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Értékek mentén közösen!
Zalabér Község Önkormányzata a hagyományaihoz
híven, most is tájékoztatja a
lakosságot a helyben megtartott
eseményekről, rendezvényekről. A település vezetősége ezen
lehetőségen felbuzdulva, határozott úgy, hogy mivel pandémiás időkben nem volt lehetőség közmeghallgatást tartani,
így ezen kiadványt kibővítve
szerette volna tájékoztatni a lakosságot az elmúlt év eseményeiről, a polgármester és a
képviselő-testület tevékenységéről, munkájáról.
Ezen tájékoztatóban írja le a
polgármester, és a képviselő-testület tagjai, a tavalyi évben történt fejlesztéseket, szépítéseket
a faluban. Fontosnak tartották,
hogy az elődjeik által létrehozott értékeket megtartsák, az
áthúzódó, és újonnan felmerülő
feladatokat elvégezzék. A munkálatok még nem teljesek, de
az a cél, hogy a település tovább fejlődjön. Számos feladat
megoldódott, kis lépéseket megtéve, a fejlődés elindult.

Zalabéri panoráma.

A 2020-as évben a koronavírussal való küzdelem, a lakosságot, a családokat személyesen, és település szintjén is
alapjaiban befolyásolta. A település programjait, emberi
kapcsolatait, mélyen érintette.
Bízunk benne, hogy a jövőben
minden, Zalabérben hagyománnyal rendelkező rendezvényt, mindannyiunk örömére

meg tudjuk valósítani – mondta
el Kozma Ferenc, Zalabér polgármestere.
Egy kis rövid ízelítő a tájékoztató soraiból:
• Minden mondat mögött
emberek, az ő munkájuk, ráfordított idejük áll, és a szándék,
hogy Zalabér településért dolgoznak!
• A „Zalabér, Bejárati úti”
(Szent János) buszmegálló önkéntesek segítségével felújításra került. Szintén összefogással
a Templom téren újra régi fényében működik a díszvilágítás. A községünkbe érkezőket
két új köszöntő tábla fogadja.
Májustól bevezetésre került,
a lakosságot szolgáló falugondnoki szolgálat!
• Az előző ciklusból áthúzódó pályázatok (pl. az A típusú

sportpark) kivitelezése, koordinálása megtörtént. Orvosi eszközöket beszerzésre kerültek,
új székek, bútorok és orvosi
eszközök lettek átadva. Az általános iskola udvarára az előző
ciklusban pályázaton nyert padok beépítésre kerültek önkéntes munkával. Két Leader-pályázat megvalósítását a testület
is támogatta.
• A település Facebook oldalán, és a megújított honlapon a
tájékoztatás folyamatos, a lakosság számára elérhető. 2
• A könyvtár (kb. 300m ) teljes héjazatának cseréje önerőből valósul meg (lécezés, fóliázás, héjazat cseréje, bádogozás). Az évek óta beázó épületben romlik az itt elhelyezett
eszközök, könyvek állapota. A
(Folytatás a 8. oldalon)

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.

e Ft-ra változott. Elfogadásra
került az önkormányzat 2021.
évi költségvetése 873.307 eFt
főösszeggel, emellett határozat
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 folyDr. Pál Attila

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekintetében 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

Megemlékezés a Haza Bölcséről…

Deák Ferenc munkássága napjainkban is helytálló és példaértékű.

145 éve, egy ködös napon jelent meg a fájdalmas hír, hogy
a „haza bölcse, a haza atyja, a
kedves öregúr”, a nagy Deák Ferenc meghalt. Ennek alkalmából tartottak megemlékezést Kehidakustányban Deák Ferenc
mellszobránál.
Lázár István polgármester
pár gondolattal emlékezett meg
a Haza Bölcséről. Elmondta, hogy
a Haza Bölcse munkássága még
a napjainkban is helytálló és

tatását célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.
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)

példaértékű. Nemcsak mint kitűnő politikus, vagy páratlan államférfiú, de hű és igaz hazafi volt.
Aranytiszta jellemű ember, aki
az igazságosságot képviselte mindennek felett.
A megemlékezés végeztével
Lázár István az egybegyűltekkel néma főhajtással tisztelgett a Haza Bölcse előtt, majd
koszorút helyezett el a szobránál.
Kutnyák Márió Ferenc

Kiadvány az éghajlatváltozás helyi sajátosságairól
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00166 azonosítószámú, „Helyi
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálási programok megvalósítása a
Zala kanyarulat térségben” című projekt keretében készült egy elsősorban gyerekeknek és szüleiknek szóló
klímafüzet, ami alapvető információkat tartalmaz a témában, meghökkentő adatokat mutat be, továbbá hasznos
praktikákkal, jótanácsokkal is ellátja olvasóját. A kiadvány
célja, hogy olvasmányosan adja át a benne foglalt
ismereteket, segítsen a „zöldebbé” válás elindulásában.
A tanácsok kiindulási pontok lehetnek számunkra, hogy
ökotudatosabb emberek legyünk, hiszen minden a
változás alapja az egyéni fejlődés. A helyi problémák
bemutatásának célja pedig az, hogy lássuk azt is, milyen
kincseket kell megvédenünk. Fontos tudnunk, hogy már
egészen apró dolgokkal, kicsi odafigyeléssel is rengeteget javíthatunk saját és közösségünk, környezetünk
életterén.
A járványhelyzet miatt jelenleg online formában érhető el
a kiadvány, keressék a település honlapján és facebook
oldalán!
A kiadványban olvashatnak az „Ökohős kihívás” mobil
applikációról is, ami további segítség lehet a napi rutinok
kialakításában.
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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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Ismét próbálkoznak
Tekenyén várják az újabb kiírást
Tekenye polgármestere, Sinka
Imréné tájékoztatta lapunkat a
falu által beadott pályázatokról.
– Az elmúlt 10 évben igyekeztünk településünket a közösség számára élhetővé, jó
hangulatúvá formálni. Az önkormányzat rendelkezésére álló
költségvetési keretének kiegészítéséhez éltünk az aktuális –
TOP, Leader, közfoglalkoztatási program – pályázati lehetőségekkel és a lakosság társadalmi munkavégzését is tisztelettel fogadtuk. Érdeklődéssel
vártuk a Magyar Falu Program
kiírásait, amelyek a szükséges
fejlesztési területekhez szorosan kapcsolódnak. Jelenleg
egyik legsürgetőbb feladatunk
a dombos részen átvezető, fel-

töredezett út felújítása. Az útburkolat minőségének javításával az útszakasz használata
biztonságossá válna a forgalom
számára.
A benyújtott pályázatok
tartalmi és formai szempontból
megfeleltek, tartaléklistára kerültek, majd annak megszűnésével elvesztették aktualitásukat. Várjuk a 2021. évi részletes Magyar Falu Program kiírást, ahol meg tudjuk ismételni
a projekt benyújtását. A tervek
aktualizálásához
kapcsolódó
kiadások azonban évről évre
jelentősen karcsúsítják a költségvetési keretünket.
Bízunk benne, hogy a sorozatos pályázataink végül is
eredménnyel járnak!

A Magyar Falu Programon belül Tekenye részéről benyújtott
projektek.

Egyik fontos feladat a dombos részen átvezető, feltöredezett út
felújítása.

A Zala kanyarulat és a klímaváltozás
Helyi klímastratégia kidolgozása

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” (David Brower)
Sokszor halljuk, olvassuk, hogy a településünkön, térségünkben megvalósult különféle fejlesztések klímavédelmi
szempontok figyelembevételével valósultak meg. Hozzájárulnak például az üvegházhatású gázok kibocsájtásának csökkentéséhez, működésüket részben, vagy teljes
egészében megújuló energiaforrások biztosítják, környezetük zöldebb, egészségesebb lett. Ezek egyenként is
nagyon fontos, azonban a helyi lakosság számára sokszor megfoghatatlan eredmények. Ez részben azért is lehet így, mivel a közösség eddig nem rendelkezett erre
vonatkozó átfogó stratégiai dokumentummal, így a lakosság, az itt működő vállalkozások, szervezetek nem mindig tudták az ilyen hírekkel, információkkal érdemben
foglalkozni.
A helyi klímastratégia egyik fő célja ezért az, hogy megmutassa, az egyes intézkedések hogyan állnak össze
nagy egésszé, milyen elemekből áll az a rendszer, amit
fel kell építenie a helyi társadalomnak ahhoz, hogy fenntartható módon tudjon működni.
A Széchenyi 2020 projekt keretében készülő stratégia a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00166 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálási programok megvalósítása a
Zala kanyarulat térségben” című projekt keretében jön
létre. A Dötk község Önkormányzata által megpályázott,
az Európai Unió Kohéziós Alapjából 100%-os támogatási
intenzitással, 17,7 millió forint értékben megvalósuló projekt keretében jelentős ismeretterjesztő, szemléletformáló
események is helyet kaptak. Ezek szintén gyakorlatorientált, a mindennapi rutinok kialakítását, fejlesztését
szolgáló programok, úgy mint iskolai vetélkedők, rajzversenyek, tanulmányi versenyek, workshopok, előadások,
médiatartalmak előállítása. A faluban kihelyezésre került
egy okospad is, melyet a szolgáltatott adatok alapján már
el is kezdett használni a lakosság. Az említett programok
Dötk mellett Kemendollár, Vöckönd, Zalaistvánd és Gyűrűs települések lakóinak bevonásával valósulnak meg.
A 2020-as év megtanította nekünk, hogy az otthon megtermesztett élelmiszer, az egészséges lakó- és munkakörnyezet a legnagyobb kincsünk. A tanulást soha nincs
késő elkezdeni, legyünk nyitottak, befogadóak, hogy helyi
tudásbázisunk, örökségünk bővülni tudjon.
A projektről és friss hírekről bővebben a települések hivatalos weboldalán és facebook oldalain olvashatnak.

2021. február

5

Szentgrót és Vidéke

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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Segíts és mozogj - kicsit másképp!

A pandémia okozta korlátozások, a kötelező zárva tartás az
edzőtermeket is hátrányosan
érintik, ennek ellenére rendhagyó
felhívást indított útjára a Zalaszentgróti Fitness Klub hivatalos facebook oldalán, amit
bízunk benne, hogy akár több

fitness terem is követ. Szeretnék
megajándékozni azokat a helyi
fiatalokat, akik felkeresik a
környezetünkben élő időseket
és segítenek a ház körüli kifejezetten fizikai munkában, úgy
mint tűzifahasogatás, hólapátolás stb.

Okospad Dötkön

A Dötk község Önkormányzata által megpályázott KEHOP-1.2.1-18-2018-00168 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítása a Zala
kanyarulat térségben” című projekt keretében a faluban a
játszótér szomszédságában kihelyezésre került egy
napelemmel működő Steora Okospad.
A modern utcabútor az inspiráló innovatív településkép
minőségi formálást is segíti, szemléletformáló hatással is
bír, de fontos, hogy időjárási adatok gyűjtésével is segíti
a projekt céljainak megvalósulását. Az energiatermelő
pad lehetőséget biztosít telefonok, okos eszközök töltésére, valamint 15-20 méteres közelében ingyenes WIFI
szolgáltatás is elérhető. A pad időtálló anyagokból készült, azonban kérünk mindenkit, vigyázzunk rá, hiszen
ez a településre látogatók, átutazók, túrázók számára is
hasznos, a vendégszerető közösség fontos eszközéről
van szó. Kérjük, használják okosan, környezetét tartsák
tisztán!

Az ajándék havi bérlet a terem hivatalos nyitása után (jelenleg előre láthatóan március 1.) vehető majd át, további részletek a
sportegyesület oldalán olvashatók.
Jelen helyzet rávilágít arra,
hogy átmenetileg a professzionális gépeken és súlyokon kívül is meg lehet találni a mozgás lehetőségét és örömteli érzés, ha ezzel másokon is segíthetünk, akiknek az adott munka
már nehézséget okozna. Reméljük, hogy sokan csatlakoznak és a nyitás sem tolódik, hiszen még egy nonprofit szerve-

zetnek is komoly kiesést okoz a
jelenleg összesen már 5 hónapja tartó állapot.
A sport a szabályok követése mellett önfegyelemre is nevel, melynek művelése során is
figyelni kell egymásra és környezetünkre, mindez az egyesület értékrendjébe szervesen
be is épült. Ezért talán már nem
is meglepő, hogy hasonló akciót a nyáron is hirdettünk, amikor a Béke ligetbe az általunk
és önkénteseink (gyermekek és
családjaik) által ültetett csemeték rendszeres öntözésére, gondozására hívták a helyi ifjúságot.
Ne csak szavakban, tetteinkkel is figyeljünk egymásra!
Zalaszentgróti Fitness Klub

Folytatódik a mentori program
A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület 2021. január 2021-én mentorprogram keretében fogadta Kehidakustányban
Taschner Tamás turisztikai szakértőt, korábbi nyugat-dunántúli
turisztikai marketingigazgatót,
Sopron és a Fertőtáj idegenvezetőjét, programszervezőjét.
A szerdai napon a kölcsönös bemutatkozást követően Kehidakustány főbb nevezetességeit és a település turisztikai
adottságait ismerte meg a szak-

ember az egyesület kalauzolásában. A második napon műhelymunka keretében a garantált
programok fejlesztési lehetőségeiről, az elkészült programok minőségbiztosításáról folytattak megbeszélést, illetve kiemelt figyelmet fordítottak Deák Ferenc
kultuszára, e szellemi örökség turisztikai célú kibontakoztatására, továbbá a település környezeti adottságainak jobb kiaknázására.
Sándorné Kovács Nikolett

Gyümölcsöző volt a program.
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Értékek mentén közösen!
(Folytatás az 1. oldalról)
felújítás teljes költsége mintegy
3 millió forint!
• Lakossági összefogással,
szervezéssel a ravatalozótól, a
lépcsősorig járdaszakasz lett
kiépítve. Megerősítésre került a
támpillér, glettelve, meszelve
lettek a falak, virágosítva lett a
ravatalozó környéke. A kisbolt
előtti járdaszakasz elkészítése
az összefogás eredménye. A
térkövet és a szegélyköveket az
önkormányzat biztosította, a
munkálatokat
magánszemélyek, az ott lakók végezték el.
A posta előtti tér is új burkolatot kapott. Pad lett kihelyezve, örökzöld növényekkel
parkosítás történt.
Az elmúlt időszakban a Magyar Falu Programban 3 nyertes pályázatot tudhat a község
magáénak. Külön öröm, hogy település jövőre egy felújított óvodával, egy új járdaszakasszal
(Dózsa utca) és egy új Ford
Transit kisbusszal gazdagodik
(nyert összeg: 44.515.320 Ft)!
A siker a közös munka
eredménye!
Események: A 2020-as évre
tervezett programok nagy részét sajnos a vírus két hulláma
nem engedte megvalósítani. Kisebbségi önkormányzat szervezésében a „Falu Farsang” majd
a „Kisebbségi falunap” került
megrendezésre. 2020. szeptemberben került megrendezésre az
„Örökség nap” - Zala oltalmában - Zalabér lengyel vonatkozású emlékei címmel. Köszönet
a szervezésért, a színvonalas
programért. Zalabéri önkéntesek
közreműködésével katasztrófavédelmi gyakorlatra került sor.

A posta előtti tér.

• Fontos volt, hogy a koronavírus ideje alatt minden, a lakosságot, idős személyeket szolgáló feladat ellátásra kerüljön.
Folyamatos volt az intézmények fertőtlenítő szerrel való
ellátása. Bevásárlásokat, gyógyszerellátást biztosított a falugondnoki szolgálat az önkormányzathoz fordulók részére.
A 2019 május - 2020 május
hónap között született gyermekeket, és település a legidősebb
női, illetve férfi tagja is köszöntve lett. Mintegy 150 ajándékcsomag került összeállításra
a 65 év feletti lakosok részére.
Karácsonyi üdvözlő kártyával
kedveskedett az önkormányzat
a lakosoknak, és a szépkorúaknak. Az iskolás, óvodás gyermekek Mikulás-csomagokat vehettek át, melyeket a kisebbségi
önkormányzat biztosított. Az önkormányzat friss gyümölccsel,
az iskolások számára csomaggal kedveskedett.
Zalabér Község Önkormányzata 2020. évben is folytatta a
mezőgazdasági programját Zalabéri Köz(ös)ségi Kert címen.
Laskagomba termelés folyt, tojófarm működött, 250 db tojójércét neveltek a telepen. A program keretében fóliás és szántóföldi zöldségtermesztést folyt.
A megtermelt zöldségek és tojás értékesítését mind helyben a
településen, mind pedig a zalaszentgróti piacon végezték a munkatársak, illetve természetbeni
juttatásként kiosztásra kerültek
a településen élők között. A közfoglalkoztatottak létszáma 9
fővel működött éves átlagban.
2021-es évre is megpályázta
az önkormányzat a közfoglal-

A felújított buszmegálló.

Fóliás és szántóföldi zöldségtermesztés folyt.

koztatási programot, szeretné
a jövőben is folytatni tevékenységét.
Fontos hangsúlyt fektetnek
a lakosság önkéntes munkájára,
amit nem tud elégszer megköszönni az önkormányzat, a rengeteg segítséget, a dolgos kezeket. Szeretnék a falu lakosságát
ösztönözni arra, hogy vegyék ki
részüket a település szépítésé-

ben, építésében. Remélhetően
egyre többen csatlakoznak majd
a községben e munkálatokhoz.
A megkezdett munka folytatása mellett elkötelezett önkormányzatunk, s az idei évben
is a lakossággal karöltve, kitartóan és töretlenül szeretné
folytatni a munkáját.
Kozma Ferenc
polgármester

Síremlék akció és
kiárusítás!

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.

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
A sportpálya.

