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Fejlesztések Teskándon
Karácsony előtt került sor a
Teskánd Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program
keretében megnyert orvosi eszközök beszerzését támogató
beruházás befejezésére. Dr.
Tompos Gábor öt település –

Teskánd, Boncodfölde, Böde,
Babosdöbréte, Hottó – közel
kétezer páciensét látja el a vegyes, házi felnőtt- és gyermekorvosi körzetben. A támogatás
keretében elnyert 3 millió forintos támogatás majdnem felét

Az eszközök átadásán jelen volt Vigh László országgyűlési
képviselő is.

Javult a közvilágítás Teskándon.

a bútorzat, a kartotékozó cseréjére, felújítására fordították.
Emellett orvosi eszközök
beszerzésére került sor: egyebek mellett látásvizsgáló tábla,
telefon, pulzoximéter, számítógép került a rendelőbe. Több,
egyéb mindennapos feladatot
ellátó elavult eszköz (ollók, látás-hallás vizsgálatokat segítő
eszközök) cseréje, egyéb diagnosztikus eszközök (ulrtahang,
dermatoscop), defibrillátor segíti a lakosok kiszolgálását.
A településen nyílt új utcák
lakóinak kívánságára januárban
önerőből valósította meg az ön-

kormányzat a közvilágítás feladatát. A Vorhotai út, a Patkó
utca, és az iskolától az AgrárCoopig vezető sötét járdaszakasz került fejlesztésre napelemes, mozgásérzékelős LED-es
lámpákkal. Összesen 14 lámpa
került felszerelésre a Fém-Szer
Gép Kft. által gyártott oszlopokra. Az önkormányzat bízik
abban, hogy a fejlesztési stratégiájával megegyező energiatakarékos gondolkodásmód elnyeri a lakosok elégedettségét,
és a jelenlegi rendszert is lesz
lehetőségük a későbbiekben hasonló módon fejleszteni.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Döntött a megyei közgyűlés elnöke
A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.) számú Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetőség,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés
elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés 2021. január 28-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően
az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekinteté-

született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022-2024. évekre adósságot keletkeztető ügyleteiből várhatóan nem ered fizetési kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra
került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, és a jelenleg futó foglalkoztatási paktum projekt folytatását célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.

Dr. Pál Attila

ben dr. Pál Attila, a közgyűlés
elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az
önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főösszege a
legutóbbi módosítás óta 14.700
eFt-tal emelkedett, így 1.082.033
e Ft-ra változott. Elfogadásra
került az önkormányzat 2021.
évi költségvetése 873.307 eFt
főösszeggel, emellett határozat

Ezt követően az önkormányzat 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadására került sor, eleget téve a
vonatkozó jogszabályi előírásnak, végül a közgyűlés elnöke
elfogadta dr. Mester László megyei főjegyző tájékoztatóját a
Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal előző évi tevékenységéről, elvégzett feladatairól. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra
A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdezte.
Az oltási tervnek megfelelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók részesültek a koronavírus elleni

jelenleg kevés vakcina áll rendelkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tartja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyorsabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.
*
Egyértelműen a védőoltás
fontosságában hisz a márciusban 87. életévét betöltő Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, serényen dolgozik páterdombi műtermében. Mint mondja, sürgeti

A védőoltás életet ment.

védőoltásban. Ezzel párhuzamosan – január 9-től kezdődően – a zalai idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte Németh János
el a vakcinák beadását. A hónap végéig a megyében működő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telephelyén megtörtént azon dolgozók és bentlakók immunizálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a helyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idősotthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas Merkely Béla
kockázati csoportba tartoznak.
2021. február 4-én új sza- az idő, hiszen a Göcseji úti tekaszba lépett a védekezés az- mető új ravatalozójához készíti
zal, hogy kezdetét vette az alkotását. Arra a kérdésre, hogy
oltásra regisztrált legidősebb beoltatja-e magát a koronavírus
korosztály immunizálása is. A ellen, határozott választ adott.
– Azzal, hogy elkezdtem az
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A új munkát, szinte karanténban
Zala megyében kijelölt 20 vagyok, hiszen ki sem mozduháziorvosi praxisban 10-10 re- lok a műteremből. Természetegisztrált idős személy Moder- sen ennek ellenére beoltatom
na vakcinában részesült, míg magam, már regisztráltam is.
az összes Zala megyei házi- Felelőtlenség azt mondani, hogy
orvosi körzet mindegyike – felesleges a védőoltás, hiszen
számszerűen 145 – további 6-6 bizonyítottan védelmet nyújt.
idős embert az oltópontként Életünkben semmi sem új, hikijelölt kórházakba utalt be, szen korábban is voltak járváahol az érintettek a Pfizer vak- nyok, s mindaddig, amíg nem
cináját kapták meg. A 60 éven születtek hatékony védőoltások,
felüliek körében a védőoltások az emberiség sebezhető volt.
*
beadásának további menetét az
A koronavírus ellen hatéországba érkező vakcina szállítmányok határozzák meg. Bár 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 különböző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltással összefüggő aggodalmakat.
A koronavírus-járvány elleni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítségével, azaz védőoltással a szervezetünk megfelelő immunválaszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzöttségnek 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 kijelenthető, hogy hatékonyan és biztonságosan 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: többféle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik hatékony, megfelel a követelményeknek. Közel százéves hagyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat használtak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

Orbán Viktor

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

Dr. Sifter Rózsa

kony, amelyet jelenleg a klinikai gyakorlatban használnak.
*
A magyar kormány ebben a
nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállalkozások kezét, sőt, újabb elemekkel bővült mind a családvédelmi, mind pedig a gazdaságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a támogatásra jogosultak kérelmeinek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal ebben a feladatban is – hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.
*
Orbán Viktor január 15-én a
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.
Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök úgy
kommentálta: az emberek dolgozni akarnak, munkából akarnak megélni, és a magyar vállalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válságkezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.
A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentettek, iparűzési adót is csökkentettek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertette, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsébe csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.
Szólt a hiteltörlesztési moratóriumról is, amellyel 3000
milliárd forint maradt a családoknál és a cégeknél.
Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését, így
a februári borítékban egy heti
nyugdíjjal több lesz – emlékeztetett, kiemelve, hogy a kormány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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* Múltidézés Flam rajzaival Segítik a rászoruló családokat
Liberális boltos

– Ötvenest nem veszek el, Kovácsné. Azon rajta van az a
fasiszta jelkép, a turul.
(2008.08.07.)

Nőtt a munkanélküliség

– Jönnek itt nekünk ezzel a munkáért segélyt programmal.
Hát most vegyük el valakik elől a melót?!
(2008.08.07.)

Közterületi piatilalom

Nyolcadik éve hirdeti meg a
Zala Megyei Védelmi Bizottság
azt a szociális tűzifa-programot, amellyel a szervezet a
rászorulók téli fűtési nehézségeinek megoldásához kíván
hozzájárulni.
Az akció keretében idén 60
zalai család részesül 25.000 Ft
értékű „kályhakész” tűzifa segélyben, és a legrászorultabbak
átvehetnek egy-egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot is.
Dr. Sifter Rózsa, a védelmi
bizottság elnöke a program
kapcsán elmondta: ahogy a
korábbi években, úgy idén is a
megye országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a
települések polgármesterei jelölték ki a támogatásban részesülő családokat, és a tűzifa
biztosításáról, valamint kiszállításáról is ugyanazon cégek

gondoskodnak, akik segítségével az elmúlt nyolc évben már
több mint 500 zalai család
megsegítése valósulhatott meg.
A mostani téli szezonban a
segítségre szoruló családok fűtési költségeinek csökkentése
érdekében a Magyar Földgáztároló Zrt. 1,5 millió forint
értékű tűzifát ajánlott fel, a
zalaegerszegi OMEGA GM Kft.
jóvoltából pedig a támogatottak
lakhelyére történő térítésmentes kiszállítás történik.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Cseresnyés Péter államtitkár és Kaj István polgármester 2021. január 22-én,
Pusztaszentlászlón személyesen vett részt (képünkön) az
adományátadásban, amely már
a 27-ik állomása volt az idén
2021. február 15-én befejeződő
akciónak. (Forrás: Zala Megyei
Kormányhivatal)

www.zalatajkiado.hu

– Pedig azt ígérte a Gyurcsány, hogy nem lesznek további
megszorítások…
(2008.08.07.)

* 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.

2021. február

5

Közép-Zala

2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszervezni a megszokott munkarendeket, sokan home officeban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság időszakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében személyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 eredményeit 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 elmondhatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszámokat 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 munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az inaktívak 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 mutatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támogatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatásban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a támogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkoztatottsági 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 Kormányhivatal szervezésében valamilyen képzésben.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanácsadásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

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
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Bíznak abban, hogy megrendezhetik
Visszatérő program évek óta
Hottón a bábparádé. A szervezők remélik, hogy az idén tervezett időpontra megszűnik a járványhelyzet, s nem lesz akadálya
a seregszemle megtartásának.
Varga Péter főszervező lapunknak elmondta, hogy július

16-17-én szeretnék megrendezni a Hottói Bábparádét, amelyen nyolc bábegyüttes mutatja
be műsorát.
Érdekesség, hogy a házigazda hottóiak a győriekkel közösen lépnek fel.
A tervezett műsor:

Útfelújítások Babosdöbrétén
Egy korábbi bábparádé plakátja.
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• 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!

Sikeresen pályázott Babosdöbréte a Belügyminisztériumnál,
aminek eredményeként útfelújításokat tudtak végezni a településen. Az avatáson megjelent Vigh László országgyűlési
képviselő is.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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A régit már lebontották
Új ravatalozó épül Hottón
Hottón két temető is található, egyik a zalaszentmihályfai településrészen. Ennek
ravatalozója nagyon rossz állapotban volt, ezért úgy döntöttek, hogy lebontják és újat
emelnek helyébe.
– A Magyar Falu Program
keretében 3 millió forintot
nyertünk pályázaton. A 19 millió 710 ezer forintos beruházáshoz a többit saját erőből
biztosítottuk – mondta la-

punknak Vincze Ferenc polgármester.
Az új ravatalozó tervezője a
bödei Császár János volt, aki
műszaki ellenőre is a beruházásnak. A kivitelezést a RapiÉp Bt. nyerte el, a befejezés határideje 2021 augusztus 30.
Vincze Ferenc elmondta, hogy
temetés esetén ideiglenes megoldással gondoskodnak arról, hogy
a gyászolók ne legyenek kitéve az időjárás viszontagságainak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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 március 21-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

www.zalatajkiado.hu

