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Pályázati fejlesztések Nagylengyelben
tesítmények jöjjenek létre, amelyek révén az elérhető sportolási lehetőségek száma növekszik. Továbbá a több mozgás
által – a sporteszközök használatának köszönhetően – álta-

Sportpark létesült Nagylengyelben.

Az egészségmegőrzésben kiemelt szerepe van a rendszeres
testmozgásnak. Ennek eszközét, a sportolási lehetőségeket
például a könnyen hozzáférhető
és ingyenes létesítményekkel
lehet vonzóvá tenni. Ehhez
szükség van a helyi önkormányzatok aktív közreműködésére a szabadidősport feltételeinek biztosítása területén.
Az elmúlt években egyre
nagyobb szerepet kaptak a sza-

badtéren felállított testedző eszközök, amelyeket szinte bármikor bárki használhat. Ezt
szem előtt tartva a kormány
2016-ban határozatban döntött
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról,
amelynek alapvető célja, hogy
olyan közösségi terek kerüljenek kialakításra, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti szabadidejét. Az átfogó cél
az, hogy igényes szabadtéri lé-

lában javuljon a lakosság egészségi állapota.
A Sportpark Programba
2016-ban benyújtott kérelmek
között szerepelt Nagylengyel
(Folytatás a 2. oldalon)

Adventi várakozás Petrikeresztúron
A 2020-as adventi időszak
mindenki életében változást hozott, egyik település sem ünnepelhetett a megszokott módon.
Az idei évben a hagyományos rendezvényeink elmaradtak, mint a Mikulás, a karácsonyi műsor és a betlehemezés december 25-én a templomban – mondta el Borvári

Lili polgármester. Azonban
most is igyekeztünk karácsonyi
hangulatot teremteni az emberek szívében.
December 6-án délután kistraktorral látogatta meg a helyi gyerekeket a Mikulás.
Krampuszok osztották ki a
gazdag csomagokat, melyben
(Folytatás a 2. oldalon)

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Pályázati fejlesztések Nagylengyelben
(Folytatás az 1. oldalról)
Község Önkormányzatának pályázata is. A községben már
régóta működik egy kisebb
kondicionáló terem, de volt
igény a sportolási lehetőségek
bővítésére, ezért a lakosságszámnak megfelelően, „A” típusú sportpark kialakítására
pályázhatott a falu. Az eszközpark teljes egészében központi lebonyolítás keretében
készült el, az önkormányzatnak
mindössze egy alkalmas területet kellett biztosítania a kültéri létesítmény számára. A
sportolásra alkalmas tér végül a
tavalyi évben, a program III.
ütemében valósult meg. Bár
több idő telt el, mint amennyire
a szervezők számítottak, végül
2020. decemberében elkészült

a település sportparkja. A sportpálya mellett fekvő szabadidős parkban található létesítményt a jelenleg érvényben
lévő járványügyi korlátozások
miatt sajnos egyelőre nem
vehetik birtokba a sportolni
vágyók. Az elképzelések szerint a tavasz folyamán kerül sor
a hivatalos átadóra, amelyet
valamilyen egészségmegőrző
rendezvény keretében tervez
megvalósítani a helyi önkormányzat.
A Magyar Falu Programnak
köszönhetően egy másik fejlesztés is megvalósult Nagylengyelben a tavalyi év végén. A
lakosság körében felmerült
igényt kiszolgálandó, a temetőben kialakításra került egy 24
helyes urnafal, továbbá a

Urnafalat építettek a temetőben.

ravatalozóhoz vezető utat is
sikerült felújítani. A fejlesztések összértéke 4 276 644 Ft
volt, amelynek finanszírozása

teljes egészében pályázati forrásból valósult meg. A hivatalos átadásra a tervek szerint
az idei évben kerül sor.

Adventi várakozás Petrikeresztúron
négy családnak önkormányzati
forrásból. Az idei évben 71
család kapott 15.000 Ft támogatást az ünnepek előtt.
– Karácsonyi ajándékként a
becsvölgyei Táncos Pékségben
süttettünk minden itt élő család
számára egy diós vagy mákos
bejglit. Más években együtt
sütünk mézeskalácsot, kézműves foglalkozásokat szervezünk, az idén erre nem volt
lehetőség. Ezért készítettünk
egy receptes kiadványt, más
népek hagyományos sütemény-

(Folytatás az 1. oldalról)
sok édesség, finomság várta a
gyerekeket.
Petrikeresztúron immár hetedik éve készítenek adventi
ablakokat, minden este más és
más családnál gyullad fel az
adott nap száma, az egyik utcafronti ablakban. Sajnos a számgyújtáshoz tartozó vendégeskedés, a közös forraltborozás
most elmaradt, de bíznak benne, hogy 2021-ben újra biza-

lommal hívják majd meg a családok egymást, barátaikat.
Több éve díszíti a települést
egy festett betlehem az advent
idején, most egy különleges téli
dekorációt készítettek a képviselők és a település segítői,
mely minden átutazót is megörvendeztetett.
Az önkormányzat az idei
évben is szociális tűzifát biztosított 30 család részére pályázati forrásból és további

receptjeit gyűjtöttük össze, azzal a reménnyel, hogy inspirálja a helyi asszonyokat, hogy
kipróbáljanak új ízeket, új süteményeket. Lehet, hogy 2020ban nem tudtunk közösen sütizni, forralt borozni a hagyományos karácsonyi ünnepség
után, ahol mindig összegyűlik a
falu lakossága, de reméljük,
hogy apró kedvességekkel a
pandémia idején is a karácsony
melegét tudtuk eljuttatni az
emberek szívébe – mondta el a
polgármester.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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* Múltidézés Flam rajzaival Iskolafelújítás és

ajándékcsomag karácsonyra

Viszonyok

Eredményes évet zárt Tófej

– Kenheted a zsíroskenyeret, asszony! A sztárok is most
kezdik a vacsorát a tévében.
(2008.08.21.)

Lecsúszás

Az embert-, és közösséget
próbáló esztendőt szép eredményekkel és a település számára jó hírekkel búcsúztathatta
Tófej. Mintegy harmincegy
millió forintból szépülhet és
korszerűsödhet a helyi iskola és
nagy értékű ajándékcsomagot
kaptak a helyi családok karácsonyra.
Horváth Zoltán, a település
polgármestere számolt be lapunknak arról, hogy a Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
két nyertes pályázat révén közel 31 millió forintot fordít a
tófeji Kincskereső Általános Iskola korszerűsítésére. A terveket ismertetve a polgármester
elmondta, az iskola ebédlője
mintegy 4 millió forint ráfordítással kap új padló-, és
falburkolatot. A tornaterem pedig teljesen új villamos hálózatot kap és a régi lámpatesteket korszerű, ledes rendszerre cserélik. A sportburkolat

is teljes cserén esik majd át,
mely ismerve a helyi sportsikereket, bizonyára hosszútávon jól szolgálja majd a közösséget.
Mint arról korábban írtunk,
idén a helyi óvoda is komoly
korszerűsítésen esett át így a
település oktatási intézményei
jelen felújítással korszerű, komfortos környezetet biztosítanak
a helyben tanuló ifjúságnak.
A Magyar Falu Programban pozitív elbírálásban részesült pályázatokról – rövid
sajtótájékoztatón – Kajári Attila tankerületi igazgató és
Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő számolt
be Tófejen.
A település vezetője lapunknak elmondta továbbá, hogy a
településen élő családok mindegyike egy nagyobb értékű
ajándékcsomagot kapott karácsonyra.
Gellén Szilárd

– Bernáthegyi helyett most tacskót tartunk. Tizedéből kijön
a kajapénze.
(2008.09.04.)

Hetedíziglen

Ajándékcsomaggal lepték meg a helyi családokat.

Gyurcsány újra nekigyürkőzik.

(2008.09.04.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott 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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Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdokumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoztatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, iránymutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hozzájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.
2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek eredményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia megállapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp kedvezőbben alakultak az utóbbi egy év során.
A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereskedelem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az adminisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek területein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munkavállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pályázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támogatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.
A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arányban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu
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Adventi számkeresés Teskándon
számmal buzdította esti sétára a
családokat. A megtalált számokról beküldött fényképek jelentették a versenyt. Ez esténként
közel 50 főt buzdított sétára.
A számkeresés izgalmai után
az összesített nagyon szoros eredményben, Mikó-Horváth Eszterék, Tóth Ildikóék, Szabó-Koronczi Noémiék sorrend alakult
ki. A vállalkozó kedvűeknek (akik
vállalták a szám kihelyezését),
és a versenyzőknek kivétel nél-

Teskánd is bekapcsolódott az adventi kalendárium játékba.

A 2020-as év legtöbb rendezvényéhez hasonlóan a tervezett
karácsonyváró, illetve karácsonyi program sajnos nem valósulhatott meg az ismert okok miatt
Teskándon. Azonban hogy egy
kis vidámság költözzék az emberek szívébe, elkészültek a falutáblához, és a központi helyekre kihelyezett szimbólumok, melyek a tél beköszöntét várták.
Ezzel egy időben elkezdődött

Teskánd történetében először a
már több helyen is működő adventi kalendárium.
Az adventi várakozást nem
csak a kihelyezett, számokkal
megvilágított ablakok és azok díszítése jelentette, hanem a hozzá kapcsolt „verseny” is. A települést 4 területre felosztottuk
térképen. Adott napon az adott
területen 1, vagy 2 ablakban felgyúló számok megkeresése szép

Téli köszöntő…

kül egy kis ajándékkal kedveskedett az önkormányzat nevében
Palkovics Józsefné, akinek köszönhetjük a faluban elhelyezett
ötletes díszeket, és Sipos László
polgármester. A tapasztalat, hogy
igazán ennek a kis adventi előkészületnek, várakozásnak csak
nyertesei voltak. Reméljük, hogy
ezzel egy sikeres ötletet tudunk
a jövőben hagyománnyá tenni
mindenki örömére.
S.L.
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Újévi túra Petrikeresztúron
Minden évben együtt köszöntik az új évet a petrikeresztúri túrázó, kiránduló családok.
A hagyomány most sem
szakadt meg. 2021 január elsején is várták a kirándulni vágyókat a petrikeresztúri kultúrház előtt, hogy egy könnyű 6
kilométeres sétát tegyen meg
együtt a csapat.
Családok, lelkes túrázók,
egyedülálló és bárki előtt nyitott rendezvényre mindenki vidám érkezett.
A téli természet szépsége mindenkit elvarázsolt, akkor is, ha hónak nem örülhettek a gyerekek.
A Pató-hegyen zsíroskenyérrel, pezsgővel és gyerek pezsgővel köszöntötték az új évet,
majd újult erővel folytatták a kiszabott távot.
A csapat és a szervezők egyaránt bíznak benne, hogy sok alkalommal találkozhatnak idén
hosszabb és rövidebb túrákra, kirándulásokra.
Ebben nem akadályozza meg
őket a koronavírus-járvány, mert

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ki gondolta volna…

remélik, hogy sikerül legyőzni
a pandémiát. Mindenkit szeretettel várnak a kirándulásokra!

Síremlék akció és
kiárusítás!

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,
kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben
felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

ha jól szeretné
berendezni...
mxm lakberendezés:
30/916 30 16
www.mxm.hu

tervezés + bútorgyártás
+ kiegészítők

Ha 2019 elején Gábornak azt mondja valaki, hogy
pár hónap múlva sokkal több
időt fog a családjával otthon
tölteni, biztos hitetlenkedve
hallgatta volna.
Azonban ki gondolta
volna, hogy ekkorát változik
a világ. Végre otthonról tud
dolgozni, több időt tud a
családjával tölteni. De a napok előrehaladtával rá kellett jönnie, az otthonuk nincs
erre a helyzetre felkészülve.
A trendiség oltárán meghozott kompromisszumok:
– nem baj, ha kisebb,
– nem baj, ha nincs benne,
– nem baj, ha kevesebb,
de olyan jól néz ki, vegyük meg…
Most ezek a kompromisszumok napról napra
egyre jobban megkeserítik
az életüket. Kénytelen beismerni, hogy ezen változtatni
kell.
Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Nem elég, ha csak a
terven nézz ki jól az otthonuk, de terv szerint kell,
hogy megvalósuljon. Ezért
találkoztunk.
3 D-s látványterveken mutattuk meg, milyen lesz az
otthonuk. Így minden részletet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés előtt.
Amikor elkészültünk, hívtam Gábort.
Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen. A gyerekek azt
mondták, itt még egy többhónapos karantént is ki tudnának bírni, veszekedés nélkül…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

