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A nyertesek közé kerültek
Ha december, akkor a tavalyi
év sikerén felzúdulva ismét előkerült az élő adventi naptár ötlete, melyben egyre többen vállalnak Teskándon szerepet. Az esti
számvadászat pedig elsősorban
a gyerekek részéről lett fontos családi program. A különböző helyeken feltűnő világító ablakok mellett a felújított betlehem és az új
adventi koszorú is jelezte a karácsony ünnepének tiszteletét, a
várakozást Jézus születésének

megünneplésére. 2021-ben ez a
dekoráció új helyszínen, a leendő emlékparkban került kialakításra, hogy a településen áthaladók is megcsodálhassák a kompozíciót.
Az egyre több feladat ellátását a tavalyi évben a szűkös
létszám miatt kisebb-nagyobb
fennakadásokkal sikerült csak
megoldani. Ezért döntött úgy az
önkormányzat, hogy a karbantartói pozíciót megerősíti egy fő

felvételével. A műszaki dolgok
iránti szakértelem és igényesség
igen hamar komoly feladattá vált,
hiszen legnagyobb örömünkre az
év végén tartalék listáról a nyertesek közé kerültünk a zöldterület karbantartására kiírt Magyar
Falu Program keretében. Így egy
komoly traktort és hozzá rézsűnyíró gépet tudtunk vásárolni.
Az önkormányzat saját forrásból
kiegészítette ezt az összeget, hogy
a géphez pótkocsit, árokásót, hó-

tolót, és csípőkanalat, és mulcsozót rendelve fel tudjunk készülni a települést érintő sokrétű
feladatok ellátására.
Sipos László
polgármester

Mikulás ünnepség Petrikeresztúron
Petrikeresztúrra 2021ben december ötödikén a
kultúrházba látogatott a Mikulás, ahol minden tizennégy év alatti gyermeket
várt. 2020-ban traktorral és
krampusz segítőivel járta
végig a göcseji kis falut a
Mikulás, tavaly a járványügyi szabályokat betartva,
személyesen találkozhatott a szépen feldíszített kultúrházban kicsikkel és nagyokkal.
A helyi gyerekek mesejátékkal
és táncos műsorral készültek az
ünnepségre. A műsort Borvári
Fanni írta és tanította be. A színda-

rabban Boldogság, a tisztaszívű
kisfiú – Pálfi Zétény – segített a
Mikulásnak és manóinak, hogy
az emberek újra megtudják, hogy
milyen, amikor a december hatodikán a Mikulás ajándékot tesz
a csizmájukba.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

2

Közép-Zala

2022. január

Advent Petrikeresztúron
Immár hetedik alkalommal
gyúltak ki a fények Petrikeresztúr községben. A szimbolikus
fényt 160 lámpás képében viszik
végig a településen.
Borvári Lili polgármester elmondta, hogy a mára hagyományosnak mondható rendezvényen a település minden háztartartása kap egy kézműves
lámpást, egy kis gyertyával, arra
kérik a lakosságot, hogy minden
este gyújtsák meg a gyertyát
karácsonyig és fényben ússzon a
település.
A hagyományok mellett a falu vezetése fontosnak tartja az
újító ötleteket is, az idei évben
első alkalommal a település

Facebook oldalán adventi naptárral készültek, melyben a grafikák alatt minden nap más és
más karácsonyi dal, nóta, zeneszám csendült fel.
Az adventi számos ablakok
Petrikeresztúron hetedik alkalommal kerültek megrendezésre,
minden este másik család ablakában gyúlt ki az adott nap
száma.
Az önkormányzat 2021-ben
minden családnak szaloncukorral és képeslappal kívánt kellemes ünnepeket, a rászoruló
családok összesen 80 háztartás
pedig 18.000 Ft támogatást kapott, hogy könnyebb legyen a
karácsonyi készülődés.

Karácsonyi műsor Petrikeresztúron Betlehemes játék
Izgalommal, vegyes várakozással készültek a petrikeresztúri
kultúrházban a gyerekek és a felnőttek az idei rendkívüli karácsonyi műsorra. Borvári Lili polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben nem volt karácsonyi műsor sem a kultúrházban, sem a templomban, ami sokak számára hiányt jelentett és elmaradt a meghitt,
karácsonyi hangulat. Ezért a képviselő-testülettel egyetértésben az
idén úgy döntöttek, hogy minden szabályt betartva, de lehetőség
szerint lesz karácsonyi műsor.
Közel egy hónapon keresztül heti több alkalommal készültek a
fellépők. A megható és elgondolkodtató műsort Borvári Fanni írta
és tanította be. A színpadon megelevenedett történet egy árvaházban játszódott karácsony este, ahol minden gyermeknek egyetlen
kívánsága volt, hogy szerető családra leljen. Természetesen minden
mese boldog véget ér, ezért a gyerekek is családra találtak a műsor végén. A darabban megelevenedtek ismert dalok, versek, mellyel garantált volt a karácsonyi, meghitt hangulat.
A műsort követően süteménnyel, forralt borral várták a vendégeket.

December 25-én délben a
Szentkereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templomban, a
karácsonyi mise keretében mutatták be a betlehemi műsort
Petrikeresztúron.
Némethné Görgey Zsófia tanította be a rendkívül színvonalas műsort. Az énekkar több
héten keresztül tanulta be az új
dalokat, többen szólót énekeltek, volt aki furulyán játszott,

hogy még szebben csendüljenek fel az egyházi és világi
dalok.
A műsorban 15 gyerek szerepelt, akik idejüket nem sajnálva próbáltak több alkalommal a kultúrházban és a templomban is.
Az egybegyűltek lelkesen
fogadta a meghitt és magával
ragadó ünnepi műsort karácsonyi első napján.
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Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért
szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kapcsolattartás problémáját is, hiszen ezen eseményekre szívesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partnertalálkozón áttekintették az eddigi tevékenységeket és eredményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Az INTERREG Duna Transznacionális Program által támogatott, uniós és hazai forrásokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, információs, digitális és funkcionális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós ország 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönböztetés indokolttá teszi, hogy nemzetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszútávú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkóztatásában.
Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről” szóló tanulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány közös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelendő témakörök például az oktatás, lakhatási helyzet, munkaerőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a diszkrimináció és a politikai képviselet is.
Továbbá érdemes megemlíteni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, melynek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatokhoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal innovatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódva már magyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol tematikus napok keretében ismerkedhetnek meg közösen a szülők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és zenékkel. A nyílt nap során a

Ellátogattak Pušča településre.

hetnek a gyermekek fejlődésébe is.
A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létrehozása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyermekek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

kott Pušča településre, ahol
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlettebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együttélés és az integráció jó gyakorlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságában álló, ma már önállóan

Pušča ma már önállóan működő település.

A pandémia miatt személyesen 2021. szeptember 8-án találkozhattak a partnerek.

működési hajlandósága is
tükrözi.
A pandémia sajnálatos módon a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek személyesen csupán 2021. szeptember 8-án, egy évvel a pályázat indulása után találkoz-

működő település életében az
egyik legnagyobb mérföldkő a
roma bölcsőde létrehozása volt.
Az intézmény alapját képezi
Pušča jövőbeni fejlődésének,
ahol ma már a nem roma
gyermekeket is fogadják, ezáltal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.

2022. január
Ezt követően ütemes fejlődés vette kezdetét a roma településen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkormányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesztését, kiemelendő példának számít az első roma futballklub
létrehozása vagy éppen a világ
első roma tűzoltó egységének
felállítása is. Szintén jelentős
előrelépés az október eleje óta
működő Információs Pont, ame-
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lyet a helyi roma közösség hozott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.
A közel egy évig tartó
online értekezletek után a személyes partnertalálkozót minden résztvevő igazán hasznosnak és sikeresnek ítélte meg.
A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be magyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megvalósítása vár a partnerekre.

Számos jó példával találkoztak.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

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

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

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

www.titzala.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival Segítségnyújtás az ünnepek idején
Besülő projekt

Nagylengyel Község Önkormányzata a Nagylengyelért
Egyesület közreműködésével
az idei évben is megajándékozta a településen élő nyugdíjasokat. A karácsonyi ajándékcsomagok többek között tartós
élelmiszert, tisztítószereket, teát,
édességet tartalmaztak. A helyi
önkormányzat ezzel is szerette
volna szebbé tenni az ünnepeket a község idős, esetenként
egyedül élő lakóinak.
Más módon is sikerült az év
végén támogatást nyújtani a
lakosok számára. A faluban élő
rászoruló családok részére az

önkormányzat szervezett adománygyűjtést. Ennek során a
felajánlott jó állapotú ruhaneműket, játékokat, illetve tartós
élelmiszer csomagokat az önkormányzat munkatársai karácsony előtt eljuttatták az érintett családokhoz. Emellett a településen az idei évben is volt
lehetőség szociális célú tűzifa
támogatásra pályázni. Az igénylők december hónap folyamán
kapták meg a tüzelőanyagot,
amelyet mindenkinek házhoz
szállítottak, ezzel is segítve a
családokat.
S.V.

Pszichés ártalom
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– Ráállítottam a segédeket a tünti-táblák gyártására, de egyre kevesebb a megrendelés…
(2015.01.15.)

• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
– Mióta bemondták a pálinka-fejkvóta csökkentést, az uram
mély depresszióba zuhant!...
(2015.01.15.)

Dodó és Brumi a Mókusban

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

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

– Nem értem mi a baj Putyinnal?! Világba jó csávó ez. Bemondták, hogy le akarja nyomni a vodka árát…”(2015.01.15.)

* 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.

2022. január
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Komoly tervekkel indul az új év Tófejen
A 2021-es évben sem torpantak meg Tófejen a fejlesztések, a közösségi élet terén is
megragadva minden lehetőséget. Az új esztendőre tervezett
beruházásokról, tervekről a település polgármestere számolt
be lapunknak.
Horváth Zoltántól megtudtuk, hogy az óévben nyertes
pályázat révén idén megújul a
közösségi ház belső tere. A
mintegy huszonhét millió forintos támogatással megvalósuló
felújításhoz jelenleg kivitelezőt
keresnek tendereztetés útján.
A Magyar Falu Program
idén is komoly lehetőségeket
kínál a települések fejlesztésére, mellyel Tófej község is több
szálon próbál majd élni.
A település vezetője kiemelte, a Rákóczi út első 500
méteres szakaszán a burkolatot

újítanák fel, illetve a vízelvezetést korszerűsítenék a pályázat keretein belül. Szintén a
Magyar Falu Programon belül
pályázni kívánnak falubusz cserére, miután a tavalyi pályázat
nem nyert pozitív elbírálást.
Azonos program keretein belül
a közösségi ház bővítésére és
külső felújítására fog pályázatot benyújtani a település. A
tervek szerint tetővel, félig zárt
falakkal határolt szabadtéri
egységgel bővítenék a közösségi házat, mely otthont adna a
helyi rendezvényeknek, illetve
a falubuszok beállójaként is
funkcionálna.
A BM által nyújtott forrásokat a Béke utca, illetve a Rákóczi út végén lévő, önkormányzati tulajdonban álló 100
méteres szakasz burkolatának
javítására használnák fel.

A bővítendő közösségi ház.

Tervező asztalon van továbbá egy szociális helyiséggel
elátott, tároló egység építése a
futballpálya szomszédságában.
Ez gépek, eszközök tárolására
szolgálna, illetve a rendezvények komfortját növelné a szo-

ciális helységek révén. Előbbiekre, illetve a hagyományos
közösségi programok megszervezésére is a Leader nyújtotta
pályázati forrásokat kívánják
igénybe venni Tófejen.
Gellén Szilárd

Tófeji történetek a török-korból (3.)
A reformáció térhódítása
1579-ben a budai pasa, Kara
Üvejsz elrendelte a szandzsákok felmérését abból a célból,
hogy a megszállók számára
újabb és újabb bevételi forrásokat derítsenek fel. A kanizsai
kerület adóösszeírását, az ún.
deftert Ahmed bég készítette el.
A török összeírás a település
török által ismert és használt
neve után név szerint felsorolta
az ott élő családfőket és nőtlen
férfiakat, közölte az adókivetés
egységének számító hánék számát, majd az egy összegben
fizetendő adót török ezüstpénzben, akcse-ban megadva. A
dicális összeírással szemben a
török adó alapját nem a porták,
hanem a jobbágyháztartások,
az ún. kiscsaládok száma képezte, a nőtlen férfiak háztartása nem számított adóalapnak.
Most pedig lássuk, kiket talált
az oszmán defterdár 1579-ben
Tófejen – beleértve Kisfaludot
–, valamint Hencsén:
TÓFI falu: Kósa Miklós
nős, fia Ferenc; Nagy István
nős, fia János; Kósa István nős,
fia Ádán; Mónár Miklós nős;
Fodor Gergel nős; Viros István
nős, fia Mátiás; Kósa Pál;

Balog Ferenc. Hánék száma: 6,
adó: 1400.
HENCSE falu: Hencs Miklós nős, fia Jakab. Hánék száma: 1, adó: 600.
Mivel ismert egy tíz évvel
korábbi összeírás, így összehasonlítható a lakosság létszámában egy évtized alatt beállt
változás: 1569-ben, a hódoltság
előtt a nemes-tófeji részen 12
egészhelyes adózó jobbágycsalád és egy lepusztult telekkel
bíró telepes élt, a templom
körüli, még épségben lévő egyházas-tófeji részt 9 egytelkes
jobbágycsalád bírta, Kisfaludon
két család adózott. A 10 évvel
későbbi szandzsák-összeírásban 12 férfi neve áll, ebből 6
családfő adózott a töröknek.
Látható, hogy tíz év alatt a
családok száma kevesebb, mint
a felére, az adózók száma csaknem a negyedére csökkent. A
török összeírók már nem tettek
különbséget Tófej két része
között, nagy valószínűséggel
azért, mert az egyházas-tófeji
rész a templomával együtt ez
idő alatt teljesen elpusztult.
Kanizsa 1600. október 22-én
esett el, ezzel az egész zalai

védelmi vonal összeomlott. A
Kanizsa várába magát befészkelő török ebből a sasfészekből
közel 100 évig sanyargatta
Zalát és a környező megyéket.
Göcsej 360 falujából 1690-re
csak 120-130 maradt valamilyen szinten lakott. Elsősorban
azok a falvak mentek tönkre,
amelyek a gyepűvonal közelében feküdtek. Az évről évre
megjelenő hordák gyújtogatása
és rablása révén falvak tűntek
el, ezrek haltak meg vagy
futottak szanaszét.
1600 után a zalai falvak
életében a törökök jelenléte
szinte mindennapossá vált. A
17. századi török portyák Zala
belseje felé három folyóvölgy
mentén mozogtak. A Kanizsapatak és a Szévíz völgye mellett a török előőrsök és a
portyázó hadak gyakran vették
igénybe a harmadik, észak-dél
irányú folyóvölgyet, az Alsóés Felső- Válicka mentét. Söjtört és Bakot elérve már nem
okozott gondot Tófej és környékének sakkban tartása, feldúlása. A tófeji jobbágyság
nagyfokú elszegényedésére jellemző, hogy – összefogva a

söjtöriekkel – 1647-ben kérték
a Válickára közösen épített malom után járó cenzus, más
néven a füstpénz elengedését.
A végvárakhoz közel eső
települések hírközlési eszköze
akkoriban a mozsárágyú volt.
A váraktól távol eső falvak az
effajta hírszolgáltatással nem
élhettek, ezért a török feltűnését a legközelebbi végvár felé
élőszóban kellett jelenteni. Söjtör és Tófej biztonsági okokból
nem Pölöskére, hanem Egerszegre volt köteles a hírt bevinni. A tófeji hírvivők szokása
volt, hogy Bakig gyalog mentek, ott lovat fogtak maguk alá,
és úgy vitték a híreket Kerpacsics István, egerszegi várkapitány elé. Ezen szokásukat
persze a baki polgárok nem
nézték jó szemmel, és panaszszal is éltek a várkapitány felé.
Varga Kálmán
(Folytatjuk)

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Fénylő adventi ablakok
December 1-24. között minden nap felvillant egy-egy ablak fénye Nagylengyelben. A
kezdeményezés Solymárról indult, ahol immár 6. éve tart,
töretlen népszerűséggel. 2021ben már több mint 500 település szerepelt azon a térképen,
ahol a világító adventi kalendárium játékot solymári minta
alapján szervezték, de ezen kívül is sok községben zajlott
hasonló játék az ünnepi időszakban.
A kezdeményezés lényege,
hogy az adventi naptárhoz hasonlóan minden nap kinyílik
egy ablak, amit karácsonyi díszítés és kivilágítás jelképez.
Nagylengyelben az idei év az
első, amikor helyi családok,
valamint intézmények és vállalkozások jelentkezhettek, hogy
az adott naptól kezdve minden

este megvilágítják a feldíszített
ablakukat.
Az „élő” adventi kalendárium kezdeményezés közösségépítő szerepe mellett, az egészséges életmódhoz és az együtt
töltött minőségi időtöltéshez is
hozzájárul. Az adott nap ablakának helye ugyanis sötétedésig rejtély. Ezáltal a keresés
izgalma is a játék része, ráadásul egy kellemes séta közben
jókat lehet beszélgetni. Nagylengyelben esténként egy új ablak villant fel, azonban nagyobb településeken akár naponta 4-5 újabb ablak is ünnepi
fénybe öltözik ilyenkor.
Ahol egyszerre több ablak
nyílik ki, ott térképet kapnak a
lakosok és esténként „ablakvadászatra” indulhatnak. Advent
4. vasárnapján a hagyományos
Falukarácsony helyett, Nagy-

Ünnepi díszben a faluház.

lengyelben Falubarangolást szerveztek. A résztvevők az addig
kinyíló ablakokat keresték és
csodálták meg. A közel kétórás
program a Faluház udvarán ért
véget, ahol az önkormányzat és
néhány helyi asszony jóvoltából forró italok és ízletes sü-

temények várták a sétán résztvevőket.
Az ünnepre hangoló este
zárásaként a helyi dalárda
tagjainak közreműködésével
karácsonyi énekszó csendült
fel.
Scheiber Veronika

Rendhagyó betlehemi játék Hottón

Árnyjátékkal lepték meg a közönséget.

Évek óta hagyomány Hottón, hogy karácsony alkalmával
ünnepi programot szerveznek.
Így volt ez 2021-ben is.
– Sajnos 2020-ban a koronavírus-járvány miatt erre nem
volt lehetőségünk, de tavaly
ismét közösségben is ünnepelhettük a karácsonyt – mondta
lapunknak Halász István, a
község alpolgármestere. – A
faluban élő bábosok Varga

A szentmise sem maradhatott el.

Péter vezetésével egy rendhagyó betlehemi játékot adtak elő
a templomban.
Az árnyjátékra épülő előadás után – amelyet mintegy
40-50-en tekintettek meg – a
helyi asszonyok által készített
sütemények várták a résztvevőket, de volt meleg tea és
forralt bor is.
Természetesen az ünnepi
mise sem maradhatott el Hottón.

www.zalatajkiado.hu
Halász István megköszöni a rendhagyó előadást.
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Jelentkezőket várnak
Választás és népszavazás
a szavazatszámláló bizottságokba
Áder János közölte az időpontot

Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák az április
3-ai országgyűlési választás és
az azzal egy időben rendezett országos népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba.
A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a
szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság
érvényesítése és – ha szükséges
– a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg
a választás szavazóköri eredményét is. Az áprilisi választáson
és népszavazáson mintegy 11
ezer szavazatszámláló bizottság
működik majd.
A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját a képviselőtestület választja meg a helyi választási iroda javaslatára, legkésőbb március 14-én 16 óráig.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai oktatáson,
felkészítésen vesznek részt, a
szavazás napján pedig hajnaltól
a szavazatok összeszámlálásáig
a szavazókörökben végzik a
választás lebonyolítását. Munkájukért díjazást kapnak, ez egy januárban kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó 35 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedett, ami nettó 33 250 forintot
jelent a bizottsági tagoknak. Emellett mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.

A szavazatszámláló bizottságnak a választott tagok mellett tagjai lehetnek a választókerületben jelöltként indulók megbízottai is (jelölőszervezetenként
két-két ember), az ő díjazásukról a megbízójuk gondoskodik.
A szavazatszámláló bizottság működőképességéhez legalább öt tag
kell, így ha a pártok delegáltjaival együtt sincs meg az öt
tag, akkor a képviselő-testület
által megválasztott tagok közül
hívnak be további tagokat a testületbe.
A helyi választási irodák vezetői (a jegyzők) várják a településen élő választópolgárok
jelentkezését a szavazatszámláló
bizottságokba. Fontos előírás,
hogy csak az adott településen
lakcímmel és választójogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság
választott tagjai.
Nem lehet a bizottság tagja
képviselőjelölt, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási
iroda tagja és az, aki a honvédséggel szolgálati jogviszonyban
áll. Párt tagja, a választókerületben jelöltet állító szervezet
tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, valamint egyes államigazgatási szervek munkatársai sem lehetnek
a bizottság választott tagjai.
Arról, hogy hol várnak még
jelentkezőket szavazatszámláló
bizottsági tagnak, a települések
polgármesteri hivatalában lehet
tájékozódni. (Forrás: MTI)

Fotó: MTI
Áder János kihirdette az időpontot.

Áder János köztársasági elnök január 11-én kihirdette a
2022 áprilisában sorra kerülő általános országgyűlési választás és
népszavazás pontos időpontját.
A Köztársasági Elnöki Hivatal
közleményét változtatás nélkül
közöljük.
„Az országgyűlési képviselők
2022. évi általános választása időpontjának kitűzéséről:
32 évvel ezelőtt, az első szabad választások eredményeként
Magyarország független, demokratikus ország lett. Köszönet mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésében részt vettek.
Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik
alkalommal szabadon dönthetnek
arról, hogy kikre bízzák közös
ügyeink intézését.
Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű
rendelkezéseket tartalmaz arra,
hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános
választását.
E törvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési képviselők
általános választását a legko-

rábbi időpontra, 2022. április 3ára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági
elnöke”
***
„Közlemény a népszavazás
időpontjának kitűzéséről:
Az Országgyűlés 2021. november 9-én egyhangúlag döntött
arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani.
A folyamatban lévő népszavazási kezdeményezések közül
négy kérdés tekintetében biztosítottak a jogi feltételek a népszavazás kitűzésére.
A választási eljárási és a népszavazási eljárási törvényi határidőket figyelembe véve e négy
kérdésben csak április 3-án vagy
április 10-én lehet egyidőben tartani a népszavazást és az általános választásokat.
Erre tekintettel a 32/2021 (XI.
30.) Országgyűlési határozatban elrendelt négy kérdésről a népszavazást 2022. április 3-ára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági
elnöke”

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

