-
alakulásának 100 éves jubileumát, a nemzeti érzés szempontjából
kiemelkedően fontos a trianoni békediktátum centenáriuma. Eb-
ben az évben Zalaegerszeg rendezi az Országos Vadásznapokat és
ezzel párhuzamosan az Országos Halfőző Versenyt.

Befejezésül Balaicz Zoltán polgármester is megköszönte a
sajtó munkatársainak az egész éves korrekt tájékoztatást.

Samu László

Hagyománnyá vált a Megyeházán az újévi sajtóreggeli, ame-
lyen az újságírókat tájékoztatják a fejlesztésekről.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

2020. január
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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 megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden év-
ben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvé-
nyen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglal-
koztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konfe-
renciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállal-
kozók vettek részt.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke meg-
nyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia mó-
dosítása.

Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.

Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indí-
totta a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befo-
lyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdí-
jasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhas-
sanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kap-
csolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indí-
tott, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában he-
lyezkedhessenek el.

Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának fő-
osztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folya-
matosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010-
ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 má-
sodik negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában he-
lyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítá-
sára 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá vál-
tak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.

Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.

A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttmű-
ködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfo-
gadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módo-
sításait.

Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elké-
szült az egységes zalai helyi termék webshop keretrend-
szere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgál-
tatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.

A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemu-
tatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás se-
gítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

Közép-Zala
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

Falunkban már nagyon sok-
szor meggyőződhettünk arról,
hogy ha valami közös feladat
van, közös érdekből, nagyon
sokan nem sajnálják sem az
erejüket, sem az idejüket.

Így volt ez decemberben is,
amikor a szociális tűzifa feldol-
gozására kerestünk szorgos em-
bereket.

Igazi hideg, téli favágó idő
volt, a népes társaság kezei kö-
zött csak úgy „égett a munka”.
Pontos számot nem is tudnék

Összefogás Babosdöbrétén
mondani, de 40 ember biztos
jelen volt a munkálaton. A fér-
fiak fűrésszel, fejszével dolgoz-
tak, az asszonyok meg pakolták
az összevágott méterfát. Még
aznap az érintett családok jó
része meg is kapta a kályha-
kész fát.

A nap végén a fáradt csa-
patot tejfölös répaleves várta
vacsorára.

Jó hangulatban, jó emberek
között mindig jó lenni!

B.B.

Szorgos csapat dolgozta fel a tűzifát.

December 21-én kultúrestet
szervezett az önkormányzat a
hottói faluházban a Nemzeti
Kulturális Alap pályázat útján.
Horváth Márk rendezésében a
„Leszállt az ég dicső királya”
című karácsonyi előadást te-
kinthették meg a helybeliek.

A darabot a Ziránó Színház
vitte közönség elé. A színházzal
a település évek óta szoros
kapcsolatban áll, évente kétszer
szerveznek bábjátékokat Hot-
tón. Nyáron kétnapos rendez-
vény keretében gyermek és fel-

Betlehemes játék Hottón

nőtt játékokat rendeznek, ame-
lyekben a helyiek is résztve-
vők. Karácsony alkalmával el-
maradhatatlan a betlehemes já-
ték a községben. A darab a vi-
lág megteremtésétől kezdődően
beszélte el a Megváltó tör-
ténetét.

Az adventi időszakban a
helybeliek is készültek kará-
csonyi műsorral. A templom-
ban előadott műsor a gyerekek
és a sze-Kishottói Népdalkör
replésével került megrendezésre.

Trojkó Tímea

Karácsonykor elmaradhatatlan a betlehemes játék.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az október tizenharmadikai
önkormányzati választáson
szavazategyenlőség alakult ki
Kisbucsán a két polgármes-
terjelölt, ésTakács Ferenc
Zabb Annamária között,
miután mindketten 141 voksot
kaptak.

A helyi választási bizottság
határozatával szemben utóbbi
jelölt fellebbezést nyújtott be,
amelyet a Zala Megyei Területi
Választási Bizottság elutasított,
helybehagyva a helyi választási
bizottság döntését.

A határozat ellen Zabb An-
namária bírósági felülvizsgálati
kérelemmel élt.

A Pécsi Ítélőtábla 2019. ok-
tóber 24-én kelt végzésével
helybenhagyta a Zala Megyei
Területi Választási Bizottság
határozatát, így 120 napon be-
lül új polgármester-választást
kell tartani Kisbucsán. Erre
2020 február 9-én kerül sor.

Mint jegy-Weidinger Andrea
ző, a helyi választási bizottság
vezetője lapunknak elmondta, a
megismételt választáson Zabb
Annamária és Takács Ferenc
indul a polgármesteri pozí-
cióért.

Február 9-én lesz a választás Kisbucsán

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. december 12-i ülésén
módosította a Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratát, tekintettel a társaság
ügyvezetője, Felügyelő Bizott-
sága és könyvvizsgálója öt éves
megbízatásának 2019. decem-
ber 31-i lejártára. A testület
döntött az eddigi ügyvezető,
Bali József újbóli megbízásá-

Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal
ról, valamint a Felügyelő Bi-
zottság három tagjának – Mar-
ton Géza, Polai György Sza-és
lóky Jenő Szíjártóné–, illetve
Gorza Klára könyvvizsgálónak
ismételt megválasztásáról öt
éves időtartamra.

Döntött a megyegyűlés az
októberi választásokat köve-
tően 2019. október 24-én meg-
alakult megyei nemzetiségi ön-
kormányzatokkal való megálla-

podás megkötéséről, melynek
értelmében a Zala Megyei
Önkormányzat hivatala révén
biztosítja a Zala Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Zala Megyei Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat Zalaés a
Megyei Német Önkormányzat
működéséhez szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételeket.

Módosította a közgyűlés a
megyei önkormányzat 2019.
évi költségvetését, amelynek
bevétel-kiadási főösszege így
869 584 ezer forint lett, vala-
mint döntött 2020. évi belső
ellenőrzési tervéről és elfogadta
a következő évre szóló munka-
tervét. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

A Megyeházán elfogadták a megyei önkormányzat 2020-as évi
munkatervét.


