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A Magyarországon 308-adik-
ként átadott kor-Zalalövőn
mányablakon kívül országszer-
te idén még tíz hasonló irodát
adnak át, amellyel így teljessé
válik a kormányablakok háló-
zata – közölte a Miniszterel-
nökség területi közigazgatásért
felelős államtitkára január 12-
én a zalai városban.

György István hozzátette:
jelenleg a régi okmányirodákat
alakítják át kormányablakokká,
ahol sokkal szélesebb ügykör-
rel, informatikailag jól felsze-
relt és kényelmesebb körülmé-

Kormányablakot avattak Zalalövőn
Fejlődésnek indult a zalai kisváros

nyek között fogadhatják az
ügyfeleket.

A fejlesztések azonban nem
állnak le, a Digitális Magyar-
ország Programban hamarosan
elindul az online chates ügyin-
tézés is, ami óriási előrelépés,
hiszen az ügyfelek otthonról
léphetnek majd kapcsolatba a
közigazgatással – jelezte az
államtitkár.

Úgy fogalmazott, hogy 2010-
től a kiegyezés óta a legna-
gyobb közigazgatási átalakítás
zajlott Magyarországon, ennek
keretében alakították ki a járá-

sokat és az új kormányablako-
kat. Az volt a kormányzat célja,
hogy az ügyfelek szolgáltató
területi közigazgatással talál-
kozzanak, minél felkészül-
tebb ügyintézőkkel és meg-
felelő felszereltségű irodákban
– magyarázta.

Az okmányirodai rendszer-
hez képest kezdetben 29 ügy-
típussal foglalkoztak a kor-
mányablakok, 2019-től azon-
ban már mintegy 2500-féle

ügyet intézhetnek az állam-
polgárok – tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra is,
hogy az elmúlt két évben a
területi közigazgatás, a kor-
mányhivatalok számára óriási
logisztikai feladatot jelentett a
pandémia miatt az oltások
megyei szintű szervezése. Ezt a
feladatot az egészségüggyel
karöltve, a honvédség, a rend-
őrség és katasztrófavédelem

A jelképes avatás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a megyegyűlés
elnöke, Vigh László, dr. Sifter Rózsa, György István és Gyar-
mati Antal.
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Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

2021. december 3-án Zala-
lövőre dr. Székelylátogatott
János szombathelyi megyés-
püspök. Első útja a Szent Lász-
ló király templom plébániájára
vezetett, ahol találkozott Páli
Zoltán plébános atyával és az
egyházközség vezetőségi tag-
jaival.

Vizitálása következő útja az
önkormányzati hivatalba veze-
tett, ahol pol-Gyarmati Antal
gármester és Kovács Ildikó
jegyző fogadta. A megbeszélés
során tájékoztatást kapott a vá-
ros jelenlegi helyzetéről, a
hitéletről, a szakrális emlékhe-
lyek jelentőségéről.

A város plébánosa és a pol-
gármester társaságában a to-

Püspöki vizitáció Zalalövőn

vábbiakban felkereste a helyi
intézményeket, az általános is-
kolát, az óvodát és a műve-
lődési központot, ahol az intéz-
ményvezetők tájékoztatták mű-
ködésükről az egyházmegye
vezetőjét. Látogatása során
közvetlen, tájékozódó beszél-
getéseket folytatott a vendég-
látóival.

Az óvodában és a városban
sétálva szentképeket nyújtott át
néhány kedves szó kíséretében
a gyermekeknek.

Látogatása végén dr. Szé-
kely János interjút adott a
Zalalövő Városi TV stúdiójá-
ban, melyet a Városi TV mű-
sorában tekinthettek meg az ér-
deklődők.

A megyéspüspököt fogadta a város vezetése is.

A „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár követve az
egyik legősibb keresztény ha-
gyományt, megünnepelte Víz-
kereszt napját. Egyházi szertar-
tás szerint megszentelték a
művelődési központ épületét és
a jó Isten áldását kérték az ide
járó diákokra, jövőbeli fellé-
pőkre, kiállításokon résztve-
vőkre és az ott dolgozókra.
Később atya azPáli Zoltán
ajtó fölé felírta az aktuális
évszámot és Krisztus áldja meg
e hajlékot a latin „ Christus
Mansionem Benedicat rövidí-
tést 20 + C + M + B + 22. „Bé-
kesség e háznak! És minden

Vízkereszt és házszentelés
lakójának!” – szól a köszöntés
vízkereszt táján, amikor ke-
resztény családoknál házszen-
telést tartanak.

A vízkereszt a karácsonyi
ünnepkör egyik fontos mozza-
nata és ilyenkor különösen is
fogékonyak vagyunk arra, hogy
kicsit otthonosabban gondol-
junk Istenre: az ő hajléka akár a
miénk is lehet. A katolikus egy-
ház január 6-án ünnepeli víz-
keresztet, Jézus Krisztus meg-
jelenésének ünnepét, amely a
karácsonyi ünnepkör záró- és a
farsang kezdőnapja. Vízkereszt-
kor ünnepeljük a napkeleti
bölcsek, vagy népiesen a há-

romkirályok érkezését is, akik a
hagyomány szerint hárman vol-
tak: Caspar, Melchior, Baltha-
sar – azaz Gáspár, Menyhért,
Boldizsár.

A vízkereszt elnevezés a
vízszentelés szertartásából ered,
melyet ekkor végeznek. Ekkor
kezdetét veszi a házszentelések
időszaka, mely szertartás során
a pap az újonnan megáldott

szenteltvízzel meghinti a laká-
sokat, házakat; valamint meg-
áldja a benne lakókat, dolgo-
zókat. Ez a néhány betű egész
évben, nehéz és szép pilla-
natokban, örömben és gyász-
ban emlékeztethet arra, hogy
Isten áldó keze minden kö-
rülmények között otthonunk
felett van.

PK

Páli Zoltán felírja a köszöntést.

Világító adventi kalendá-
rium ablakok nyílnak az or-
szág számos településén de-
cember 1-jén, minden nap egy
újonnan kivilágított, feldíszí-
tett ablak nyílik az adventi
kalendárium mintájára, egé-
szen december 24-ig, Szent-
estéig.

Idén első alkalommal került
megrendezésre Zalacsében,
melynek híre lázba hozta a
település apraját-nagyját. Lel-
kesen díszítették ablakaikat a
jelentkezők; mellette forró teá-
val, forralt borral, apró süte-
ménnyel és zsíros kenyérrel,
illetve tartalmas, vidám beszél-
getéssel, és gyerekek zsivajától
megtelt udvarok várták a
„vadászokat”.

Az adventi időszakban az
ablakdíszítők és a keresők is
naponta átérezhették az ünnep-
re való készülődés izgalmát,
élményét.

Ünnepnapok Zalacsében
Helyi kezdeményezésre, az

önkormányzat támogatásával,
jótékonysági esttel zártuk a
világító adventi kalendáriumot
december 30.-án, melyen ki-
vetítve megtekinthető volt min-
den világító ablak.

Az est folyamán Borsos
Miklós családja Cséber Jó-és ,
zsef családja Mo-és , valamint
nostori János zenés műsorral
készültek a falu jótékony né-
zőinek (képünkön).

Helybeli asszonyok finom
teával, forralt borral, pogácsá-
val, valamint zsíros kenyérrel
várták a település lakosságát.

Az este folyamán befolyt
összeget polgár-Erdei Csaba
mester és Vaspöri-Major Edina
vitte el személyesen Hagyáros-
böröndre a 6 éves Takács Bá-
lintka izomdaganattal küzdő kis-
fiú szüleinek, hozzájárulva gyógy-
kezelésének támogatásához.

Vaspöri-Major Edina

Fotó: Gál RolandFotó: Gál Roland
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Az INTERREG Duna Transz-
nacionális Program által támo-
gatott, uniós és hazai forrá-
sokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, in-
formációs, digitális és funkcio-
nális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós or-
szág 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönbözte-
tés indokolttá teszi, hogy nem-
zetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszú-
távú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkózta-
tásában.

Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségle-
teiről, lehetőségeiről” szóló ta-
nulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány kö-
zös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelen-
dő témakörök például az ok-
tatás, lakhatási helyzet, munka-
erőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a disz-
krimináció és a politikai kép-
viselet is.

Továbbá érdemes megemlí-
teni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, mely-
nek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatok-
hoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal in-
novatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékeny-
séghez kapcsolódva már ma-
gyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol temati-
kus napok keretében ismer-
kedhetnek meg közösen a szü-
lők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és ze-
nékkel. A nyílt nap során a

szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kap-
csolattartás problémáját is, hi-
szen ezen eseményekre szí-
vesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hetnek a gyermekek fejlő-
désébe is.

A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létreho-
zása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyerme-
kek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partner-
találkozón áttekintették az ed-
digi tevékenységeket és ered-
ményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

kott településre, aholPušča
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlet-
tebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együtt-
élés és az integráció jó gya-
korlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságá-
ban álló, ma már önállóan

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

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Ellátogattak Pušča településre.

Pušča ma már önállóan működő település.

működési hajlandósága is
tükrözi.

A pandémia sajnálatos mó-
don a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek sze-
mélyesen csupán 2021. szep-
tember 8-án, egy évvel a pá-
lyázat 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, ezál-
tal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.

Zalalövő és Környéke
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Számos jó példával találkoztak.

Ezt követően ütemes fejlő-
dés vette kezdetét a roma te-
lepülésen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkor-
mányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesz-
tését, kiemelendő példának szá-
mít 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-

lyet a helyi roma közösség ho-
zott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.

A közel egy évig tartó
online értekezletek után a sze-
mélyes partnertalálkozót min-
den résztvevő igazán hasznos-
nak és sikeresnek ítélte meg.

A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be ma-
gyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megva-
lósítása vár a partnerekre.

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

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalalövő és Környéke

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

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

bevonásával, valamint a szociá-
lis és pedagógiai intézmények-
kel szoros együttműködésben
végzik.

György István beszámolt
arról is, hogy a járvány idején
elrendelt könnyítések miatt az
állampolgároknál mostanra mint-
egy kétmillió lejárt okmány
van, amelyeket június 30-ig
használhatnak. Egyúttal azt
kérte: ne várják meg az utolsó
napokat, időben hosszabbítsák
meg az okmányaik érvényessé-
gi idejét, mert így elkerülhetik
a sorban állásokat.

Sifter Rózsa Zala megyei
kormánymegbízott a zalalövői
avatáson elmondta: mostanáig
2 millió 850 ezer ügyfelet
szolgáltak ki a zalai kormány-
ablakok. A megyében tavaly

Kormányablakot avattak Zalalövőn
Fejlődésnek indult a zalai kisváros

460 millió forintot fordítottak a
kormányhivatali épületek fej-
lesztésére, köztük van a Zalá-
ban tizedikként most átadott
létesítmény is, ahol az ügyinté-
zők és az állampolgárok is
komfortosabb körülmények kö-
zött intézhetik ügyeiket.

Gyarmati Antal (független)
polgármester arról számolt be,
hogy a 2000 óta az önkormány-
zati hivatalban működő ok-
mányiroda átalakítását négy
hónap alatt végezték el. A város
saját forrásból több mint tíz-
millió forintot fordított arra,
hogy az épület földszintjének
egységes legyen a megjelenése,
egy kihasználatlan szolgálati
lakásból pedig új irodát ala-
kítottak ki.

Vigh László (Fidesz), a tér-
ség országgyűlési képviselője,

miniszteri biztos felidézte,
hogy a háromezer lakosú Za-
lalövőn az elmúlt években
mintegy 14 milliárd forint-
ból megvalósult a 86-os főút

elkerülő útjának megépítése,
bölcsődét hoztak létre, fel-
újították az óvodát és részben
az iskolát is. (Forrás: MTI, Za-
latáj)

György István mondott avató beszédet.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

A Magyar Falu Program
jóvoltából két fej-Zalalövőn
lesztést átadhattak át december
21-én.

Az egyik a jövő generáció
egészség– és mozgástudatos
nevelését szorgalmazó multi-
funkcionális sportpálya, mely a
Zalalövői Óvoda és Mini Böl-
csőde udvarán épült 30 millió
forintból és az Irány a pálya
projekt keretében valósult meg.

Kovács Imréné óvodavezető
kiemelte, hogy a létesítmény
kiválóan alkalmas a gyerekek
mozgásigényének fejlesztésére.
Nemcsak a labdajátékok elsajá-
títására alkalmas, hanem a test-

Újabb beruházások Zalalövőn a Magyar Falu Program keretében

nevelés foglalkozások megtar-
tására, a szabad mozgás lehe-
tőségére, ami ebben az életkor-
ban is nagyon fontos az egész-
séges életmód kialakításának
szempontjából.

– Pont egy pályányi terület
volt még az óvoda udvarán –
folytatta pol-Gyarmati Antal
gármester. – Az önkormányzat-
nak fontos, hogy megfelelő
feltételeket tudjon biztosítani a
gyerekek neveléséhez. Ez azzal
is összefügg, hogy szeretnénk
Zalalövőn tartani a fiatalokat,
családokat. Az óvoda felsze-
reltsége, infrastrukturális álla-
pota Zalalövőn kiemelkedő.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos ki-
tért a közelmúltban történt pro-
jektek megvalósulására.

– Azt mondják, ha valaki az
óvodát fejleszti, az a jövőre
gondol. Az önkormányzat és a
polgárok szerint is az egyik
legkiemeltebb terület az okta-
tás. Fontos, milyen felkészült-
séggel mennek a gyerekek
iskolába.

A képviselő további tá-
mogatási szándékáról biztosí-
totta a települést.

Szintén a Magyar Falu
Program keretében került át-

adásra a Városvég és az Ifjú-
sági utca közti járdaszakasz.

Mindemellett már egy új
projekt megvalósítása is folya-
matban van a településen.
Eredményesen pályázott az ön-
kormányzat, így elkezdődött a
Rákóczi Ferenc utca felújítása
összesen 1190 m felületen, 340 m2

hosszúságban, mely magában
foglalja az út újra aszfaltozását,
a szennyvízakna fedőlapok
szintbeemelésével és a padka
kialakítással együtt. A vissza
nem térítendő támogatás össze-
ge 18 600 420 Ft.

BHK
Vigh László (jobbról) és Gyarmati Antal a sportpályánál.
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Advent harmadik vasárnapjára készülve Keménfa Község
Önkormányzata közös ünneplésre hívta a falu lakóit. A gyertya-
gyújtást a faluház elé tervezték ugyan, de a rossz idő miatt a kö-
zösségi színtérben került lebonyolításra. Az ünnephez méltó, kará-
csonyi díszbe öltöztetett terem, az adventi koszorú gyertyáinak
fénye várta mindazokat, akik megtisztelték a rendezvényt.

A program polgármester köszöntőjével kezdődött,Cser Gábor
majd ezt követte verse, ami szintén a karácsonyvárásCser Regina
hangulatát volt hivatott megalapozni. A harmadik gyertyát Hajdu
Mihályné Mikolás Attilagyújtotta meg, miközben atya közös
imádsággal, énekekkel emelte a meghittséget, lelki feltöltődést.

A jelenlévők halk karácsonyi zene, vendéglátás mellett beszél-
getéssel tölthették az időt, hisz többek között ebben is rejlik a kis
közösséget összetartó erő. A település önkormányzata köszönetét
fejezi ki azoknak, akik megjelentek a rendezvényen, bízva abban,
hogy a jövőben sikerül hagyományt teremteni a közös gyer-
tyagyújtásokból, az adventi és a kis Jézus várás meghitt han-
gulatát még többen fogják együtt ünnepelni.

Adventi gyertyagyújtás Keménfán

A sok éves hagyománynak
megfelelően az idén is meglá-
togatta a gyermekeket a Hagyá-
rosböröndi Önkormányzat Mi-
kulása, hogy egy kis meglepe-
téssel kedveskedjen nekik. A gyer-
mekek már nagyon várták a Mi-
kulást, készültek arra, hogy sze-
mélyesen is találkozhatnak vele.

A bátortalanabb gyerekek
csak az ajtóból integettek, s

Házhoz ment a Mikulás

félve pillantottak a Mikulás
krampusza felé, és akadt olyan
is a kisebbek között, aki fé-
lősen bújt el az édesanyja ölé-
be. A bátrabbak pedig ked-
ves verssel, kis énekkel kö-
szönték meg az ajándékot, amit
a nagyszakállú nyújtott át
nekik.

Varga Katalin
polgármester

Hagyárosböröndön kul-a
túrházban 2021. december 30-
án – szilveszter előestéjén –
került megszervezésre az év
utolsó kulturális eseménye: az
első Társasjáték est. A program
ötletét a több településen már
jól működő társasjáték klubok
pozitív tapasztalatai adták. A
tapasztalat pedig nem más,
mint hogy jelentős igény lenne
az okostelefonos és számí-
tógépes alkalmazások haszná-
latán kívül az alternatív, köz-
vetlen személyes kapcsolatokra
épülő közösségi élményszer-
zési alkalmakra.

Szerencsére a társasjátékok
köre évről évre egyre bővül,
így kifogyhatatlan, megunha-
tatlan lehetőségeket kínálnak

Társasjáték est Hagyárosböröndön
nem csak a gyermekek, fiatal
felnőttek, de az idősebb kor-
osztály részére is. A társas-
játékok piacán manapság már
sokkal nagyobb teret kapnak a
felnőtt korosztálynak szánt
játékok. Ezek közül mindenki
kedve, beállítottsága szerint vá-
logathat, hiszen vannak izgal-
mas, vicces, stratégiai, ügyes-
ségi, logikai játékok is.

Az est megszervezésével egy
olyan program valósult meg,
ahol baráti társaságok, csalá-
dok, illetve közösségbe vágyók
kötetlenül, könnyed formában
jól érezhetik magukat, de
ugyanakkor új ismeretségek,
barátságok is létrejöhetnek.

Az év végi első alkalmon
két asztalnál folytak a játékok,

sok nevetéssel, beszélgetéssel
színesítve. Társasjátékot min-
denki hozott magával, így le-
hetőség volt sokféle játék ki-
próbálására, a társasjáték tulaj-
donosa pedig rutinosan tudta
bevezetni a többieket a játék
menetébe, illetve a szabályok-
ba. Az egyik asztalnál többen
kedvet kaptak hosszabb és
összetettebb logikai, stratégiai
játékok kipróbálására, míg vol-
tak, akik a könnyedebb szóra-

kozást választották, és egysze-
rűbb játékokkal múlatták az
időt, melyek közül az egyik
legkedveltebb a Jenga volt.

A Társasjáték estek foly-
tatódni fognak, s reméljük, mi-
nél többen rákapnak erre a
vidám, tartalmas, közös szóra-
kozásra. Ha igény lesz rá, a
jövőben létrejöhet akár egy
Társasjáték Klub is.

Imre Vanda
szervező

A program folytatódik.

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!
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Karácsony közeledtével,
advent havában elcsendesedik a
világ, Krisztus jövetelére fi-
gyelmeztet. Vasárnaponként Za-
lalövőn is sorban felgyúltak a
hit, remény, szeretet és öröm
gyertyái.

Első alkalommal a Szent
László Király Plébániatemplom
mellett a Kerecsen Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egye-
sület által felállított betlehem-
nél a Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület tag-
jai, majd a Zalalövői Borostyán
Óvoda és Mini Bölcsőde óvo-
dásai, harmadikként a Zala-
lövői Általános Iskola tanulói, s
legvégül a negyedik adventi
vasárnapon a Szent Veronika
Kórus adott ünnepi műsort
advent tiszteletére.

Sajnos az idei évben is
figyelembe kellett venni a

Advent varázsa
járványhelyzetet. A Zalalövői
Általános Iskola hagyományos
karácsonyi műsora nem való-
sulhatott meg a Művelődési
Központban, így szabadtéri
rendezvénnyel készültek a szer-
vezők, mely során civil szer-
vezetek kedveskedtek forralt
borral, punccsal, aprósüte-
ménnyel.

Mindjárt a rendezvény hi-
vatalos kezdése előtt titokban
készült flashmob akciónak
örülhetett a közönség. A park
több pontjáról is felhangzott,
egyre nagyobb erővel szólalt
meg az Ó jöjj, ó jöjj című dal,
melyben részt vett Radics
Petra, Páli Zoltán atya, a Za-
lalövői Általános Iskola néhány
pedagógusa, az Ezüstlile Nép-
tánccsoport Zalalövői Bo-, a
rostyán Óvoda Mini Böl-és
csőde „Salla” Mű-, illetve a

velődési Központ dolgozói, Va-
lamint az ötletgazda dr. Mi-
kulásik Endre családjaés .

A szabadtéri színpadon Gyar-
mati Antal, Zalalövő Város
polgármestere és Páli Zoltán
atya ünnepi köszöntőjét köve-
tően az Ezüstlile Néptánccso-
port, Radics Petra és a Lé-
lekmadár együttes Csillag csen-
gő műsora varázsoltak ünnep-
váró hangulatot.

A szervezők ezúton monda-
nak köszönetet a rendezvény
segítőinek, támogatóinak: Zala-
lövő és Csöde Polgárőr Egye-
sülete Zalalövői Borbarát Kör,
Egyesület, Kerecsen hagyo-
mányőrző és Kulturális Egye-
sület, Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület, Za-
lalövő Tájház Egyesület civil
szervezeteknek.

BHK

A Lélekmadár együttes.

December 9-én délelőtt a
helyi óvoda Katica csoportja
tett látogatást a „Salla” Mű-
velődési Központ Könyvtárá-
ban. A könyvtárbemutató fog-
lalkozáson a nagycsoportos ovi-
sok megismerkedtek a könyvtár
szolgáltatásaival, állományával,
használatának szabályaival, azt
követően pedig a Fenyőlegenda
című mesét hallgatták meg

Ovisok a könyvtárban

Papírszínház előadás keretében.
Az interaktív óra végén a
könyvtárosok a történethez
kapcsolódva a közelgő ünnep-
ről beszélgettek a gyerekekkel,
és közösen feldíszítették a
könyvtár karácsonyfáját.

A jövőben is szeretettel
várják és fogadják a csoporto-
kat tematikus foglalkozásokra.

K.M., S.J.

Zalalövő Város Önkormány-
zata az idei évben is döntött
arról, hogy a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter
által meghirdetett „a települési
önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó támogatása” jogcímen
pályázatot nyújt be.

A Belügyminisztérium Za-
lalövő Város Önkormányzatát
fenti jogcímen 2.400.300 Ft
összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesítette, mely-
hez az önkormányzat 177.800 Ft
önerőt biztosított. A támogatás
és az önerő ténylegesen 140
erdei m tűzifa beszerzésére3

volt elegendő. A szociális tűzifa
támogatás megállapítása iránti
kérelmek elbírálása Zalalövő
Város Önkormányzata Kulturá-
lis és Népjóléti Bizottsága
hatáskörébe tartozik.

A kérelmek kitöltésében, és
a rászorulóknak való eljutta-

Szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálása

tásában segítséget nyújtott a
Zalamenti és Őrségi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, a Za-
lamenti és Őrségi Református
Alapszolgáltatási Intézmény,
valamint a Tanyagondnoki
Szolgálat munkatársa is.

A támogatás feltételeinek
szabályait Zalalövő Város Ön-
kormányzatának Képviselő-tes-
tülete az idei évben újrasza-
bályozta, olyan rendeletet al-
kotott, mely a korábbi évekhez
képest kedvezőbb feltételeket
biztosít az igénylők részére.
Ennek megfelelően több jogo-
sultsági feltétel, és magasabb
jövedelmi értékhatár került
megállapításra a szociális célú
tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól szóló 14/2021.
(XI. 1.) önkormányzati ren-
deletben.

2021. évben szociális tűzifa
igénylése céljából 98 személy
nyújtott be kérelmet az ön-

kormányzathoz. Az igények, a
rendeletben foglalt támogatási
szempontok figyelembevéte-
lével, a kérelmezők, anyagi,
szociális, egészségi állapotára
tekintettel kerültek elbírálásra.

Zalalövő Város Önkor-
mányzata Kulturális és Népjó-
léti Bizottsága szociális célú

A tűzifa kiszállítása folyamatosan történik.

tüzelőanyag támogatásban ré-
szesített 94 fő személyt, vala-
mint 4 fő esetében a támogatás
iránti kérelmet forráskimerü-
lésre tekintettel elutasította.

A tűzifa beszerzése a Zala-
erdő Zrt. 4. sz. Erdészetétől tör-
ténik. A szociális célú tűzifa ki-
szállítása folyamatosan történik.
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Hagyárosböröndön decem-
ber 18.-án szombaton 17 órakor
gyűltek össze az emberek azért,
hogy a templom előtt felállított
közösségi adventi koszorún
meghitt, ünnepváró hangulat-
ban együtt – jelképesen –
fellobbantsák a negyedik lán-
got. Az énekléssel, verssel, ta-

A negyedik gyertyagyújtás

nulságos történettel színesített
műsort követően a helyi ön-
kormányzat teával, forralt bor-
ral, zsíros kenyérrel várta egy
kis beszélgetésre, ünnepre han-
golódásra a gyertyagyújtás
résztvevőit.

Varga Katalin
polgármester

2021 december 5-én este a
Keménfán élő gyermekeket is
megkereste a pirosruhás nagy-
szakállú. A tavalyi évhez ha-
sonlóan a közös faluházban
tartandó műsor a vírushelyzet
miatt elmaradt. Ezért, mint azt
előre jelezte a gyermekeknek
írt levelében, házról házra járt a
faluban, hogy mindenkinek
eljuttassa a település önkor-
mányzatának jóvoltából, aján-
dékait.

A kicsik és nagyok egyaránt
izgatottan várták a Mikulás és
két segítője jöttét. A kapukban,
ajtókban állva, csillogó sze-
mekkel vették át az ajándé-
kokat, amit rendszerint versek-
kel, énekekkel köszöntek meg.

Mikulás járt Keménfán

A 2022. évi találkozás
reményében mindenki megígér-
te, hogy jó gyerek lesz!Ismerős a John Travolta ne-

vével fémjelzett „Faterok Mo-
toron” című film?

Hasonló történt Bagodban
is „ ” névvel,Mikulások motoron
amikor is a Bagodi Motorosok
Baráti Körének tagjai motorra
pattantak, hátrahagyva a min-
dennapok nehézségeit, bátran
szembenézve az eléjük tornyo-

Mikulások motoron

suló ismeretlennel, az időjárás
kegyetlen viszontagságaival.

Csak éppenséggel ők nem
magukra, hanem a gyerekekre
gondolva december 5-én a
Mikulás segédjeiként „végig-
járták” Bagod utcáit, hogy bol-
dogságot csaljanak a kicsik és
családjaik arcára. Köszönjük!
Bagod Község Önkormányzata

Hosszú évek óta minden
decemberben úgynevezett ad-
venti örömünnepre kerül sor
Bagodban. Ilyenkor a lakók
szendvicset, süteményt, for-
ralt bort, forró teát fogyaszt-
va összegyűlnek, közösen
énekelve hangolódnak az
ünnepekre, mintegy hálát is
adva.

Idén kuriózumként tűz-
zsonglőr bemutatóval egészült
ki a program, a fellépők az

Bagodi adventi örömünnep
októberi őszi mulatság el-
maradt előadását pótolták.

A Mária Rádió pályázatán
korábban 1. helyezést elért
Botfai Citerazenekar karácso-
nyi koncertje betegség miatt
sajnos elmaradt, ezt 2022-ben
tervezzük megvalósítani.

Köszönjük a segítséget
mindenkinek, aki bármilyen
formában közreműködött a
rendezvény létrejöttében.
Bagod Község Önkormányzata
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Hosszú évek óta hagyo-
mány már , hogy ad-Káváson
vent vasárnapokon összejöj-
jünk közös éneklésre, verse-
lésre, hangolódva a karácsonyi
ünnepre. Ezt a hagyományt
2021-ben is folytattuk a „má-
zsaházi” keresztnél felállított
koszorúnál. A szervező munkát
a végezte, ésSzabó-család Laci
felesége, .Klári

Az első vasárnap Farkas Lász-
ló plébános áldotta meg az ad-
venti közös koszorúnkat. Az idő-
járás nem mindig volt kegyes a
kinti összejövetelhez. Az utolsó
vasárnap, ahol óvodások, isko-

Advent Káváson

lás leányok és fiúk verssel szí-
nesítették az ünneplést, az ün-
nepre készülődést. A műsor vé-
geztével pogácsával, sütemény-
nyel, teával kedveskedtek a szer-
vezők a szép számú résztvevőnek.

Eltelt a 2021 esztendő prob-
lémákkal, nehézségekkel tűz-
delve. Bízva egy jobb évben,
kívánok mindenkinek Kávás
Község Önkormányzata nevé-
ben eredményekben, sikerek-
ben, egészségben gazdag, sze-
retetben teljes, áldott, békés,
boldog új esztendőt.

Eke László
polgármester

A karácsony alkalmat kínál
mindannyiunk számára, hogy
megnyissuk szívünket az öröm-
re, a másik iránti szeretetre. A
karácsony ünnepe attól külön-
leges, hogy örök és mégis ak-
tuális.

Salomvár Község Önkor-
mányzata szervezésében 2021.
december 19-én karácsonyváró
délutánt tartottak a településen,
mely esemény keretén belül
jótékonysági süteményvásár ke-
rült megrendezésre. Mennyei
illat lengte be a kultúrház előtti
teret, rengeteg sütemény jött
össze, melyeket a településen
élők készítettek. Ezen kívül
forralt borral, teával és zsíros
kenyérrel várták a megjelente-
ket az adományozás egyik ap-
ropóján, melynek lerovása egy
kihelyezett becsületkasszába
történt.

A jótékonyság alappillérét
Takács Bálintka gyógykezelése

Jótékonysági süteményvásár Salomváron
indította el. A lakosság közös
összefogása mutatta meg azt,
hogy mekkora jelentőséggel bír
egy beteg kisfiú szívet meg-
érintő helyzete. A kultúrháznál
megtartott jótékonysági vásárt
a mű-Süle Ferenc Emlékkórus
sora egészítette ki.

Mikolás Attila atya a Szent
János plébániatemplom előtti
téren beszélt a jelenlévőknek a
szeretet fontosságáról, a negye-
dik gyertya jelentőségéről,
majd ezt követően az adventi
koszorún lévő negyedik, a sze-
retetet jelképező gyertya meg-
gyújtására is sor került. Az
összegyűlt adomány teljes egé-
szében a kisfiú gyógykezelésé-
re és családja megsegítésére
került átadásra. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni, hogy
ilyen sokan segítettek és hoz-
zájárultak e szép kezdemé-
nyezéshez.

Németh Kinga

Ötödik éve már, hogy a
zalalövői civil szervezetek tá-
mogatásával megvalósult az
Adni jó karácsonyi jótékony-
sági akció, melynek keretében
az elmúlt évek során a szerve-
zők több közösségi program-
mal, a rászorulóknak pedig
ajándékcsomaggal tették szeb-
bé az adventi ünnepeket. A ko-
ronavírus járvány miatt ez
évben is nagy szükség volt az
adományokra, mint tavaly.
Délutánra elkészült a plébánia
melletti téren a disznótoros ká-
poszta, mellette az ajándékcso-
magokat is összeállították a
civil szervezetek aktivistái.

Az elkészült ajándékot Páli
Zoltán plébános áldását köve-
tően négy csoportba szerve-
ződve szállították ki, mely a
karácsonyi asztalra szánt disz-
nótoros káposzta mellett sza-

Civil adományosztás Zalalövőn
loncukrot, gyümölcsöt, élelmi-
szert tartalmazott. A december
23-ig érkezett felajánlásoknak
köszönhetően az összefogás
keretében 128 csomagot, össze-
sen mintegy félmillió forint
értékben állítottak össze közö-
sen és szállítottak el még a
karácsonyi ünnepvárásban –
december 23-án – a rászoruló
családok, egyedül állók részére.
A szervező Kerecsen Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egye-
sület köszönetét fejezi ki az
„Adni jó” karácsonyi akcióban
résztvevő civil szervezeteknek,
vállalkozásoknak és az ado-
mányozó magánszemélyeknek,
akiknek köszönhetően az ünne-
pi asztalra kerülhetett sok csa-
ládban meleg étel. Az idei ak-
cióban résztvevő helyi civilek:

„A mi kis falunk Irsapusz-
táért” Egyesület, Borostyán

Ötödik éve tart az adományosztás.

Horgászegyesület, Budafáért
Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület, Kerecsen Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egye-
sület, Zalalövő és Csöde Pol-
gárőr Egyesülete, Zalalövői
Autó- és Motorsport Egyesület,

Zalalövői Borbarát Kör Köz-
hasznú Egyesület, Zalalövői
Tájház Egyesület, Zalalövői
Testedző Kör, Zalalövői Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Zalalövői Városszépítő és Kör-
nyezetvédő Egyesület.
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A diákjaisalomvári iskola
ismét gondoskodtak róla, hogy
messze vigyék kicsiny intézmé-
nyünk hírnevét. A József Attila
Városi Tagkönyvtárban a város
és városkörnyék alsó tagozatos
tanulói számára megrendezett
mesemondó versenyen Major
Simon (2. osztályos tanuló) I.
helyezést ért el és elnyerte
korcsoportjában a közönség-
díjat, (4. osz-Major Sámuel

A salomvári iskolások újabb sikerei
tályos tanuló) pedig III. he-
lyezett lett.

A Kőrösi Csoma Sándor me-
gyei szövegértő versenyen Major
Simon korcsoportjában II., Hor-
váth Gergő (4. osztályos) pedig
III. helyezett lett. Itt meg kell
említeni, hogy valamennyi in-
duló nagyon szép eredményt
ért el, igen szoros verseny volt
az élvonalban lévők között.

MSM

A versenyeken eredményesen szereplő tanulók.

Hagyárosböröndön heti rend-
szerességgel a kultúrházban
készülnek az újabb és újabb
vesszőkosarak. Ez a közös te-
vékenység 2021. november 25.-
től az NMI (Nemzeti Műve-
lődési Intézet Nonprofit Köz-
hasznú KFT) „Közösségi Élet
Újraindításáért” program kere-
tében meghirdetett szakköri
pályázat kosárfonó szakköre
keretében zajlik.

Az önkormányzat a több-
féle szakköri lehetőség közül
(pl.: nemezelés, gyöngyfűzés,
mézeskalács, hímzés) a kosár-
fonás mellett döntött, mivel az
előzetes igényfelmérés alapján
e tevékenység iránt mutatkozott
komoly érdeklődés. A szakköri
tagság – a pályázat megvaló-

Készülnek a vesszőkosarak Hagyárosböröndön

sítására kötött együttműködési
megállapodás miatt – több hó-
napos elkötelezettséget jelent,
hiszen az érintetteknek vállal-
niuk kellett, hogy a szakkör
valamennyi, legalább 20 alka-
lommal megszervezett foglal-
kozásán aktívan részt vesznek.

A szakkör – a pályázati
feltételeknek megfelelően – 5
állandó fővel működik. Ré-
szükre a szakmai tevékeny-
séghez szükséges alapanyago-
kat, illetve a szükséges esz-
közök egy részét (metszőolló,
kés, ár) a pályázat biztosítja. Az
önkormányzat azonban további
vessző alapanyagot is beszer-
zett, hogy a kosárfonás lehe-
tősége nyitva állhasson további
érdeklődök számára is. Ennek

megfelelően tervben van több
nyitott szakköri nap tartása,
ahol bárki belekóstolhat a ko-
sárfonás mesterségébe.

A szakköri munka a pályá-
zat szakmai anyagában megha-
tározott tematika szerint folyik.
Így az első foglalkozásokon a
résztvevők megismerkedtek a
vesszőfonáshoz kapcsolódó el-
méleti alapismeretekkel, így a
vesszőszedés fortélyaival, a
vesszőfőzés menetével, a vessző-
húzás (hántolás) technikájával.
A következő szakköri foglalko-
zás során gúzskarikák készül-
tek, melyek felhasználhatóak
dekorációs célokra, illetve akár
kosárfülként is. Ezt követően
kezdődött meg az igazi kosár-
fonás, bár sajnos nagyon hamar
egyértelművé vált, hogy a szak-
köri munkához ajánlott köz-
ponti videó anyag a gyakor-
latban nem elegendő segítség.
Szerencsére a szakkör tagjai
közül már többeknek nem az
első kosarai készülnek most,
így könnyebben ment a munka
régi emlékek felelevenítésével,
a kosárfonó könyvek leírásának
felhasználásával. Külön öröm
számunkra, hogy a szakkör

szakmai munkáját Németh
Mária támogatja, és mindig
segít, ha valaki elakad, vagy
éppen elszámolja magát a fonás
közben.

A kosárkészítés hosszadal-
mas tevékenység, akinek már
volt dolga kosárfonó vesszővel,
tudja, hogy az az ideális, ha
egy kosár az aljtól elkezdve a
teljes elszegésig egy alkalom-
mal készül. Így nem ritka, hogy
a 17.30-kor kezdődő szakkörről
közel 22 órakor indul haza a
csapat.

A szakkörök kellemes han-
gulatban – tea és sütemények
társaságában – telnek. A jó-
kedvről árulkodnak a szakköri
foglalkozásokról – a pályázati
elszámoláshoz készítendő –
fotó dokumentációk is. Minden
szakköri alkalom zárásaként
közös fotó készül az elégedett,
mosolygó alkotóról és az álta-
luk elkészített kosárról is.

Reméljük, a következő hó-
napban már a szakköri nyílt
napról is be tudunk számolni,
ahova várunk minden helybeli
kosárfonás iránt érdeklődőt.

Varga Katalin
polgármester

A kosárfonó szakkör résztvevői alkotásaikkal.

Erdei Csaba Zalacséb, pol-
gármestere, valamint Kungli
József Salomvár, polgármes-
tere 2022. január 1-jén egy
pohár pezsgővel köszöntötték
az újévet, a két falut átívelő
hídon.

Zalacséb-Salomvár: együtt könnyebb!

Ezzel a kezdeményezéssel
egy új hagyományt szeretnének
elindítani, mellyel a két falu
közötti együttműködésre, össze-
tartásra és a kapcsolatok ápo-
lására hívják fel a figyelmet.

Németh Kinga

Balról Erdei Csaba, jobbról Kungli József.
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Advent negyedik vasárnap-
ja előtti szombaton, december
18-án Karácsonyra hangolódás-
ra hívták a embereket.háshágyi
Az ötlet onnan eredt, hogy az
adventi világító ablakok felde-
rítésére nagyon sokan keltek
útra sötétedés után. Mint tud-
juk, kétszer 24 ablakról van
szó. Ezeket a „felfedezőket”
meg kellene állítani, megszó-
lítani és megvendégelni.

Az elképzelést tett követte,
a Kút utcai leágazás előtti
járdaszakaszra asztalok kerül-
tek. Az asztalokra forralt bor és
meleg tea, üdítő italok, süte-
mények sokasága, több fajta
pálinka (pl. füge, szilva, áfo-
nya, körte, barack) került. Akik
jöttek, hoztak magukkal kósto-
lót, harapnivalót. Jöttek felnőt-

Karácsonyra hangolódás

tek és fiatalok, gyermekek és
még kisebbek. Halk karácsonyi
énekek, zenei háttér mellett
mintegy ötvenen beszélgettek,
ismerkedtek egymás gondjával,
bánatával, sikerével, tervével,
örömével. S hogy ne fázza-
nak, a Brooklyn kályhánál
melegedtek, közben megkós-
tolták – a forralt bor és tea
mellett – egymás házi borát,
süteményét.

A jó hangulatú találkozó
szervezőinek és lebonyolítói-
nak köszönet jár. Természete-
sen azoknak is, akik a település
közeli és távolabbi pontjairól
eljöttek, mert a megjelentekért
volt az egész vendéglátás.
Öröm azt látni, hogy igény van
ilyen eseményekre is.

Horváth Gyula

December 24-én, pénteken,
Karácsony előestéjén este 6
órakor ünnepi szentmisére ke-
rült sor a hagyárosböröndi
templomban. A helyi gyerme-
kek, néhány felnőtt közremű-
ködésével műsor keretében
elevenítették fel a karácsonyi
történetet: az angyali üdvöz-

Szent Karácsony éjjelén
letet Názáretben. Mária látoga-
tását Erzsébethez, a római csá-
szár által elrendelt népszámlá-
lást, József és Mária utazását Bet-
lehembe, Jézus barlangi szüle-
tését, és a napkeleti bölcsek,
valamint a pásztorok látogatását.

Paksa Gergely orgonajáté-
kában ismert és kevésbé ismert

Fotó: Paksa GergelyFotó: Paksa Gergely

Szilveszter estjén Zalahás-
hágyon nem csak a Nosztalgia
Vendégházban és a Békavár
településrészen búcsúztatták kö-
zösen az óévet, hanem a ri-
mányi elágazásnál is. Ez
utóbbihoz a „fészbukon” jelent
meg a kedves invitálás a 18
órától induló óév búcsúz-
tatóra.

A szervezők itt is kitettek
magukért, hiszen terülj-terülj
asztal várta az érkezőket. Ter-
mészetesen az ide érkezők sem

Szilveszteri koccintások

üres kézzel jöttek. Volt itt
minden, ami a szem-szájnak
ingere, forralt bor, meleg tea,
édes és sós sütemények, külön-
féle rövid italok, gyümölcsök.
A jó hangulatú beszélgetéseket
21 óra tájban tűzijátékok hang-
ja szakította félbe. Ezután pezs-
gős koccintás mellett boldog,
eredményes újévet, jó egészsé-
get kívántak egymásnak. A kb.
30-35 résztvevő az est végén
elénekelte a Himnuszt.

Horváth Gyula

A kép a résztvevő asszonyok, lányok egy csoportjáról készült.

karácsonyi dalok hangzottak fel
(Az angyal énekel, Pásztorok,
keljünk fel, A szép Szűz Mária
szent Fiának, Az Ige megtes-
tesült). plébánosFarkas László
szentbeszédében szólt a kará-
csony üdvtörténeti jelentőségé-
ről, és sajnálkozva állapította
meg, hogy manapság sokan ezt
az ünnepet Isten nélkül pró-
bálják megülni, vagyis benne
van ugyan a karácsonyfa, egy-

más megajándékozása, és az
egymás iránti szeretet kifeje-
zése, de gyakran pont Jézus
Krisztus, a legfontosabb mon-
danivaló marad ki belőle.

Másnap, december 25-én,
Karácsony napján délelőtt
újabb szentmisét tartottak, en-
nek témája az ember legfon-
tosabb három tulajdonsága, a
hit, remény és szeretet volt.

Ács László

Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,

amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig

Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig

Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,

Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:

„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.

Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.
Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com
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Zalaháshágyon 2021-ben
sem tartották meg – a pandémia
miatt – a Mikulás-váró ünnep-
séget, pedig az önkormányzat
már jó előre megszervezte a
gyermekek számára a nagysza-
kállú érkezését. Helyette az
történt, ami 2020-ban is: meg-
kérték a Mikulást: ő keresse fel
a gyerekeket, no nem a há-
zukban, hanem a kapuban. Már
a jól bevált úton történt az ötlet
megvalósítása, mégis köszö-
netet kell mondani a Miku-

Ismét házhoz ment a Mikulás
lásnak , a(Molnár Tamásnak)
Mikulás ruhát kölcsönadónak
(Mihályi Erzsébetnek), a szál-
lító jármű felajánlójának (Büki
Józsefnek) Sipos, valamint
Győző Vaspöri Józsefnéés
önkormányzati dolgozóknak.

December 4-én, szombaton
délután érkezett a Mikulás az
északi falurész felől és kétórás
látogatása során minden 14
évnél fiatalabb gyermeket fel-
keresett. A gyermekek a ta-
valyihoz képest szorgalmasab-

bak voltak, hiszen sokkal töb-
ben voltak azok, akik verssel,
énekkel, rajzokkal készültek a
Mikulás fogadására. A plusz fel-
adatokért szaloncukor járt, míg
az ajándékcsomag édességből,
gyümölcsből és üdítőből állt.

Ez idén huszonhét család
negyvenegy gyermekét érintet-
te, sőt a nagyszülőknél, csalá-
doknál itt lévő 15 nem hás-
hágyi gyermek is itt találkoz-
hatott a Mikulással.

Horváth Gyula

Teljesen természetes, hogy
az ember belép a gyógyszertár-
ba vagy bármely drogériába és
különböző gyógyszereket, gyógy-
hatású készítményeket vásárol-
hat. A korai gyógyítók idősza-
kában ez egész másképp
történt.

Dr. Mikulásik Endre gyógy-
szerkutató, egyetemi docens
tartott előadást Zalalövőn a
„Salla” Művelődési Központ-
ban a Felnőtt mesék tabuk
nélkül előadássorozat kereté-
ben. Téma: A Patendula sötét
oldala, avagy a méregkeverő
hivatás fejlődése az ókortól
napjainkig. (A gyógyszergyár-
tás egyik szimbóluma a pa-
tendula, ami talpas, kör alakú
edényt jelent, lényegében kis
keverőtál, melyben elkészülnek

A patendula sötét oldala…
a különböző gyógyításhoz szük-
séges keverékek.)

Milyen volt a kezdet kezde-
tekor az egyén, a társadalom, a
gyógyítók kapcsolata? Miképp
fejlődött a világnézet, ezen
belül a gyógyszerészet, kiindul-
va az eleinte autodidakta tu-
dással rendelkező alkimisták
ókorban, középkorban végzett
tevékenységeitől?

Mi a vérkő? Milyen egy
több száz éves méreggyűrű?
Mire használták a szemléltetett
misztikus mandragóra gyöke-
ret? Hogy alakult az újkor
betegségtudata? Többek közt
ezekre a kérdésekre is választ
kapott a közönség.

Dr. Mikulásik Endre elő-
adásából kiderült, hogy nem-
csak betegségek kezelésére

használták tudásukat az arra hi-
vatottak, számos ármány, gyil-
kosság is kapcsolódik a mé-
regkeverő tudományhoz.

Az előadássorozat Gyógyít-
ható-e a rák? címmel folyta-
tódik egy későbbi időpont-
ban, így újabb érdekfeszítő
témával érkezik az előadó,

melyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

A teljes előadást mely 18
éven felüli nézőknek ajánlott,
az előadás címével megegye-
zően megtalálják a Zalalövő
Városi Televízió YouTube csa-
tornáján.

BHK

Dr. Mikulásik Endre tartott előadást.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Szokás, hogy év elején az
arra hivatott szervezetek meg-
választják az „Év fáját, mada-
rát, hüllőjét, stb. Lapszámaink-
ban szeretnénk erről tájékoz-
tatni olvasóinkat, ismertetőt
adni az aktuális „főszereplő-
ről.” Sorozatunkat a 2022-es
esztendő hüllőjével kezdjük.

Az év hüllője 2022-ben
A homoki gyíkra esett a választás

Magyarország egyik leg-
kevésbé közismert gyíkját, az
alföldi pusztákhoz kötődő
homoki gyíkot választotta 2022-
ben az év hüllőjének a Ma-
gyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) Két-
éltű- és Hüllővédelmi Szak-
osztálya.

Közterületek karbantartását szolgálják

Zalaháshágyon a Magyar Falu Program jóvoltából közterü-
letek karbantartását segítő eszközöket – köztük szárzúzó, mul-
csozó, pótkocsi – átadására került sor lapzártakor.
A részletekre következő számunkban visszatérünk.

Várják a jelentkezéseket a
helyi választási irodák az áp-
rilis 3-ai országgyűlési válasz-
tás és az azzal egy időben
rendezett országos népszavazás
szavazatszámláló bizottságaiba.

A választás során kiemelke-
dő szerepük van a szavazat-
számláló bizottságoknak: fel-
adatuk a szavazás lebonyolí-
tása, a választás tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése és –
ha szükséges – a választás tör-
vényes rendjének helyreállítá-
sa. A szavazatszámláló bizott-
ság állapítja meg a választás
szavazóköri eredményét is. Az
áprilisi választáson és népsza-
vazáson mintegy 11 ezer sza-
vazatszámláló bizottság műkö-
dik majd.

A szavazatszámláló bizott-
ságok legalább öttagúak, a tes-
tületek három tagját a képvi-
selő-testület választja meg a
helyi választási iroda javas-
latára, legkésőbb március 14-én
16 óráig.

A szavazatszámláló bizott-
ságok választott tagjai okta-
táson, felkészítésen vesznek
részt, a szavazás napján pedig
hajnaltól a szavazatok össze-

Jelentkezőket várnak a szavazatszámláló bizottságokba
számlálásáig a szavazókörök-
ben végzik a választás lebo-
nyolítását. Munkájukért díja-
zást kapnak, ez egy januárban
kiadott miniszteri rendelet ér-
telmében bruttó 35 ezer forint-
ról 50 ezer forintra emelkedett,
ami nettó 33 250 forintot jelent
a bizottsági tagoknak. Emellett
mentesülnek a szavazás napját
követő munkanapon a munka-
végzés alól.

A szavazatszámláló bizott-
ságnak a választott tagok mel-
lett tagjai lehetnek a válasz-
tókerületben jelöltként indulók
megbízottai is (jelölőszerveze-
tenként két-két ember), az ő
díjazásukról a megbízójuk gon-
doskodik. A szavazatszámláló
bizottság működőképességéhez
legalább öt tag kell, így ha a
pártok delegáltjaival együtt
sincs meg az öt tag, akkor a
képviselő-testület által megvá-
lasztott tagok közül hívnak be
további tagokat a testületbe.

A helyi választási irodák
vezetői (a jegyzők) várják a
településen élő választópolgá-
rok jelentkezését a szavazat-
számláló bizottságokba. Fontos
előírás, hogy csak az adott
településen lakcímmel és vá-

lasztójogosultsággal rendelkező
lakosok lehetnek a választási
bizottság választott tagjai.

Nem lehet a bizottság tagja
képviselőjelölt, képviselő, al-
polgármester, jegyző, másik vá-
lasztási bizottság tagja, válasz-
tási iroda tagja és az, aki a
honvédséggel szolgálati jog-
viszonyban áll. Párt tagja, a vá-
lasztókerületben jelöltet állító

szervezet tagja, a választókerü-
letben induló jelölt hozzátar-
tozója, valamint egyes állam-
igazgatási szervek munkatársai
sem lehetnek a bizottság vá-
lasztott tagjai.

Arról, hogy hol várnak még
jelentkezőket szavazatszámláló
bizottsági tagnak, a települések
polgármesteri hivatalában lehet
tájékozódni. (Forrás: )MTI
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December hónapban mindig
sűrűsödnek a szociális témájú
önkormányzati döntések. Így
volt ez 2021-ben is. Eseti se-
gélyben részesült – kérelem
alapján – 10 fő. A képviselő-
testület döntött a Bursa Hun-
garica felsőoktatási önkor-
mányzati ösztöndíj megítélésé-
ről. Az érintett egyetemisták
közül csak egy adott be pá-
lyázatot: 10 hónapon keresztül
tízezer forintot kap az önkor-
mányzattól.

Házhoz ment a Mikulás is.
Ezt a látogatást több mint

Szociális intézkedések Zalaháshágyon

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

Áder János köztársasági el-
nök január 11-én kihirdette a
2022 áprilisában sorra kerülő
általános országgyűlési válasz-
tás és népszavazás pontos idő-
pontját. A Köztársasági Elnöki
Hivatal közleményét változta-
tás nélkül közöljük.

„Az országgyűlési képvi-
selők 2022. évi általános vá-
lasztása időpontjának kitűzé-
séről:

32 évvel ezelőtt, az első
szabad választások eredménye-
ként Magyarország független,
demokratikus ország lett. Kö-
szönet mindazoknak, akik a
nemzet újjáépítésében részt
vettek.

Az idei esztendőben Ma-
gyarország választójoggal ren-
delkező polgárai immár kilen-
cedik alkalommal szabadon
dönthetnek arról, hogy kikre
bízzák közös ügyeink intézését.

Az Alaptörvény és a vá-
lasztási eljárási törvény egyér-
telmű rendelkezéseket tartal-
maz arra, hogy a köztársasági
elnök milyen időpontra tűzheti
ki az országgyűlési képviselők
általános választását.

E törvényi felhatalmazás
alapján az országgyűlési kép-
viselők általános választását a

Választás és népszavazás
Áder János közölte az időpontot

Áder János kihirdette az időpontot.

Fotó: MTIFotó: MTI

legkorábbi időpontra, 2022. áp-
rilis 3-ára tűzöm ki.

Áder János
Magyarország köztársasági

elnöke”
***

„Közlemény a népszavazás
időpontjának kitűzéséről:

Az Országgyűlés 2021. no-
vember 9-én egyhangúlag dön-
tött arról, hogy népszavazást az
országgyűlési képviselők álta-
lános választásának napján is
lehessen tartani.

A folyamatban lévő népsza-
vazási kezdeményezések közül
négy kérdés tekintetében biz-
tosítottak 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 népszava-
zást és az általános válasz-
tásokat.

Erre tekintettel a 32/2021
(XI. 30.) Országgyűlési hatá-
rozatban elrendelt négy kérdés-
ről a népszavazást 2022. április
3-ára tűzöm ki.

Áder János
Magyarország köztársasági

elnöke”

ötvenen igényelték. Dön-
tés született a nyug-
díjasok szaloncukor jut-
tatásáról is. Fél-fél ki-
logramm szaloncukrot
kapott minden nyug-
díjas. Karácsonyi jutta-
tás címen természetbeni
élelmiszer juttatást adott
az önkormányzat mint-
egy 700 ezer Ft értékben
(képünkön).

A Belügyminiszté-
riumtól elnyert 20 m3

szociális tűzifa iránti
igényekről is határozott
a képviselő-testület. A pá-
lyázaton elnyert meny-
nyiség minden köbméte-
re után 1.000 Ft-ot

kellett hozzátenni és el kellett
vállalni az ingyenes házhoz
szállítást is. Ez utóbbit meg-
könnyítette a december hó-
napban leszállított egyten-
gelyes pótkocsi, amit az
eszközbeszerzés pályázaton
nyertünk – más eszközökkel
együtt – a Magyar Falu
Program keretében. Az elnyert
kemény lombos tűzifából né-
gyen kaptak 1-1 erdei köb-
métert, nyolcan pedig 2 köb-
métert.

Horváth Gyula
polgármester


