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A baloldal legvisszataszí-
tóbb hagyományait tökéletesen
folytatva fo-Márki-Zay Péter
lyamatosan becsmérli, gyalázza
a vidéki embereket. A Media-
works Hírcentruma Zalatájés a
is összegyűjtötte a baloldal mi-
niszterelnök-jelöltjének legbot-
rányosabb kijelentéseit az el-
múlt hetekből. Lapzártáig talán
ezek voltak a legérdekesebbek,
de természetesen folytatjuk, hi-
szen Márki-Zay Péter igen ter-
mékeny ezen a téren.

Az ellenzék miniszterelnök-
jelöltje több alkalommal tett
sértő megjegyzéseket a vidéken
élő emberekre. Az egyik botrá-
nyos kijelentése december 6-án
hangzott el a közösségi oldalán
közzétett videóban, ahol arról
értekezett, hogy a vidéki embe-
rek tudatlanok, buták. A Gyur-
csány Ferenc vezette baloldal
miniszterelnök-jelöltje így fo-
galmazott: „Azokat a döntése-
ket valakinek meg kell hozni,
hogy például migránsszámlálós
kampány kell, hiszen hogyha a
pesti, belpesti liberálisok érzé-
kenységét venném figyelembe,
akkor ezt a választást már most
elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy
'18-ban is elbukták azok, akik
nem tartották fontosnak, hogy
felvilágosítsák a falusi, egysze-
rű tudatlan embereket is arról,

Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése

hogy ki hozza be a migránsokat,
ezt a hibát most nem fogjuk
elkövetni, akkor sem, ha ez egyes
ellenzékieknek nem tetszik.”

Egy másik hétvégi videójá-
ban ismét a migráció témaköré-
ben Márki-Zay arról beszélt,
milyen fontos, hogy az utolsó
faluban is „mindenkinek kinyíl-
jon a lámpa a fejében”. Tehát,
hogy ha a migráció kérdését
minden, a legutolsó falu legtu-
datlanabb emberéhez is sikerül-
ne eljuttatni, hogy az csak a
Fidesz, nos akkor a '22-es vá-
lasztásra ez óriási hatással len-
ne – fejtegette a baloldal je-
löltje.

„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyaror-
szágra. És ezt érdemes lenne
tudatni, mert még egyszer, na-
gyon sok ostoba ember van, aki
azt hiszi, hogy a Fidesz be-
vándorlásellenes” – sértegette
tovább az embereket Márki-Zay.

A baloldal miniszterelnök-
jelöltje nem ekkor sértette meg
először a vidéki embereket, hi-
szen már az október 23-i Béke-
menetre a fővárosba érkezőket
is tudatlannak minősítette. Az
ATV Egyenes Beszéd című,
október 25-i műsorában azt
mondta: „...a Telexnek a videó-

ját ajánlom mindenki figyelmé-
be, ott azért nemcsak arról van
szó, hogy ez nem egy szeretet-
és békemenet volt, hanem gyű-
lölködés, de az is látszik, hogy
tényleg vannak olyanok, akik-
nek fogalmuk sincs róla, hogy
hol vannak, buszokkal oda vit-
ték őket, tömeget demonstrál-
tak, a polgármester kipipálhatta
a házi feladatát...”

Márki-Zay Péter láthatóan
nem bánta meg ezeket a kije-
lentéseit, hiszen nemrég ismét
otrombán megsértette a falusia-
kat. Élőben jelentkezett a Face-
book-oldalán, ezúttal kampány-
tanácsadójával, Simon András-
sal az oldalán. A beszélgetés
elején egyből szóba került,
hogy több lap is felhívta a fi-
gyelmet az elmúlt hetekben ar-
ra, hogy a baloldal jelöltje eltö-
rölné a rezsicsökkentést, hogy
sürgősségi osztályokat, szülé-
szeteket zárna be, vagy hogy
támogatja a fizetős egészség-
ügyet.

Ennek kapcsán Márki-Zay
elmesélt egy történetet, misze-
rint egy vidéki kocsmában is
szembesítették egyik állításá-

val, amire egyik aktivistája úgy
reagált, hogy ott helyben fizet
egymilliót, ha be tudják bizo-
nyítani, hogy ezt mondta, mire
visszakoztak beszélgetőpartne-
rei. Márki-Zay szerint ebből az
következik, idézzük szó szerint,
hogy „még egy vidéki kocsmá-
ban is meg lehet győzni ezzel
embereket”. Tehát a vidéki
kocsmákba, presszókba betérő
embereket vitaképtelen és buta
embereknek állította be. Mind-
ezt megfejelte azzal, hogy rá-
adásul alkoholisták is, délelőtt
10 órakor már részegek.

Márki-Zay Péter azzal állt
elő egy fórumon, hogy Zalában
nincs traumatológia. Ám ezzel
önmagát járatta le, hiszen köz-
tudott, hogy a megyében három
kórházban is van traumatológia
osztály (Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa, Keszthely). Márki-Zay
újabb lesrefutásán nem lepő-
dünk meg, ám Zala megye 1.
számú választókerületének bal-
oldali képviselőjelöltjétől, a
Zala Megyei Kórház egykori
főigazgatójától, dr. Csidei Irén-
től elvárható lett volna a kor-
rekt „helyreigazítás”.

Képviselőjelölt asszony, hát megmondhatná a miniszterelnök-
jelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is van
traumatológia!...

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldalaFotó: Tiéd a Város Facebook oldala
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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!

Teskándon az elmúlt évben
a közösségi rendezvények nagy
része elmaradt, elsősorban a
vírushelyzeti mutatók miatt. A
karácsony azonban az élő ad-
venti kalendáriummal, és a hoz-
zá kapcsolódó számkereső já-
tékkal továbbra is nagy érdek-
lődésre, figyelemre adott okot.
Az idei évben a számokkal
megvilágított ablakok tulajdo-
nosai és a számkeresők is szá-
míthattak egy kis ajándékra.
Ezen ajándékok átadását össze-
kapcsoltuk egy rövid évértéke-
lővel, és egy polgármesteri új-
évi köszöntővel, melyre a tele-
pülés minden lakóját hívtuk és
vártuk a Fitt-parkba január má-
sodik vasárnapján. A meghívot-
takat zsíros kenyérrel, forró
teával, forralt borral vártuk, és
volt lehetőség szalonnasütésre
is. A szép téli napon mindenki
jól érezte magát, a számkeresők
visszajelzései alapján a nyere-
ményként kapott játékok to-
vább erősítették a családokon
belüli szülő-gyermek kapcsolatot.

Az idei év eleje sem telt
eseménytelenül, hiszen hivata-
losan is átadásra került a tan-

Felújították a tanuszodát Teskándon
uszoda felújított falszerkezete
és világítása. Erre a tavalyi év-
ben a Magyar Falu Program ke-
retében „Az óvodai tornaszo-
bák felújítása” címen nyert 3,3
millió forint támogatás nyújtott
lehetőséget. A már 15 éve mű-
ködő uszoda fenntartása külön
teher az önkormányzatnak –
hiába a közel 100%-os kihasz-
náltság. Az eltelt idő alatt a
pára kikezdte a gipszkarton fa-
lat, mely lassan veszélyt je-
lentett a működésre nézve is.
Ezt a veszélyt oldottuk meg a
felújítással.

Szintén a Magyar Falu
Program keretében tartaléklis-
táról kapott támogatással tud-
juk a karbantartást végző gé-
pekkel biztosítani a közterüle-
tek rendben tartását. A kapott
10,2 millió forint támogatásból
egy 50 LE-s kabinos traktort, és
egy szárzúzót sikerült vennünk.

A megfelelő takarékosság
jegyében megmaradt összegek-
kel az előbbi beruházásokat
egészítettük ki. Így az uszoda
hőtartó-párazáró fóliáját cserél-
tük ki, mely megakadályozza
az uszoda vizének kihűlését. A

falu karbantartását szolgáló
traktort pedig pótkocsival, ra-
kodó villával, árokásóval, só-
szóróval és hótolólappal szerel-
tük fel, hogy alkalmas legyen a
minél többrétű feladat ellátására.

A tavalyi évben elvégzett
munkákról, feladatokról a saját
kiadványunkon (Teskándimen-
zió) tájékoztattuk a lakosságot,
mely elérhető a teskand.hu ol-
dalon is.

Január során a megye I.
osztály élén telelő csapatunk, a
Technoroll Teskánd KSE el-
kezdte a felkészülést, és NB
III-as ellenfelei ellen még ed-

dig nem talált legyőzőre. A
Balatonfüredet 4-2-re, az And-
ráshida SC-t 6-0-ra, az NB II-be
készülő BVSC-t 3-2-re győztük
le, míg a Nagykanizsával 1-1-es
döntetlent játszottunk. Az ered-
mények értékét növeli, hogy
valamennyi mérkőzésen ven-
dégként léptünk pályára. Ez-
úton is gratulálunk az ered-
ményekhez!

Tovább dolgozunk a prog-
ramokon, pályázatokon, hogy
minél élhetőbbé tehessük te-
lepülésünket.

Sipos László
polgármester

Talán nem túlzás azt állíta-
ni, hogy a birkózás kivív-tófeji
ta magának az országos ismert-
séget. A komolyabb megméret-
tetéseken rendre bezsebelnek
egy-két előkelő helyezést.

Legutóbb a Szigetváron
megrendezett grundbirkózó or-
szágos diákolimpia elődöntőjén
szerepeltek elsöprő sikerrel.

A Kincskereső Általános Is-
kola II. korcsoportos lány-, és
fiú csapata is aranyéremmel, az

Országos döntőben a tófejiek
I. korcsoportos lányok ezüst-
éremmel, az I. korcsoportos
fiúk pedig bronzéremmel tértek
haza a megmérettetésről.

A február 12-13-án megren-
dezendő országos diákolimpiai
döntőre így három csapattal
érkezett Tófej. Az eseménynek
helyt adó Kozma István Bir-
kózó Akadémián a 12 legjobb
csapat küzdött. Az eredmé-
nyekről következő számunkban
olvashatnak.
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Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2015.02.19.)

(2015.02.19.)

(2015.01.15.)

Összefonódás

Ellenzéki képviselő avatása

A korrupció kezdetei

– Képzeld, kiderült, hogy a fideszes képviselő öregapja, meg
a szemetes tendert megnyerő vállalkozó öregapja ugyanan-
nak a vízicserkész csapatnak a tagjai voltak!...

– Egyelőre a legfontosabb tudnivalód, hogy a kormány bár-
milyen kezdeményezésére a „nem” gombot nyomd meg!

– Vendégem vagy a nagyszünetben a büfében, ha lemásol-
hatom a matek házidat!

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

A Magyar Falu Program
sikeres pályázatának köszönhe-
tően egy 11 millió forint értékű
fűnyíró traktorhoz jutott Böde
önkormányzata.

Mint azt pol-Ujj Tibor
gármester elmondta, igen nagy
hasznát tudják venni a segítség-
nek, hiszen mintegy négyhek-
táros területet kell gondozni.

Böde is gyarapszik

Az adapter segítségével a rézsű
kaszálása sem okozhat gondot.

Vigh László országgyűlési
képviselő a tapasztalatokat ér-
tékelve kijelentette: a kor-
mány falvakat segítő támo-
gatásának köszönhetően Bö-
dében is egyre többen keresnek
otthont, növekszik a falu lélek-
száma.

Nagy hasznát veszik Bödén az adapterrel rendelkező traktornak.
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Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt

Az Interreg V-A Magyar-
ország-Horvátország Együtt-
működési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futam-
ideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Me-
gyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozha-
tott együtt, ugyanis a fő cél-
kitűzés az energiaszegénység

csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vi-
déki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fű-
tési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők köz-
reműködésével, közös útmuta-
tók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport talál-
kozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.

A projekt közel kétéves
időtartama során számos ren-
dezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támo-
gatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energia-
ügyi és fejlesztési ügynöksé-
gek, civil szervezetek, vala-
mint a szociális jóléti intéz-
mények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrende-
zett információs napon a részt-
vevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klí-
mastratégiák fontosságáról.

Emellett a projekt egyik
legfontosabb tevékenysége-
ként a partnerek energetikai
auditokat és általános épület-
gépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztar-
tásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hő-
veszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömör-
ség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő esz-
közt valamennyi háztartás ese-
tében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, je-
leket. A mérések eredménye-
képpen az ingatlantulajdono-
sok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezen-
kívül még a projekt zárása
előtt egy egyedülálló online
energiagazdálkodási eszköz is
kifejlesztésre kerül, amely a
lakosság számára elérhető lesz.
Ennek segítségével láthatják,
hogy milyen intézkedéseket
alkalmazhatnak az otthonuk-
ban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Termografikus mérés.

Légtömörség mérése.

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.

Közép-Zala
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta
segíti a Zala megyében élő álláskeresők munkához jutását. A
TOP program tervezetten 2021 őszén zárult volna, azonban a
paktumot megvalósító konzorcium látva a támogatások iránti
jelentős érdeklődést 2021 márciusában többletforrás igényt
nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A kérelem elfogadását kö-
vetően 140 millió forintnyi plusz forrást ítéltek meg a projekt
támogatásának növelésére. Az eredetileg 962.991.790 forint
összköltségű projekt költségvetése 1.102.991.790 forintra emel-
kedett, a határideje pedig kitolódott 2022. május 31-ig.

A megvalósítás kezdetétől 2021. december 31-ig 767 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 397 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.

A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az inaktí-
vak teszik ki (182 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 mun-
kaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum ese-
tükben is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az
inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők (146
fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (96 fő)
bevonása. (1. ábra)

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című
projekt ugyan 2022 májusában lezárul, azonban a TOP Plusz
program keretében a Zala Megyei Önkormányzatnak lehetősége
volt a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműkö-
dések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 ja-
nuárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvaló-
sításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
1. ábra

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.
Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Közép-Zala
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Petrikeresztúr Község Önkor-
mányzata sikeresen pályázott a
Magyar Falu Program kereté-
ben a tavalyi évben. Közel 8
millió forint támogatást nyertek
a szolgálati lakás teljes belső
megújítására. Az ötven négyzet-
méteres lakás egy modern, kor-
szerű igényeknek megfelelő ott-
hon lett. Bevezetésre került a
gáz, nyílászárókat cseréltek, új,
igényes fürdőszoba került kiala-
kításra, a teljes villanyvezeté-
ket, a hideg- és melegburkola-
tokat egyaránt kicserélték. Megtör-
tént az épület vízszigetelése is.

Január 13-án délután került
sor a szolgálati lakás hivatalos

átadójára, ahol or-Vigh László
szággyűlési képviselő gratulált
a település vezetésének a kor-
szerű lakáshoz. Az országgyű-
lési képviselő elmondta: rend-
kívül fontos, hogy a kistelepü-
léseken is szolgálati lakások
várják az orvosokat, pedagógu-
sokat, idősgondozókat, kulturá-
lis szakembereket, hogy a vidé-
ki lakosság is minőségi szolgálta-
tásokhoz jusson.

A petrikeresztúri szolgála-
ti lakásban a település idős-
gondoója, la-Jordán Lajosné
kik, aki a gondozást és az
idősek napi étkeztetését is
végzi.

újítottak fel Petrikeresztúron
Szolgálati lakást

Kanizsa eleste után a védel-
mi vonal végvárait a Kanizsá-
val szembeni véghelyek főkapi-
tánysága fogta össze, melyhez
18 vár, köztük Lenti is tarto-
zott. A század közepétől megsza-
porodtak azok az utasítások,
amelyek a töröktől szorongatott
Lenti várának megerősítéséhez
kértek segítséget. 1651-ben a kör-
nyékbeli falvakat – már amennyire
Tófej annak mondható – a javí-
tásban való aktív részvételre kö-

Tófeji történetek a török korból (4.)
telezték. Még abban az évben
Batthyány Ádám a Lenti várá-
ban katonáskodó „Németek há-
zainak megh csinálására” uta-
sított 33 falut, köztük Tófejt is.
Egy év múlva a megyei tör-
vényszéki gyűlés a lenti várnak
nyújtandó segítség kapcsán el-
rendelte, hogy Tuboly Gergely
járása – ahová Tófej is tartozott
– két napra 70 szekeret állítson
ki. 1652 decemberében Alsó-
Lendva várának főkapitánya,

Batthyány Ádám előírta a kör-
nyező falvak számára, hogy a
lenti végház javításához házan-
ként 20-20 szál kifaragott fe-
nyőfát a következő év Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony nap-
jáig szállítsanak Lentibe. A nyo-
maték kedvéért közölte a fal-
vakkal, hogyha elmulasztják a
gerendaszállítást, hajdúkat és
németeket küld rájuk. A 63 fel-
sorolt falu között is sze-Tofei
repelt, ahonnét 500 fenyőge-
rendát vártak. Tófej nemcsak
anyagilag vagy munkával támo-
gatta a Lenti várat, hanem
gyalogkatonákat is küldött a
várba. Ott szolgált a példának
okáért Tófeji János és Tófeji
Nagy György is.

Az örök időkre berendezked-
ni szándékozó oszmánok 1688-
ban a kanizsai főhadiszállás, az-
az a vár átalakítási munkáiba
kezdtek. Az alajbég (lovas szpá-
hi parancsnok) 1688. november

24-én 15 faluhoz intézett fel-
hívást, melyben a falvak feldú-
lását, a gyermekek levágását
kilátásba helyezve megparancsol-
ta 370 db „karó” kanizsai vár-
hoz való beszállítását. Ezeket a
bizonyos karókat 5 öl (cca. 8
m) hosszúságban, négyszögre
faragva követelte, azaz gerendá-
kat, épületfának való anyagot
várt el a falvaktól. A közeli
Söjtör, Bak, Tárnok, Nova és
Karácsonyfa mellett Tófej is
érintett volt a maga 20 szál ge-
rendájának leszállításával. Hogy
a törökök elkészültek-e a ter-
vezett bővítésekkel, nem tudjuk,
mindenesetre mintegy három hó-
napos blokád után, 1690. április
13-án a Batthyány Ádám és
Zichy István vezette keresztény
seregek visszafoglalták Kanizsa
várát, véget vetve az évszá-
zados rémuralomnak.

Varga Kálmán
(Folytatjuk)

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!



Az egyébként is szerteága-
zó feladatokat ellátó kormány-
hivatalokra a koronavírusjár-
vány, illetve a gazdaság újra-
indítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala me-
gye kormánymegbízottjával.

– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Me-
gyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?

– A hivatal – sokrétű tevé-
kenysége révén – számos terü-
leten jelen van a zalai társa-
dalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít-
juk. Sokáig tartana felsorolni,
hogy mi minden tartozik fel-
adataink közé. Kapcsolatba
kerülünk a kisgyermekes csa-
ládokkal, a pályaválasztás előtt
álló gyermekekkel, de az érett-
ségi szervezése is teljes mér-
tékben hozzánk tartozik. A
megváltozott munkaképessé-
gűek ellátásaival kapcsolatos
eljárások mellett a foglalkoz-
tatás elősegítése, az álláskere-
sők támogatása is feladatunk,
de a nyugdíjjövedelmek meg-
állapításával kapcsolatos teen-
dőket is hivatalunk végzi.
Mindezek alapját – az elsődle-
ges kapcsolódási pontot az
állampolgárok irányába – kor-
mányablakaink jelentik. A kor-
mányzati ügyfélszolgálati iro-
dák mellett az állami szolgál-
tatások elérését a megyénkben
működő kormányablak busz is
segíti.

– Milyen fejlesztések segí-
tik az állampolgárok minél
magasabb színvonalú kiszol-
gálását?

– Kollégáink képzése mel-
lett nagy gondot fordítunk arra
is, hogy ügyfeleinket megfe-
lelő körülmények között fo-
gadjuk. Az elmúlt évben csak-
nem 460 millió forintot fordí-
tottunk épületeink állagmeg-
óvására és felújítására, mely-
nek egyik kiemelt elemét a
zalalövői okmányiroda kor-
mányablakká történő átalakí-
tása képezte. Az újonnan át-
adott ügyfélszolgálati iroda ré-
vén – melynek januári átadá-
sán dr. György István, a Mi-
niszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitká-
ra is részt vett – Zala megye
már tíz új típusú kormányab-

Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

lakkal rendelkezik. 2021-ben
lezárult továbbá a Zala Megyei
Kormányhivatal által vezetett
„Ügyfélkapcsolati rendszerek
fejlesztése” című KÖFOP pro-
jekt is, melynek egyik kiemelt
rendszerelemét az állampol-
gárok számára elérhető kor-
mányablak mobil applikáció
képezte. Saját erőből megva-
lósított fejlesztéseink tekinte-
tében pedig egy speciális köz-
úti ellenőrzést lehetővé tévő
irodabusz beszerzése említhető
példaként, amely szeptember
óta végzi munkáját Zala me-
gye útjain.

– A koronavírus-járvány
hogyan befolyásolta a rendez-
vények tartását?

– Az engedélyezett keretek
között, a védelmi intézkedések
betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
melyek közül jó néhány ese-
ményt saját magunk szervez-
tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
adott otthont az Állami Fő-
építészek Szakmai Fórumának.
A Greentech Konferencia és
Szakkiállítás pedig remek be-
mutatkozási lehetőséget jelen-
tett a tavaly létrejött Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Fő-
osztályunk részére. Saját szer-
vezésű eseményeink közül a
Zala Megyei Államigazgatási
Kollégium elmúlt évi ülése
emelhető ki. A konferencia –
melyre ezúttal a keszthelyi
Amazon Házban került sor –
kiváló alkalmat kínált arra,
hogy az államigazgatási szer-
vek vezetői szakmai eszmecse-
rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti válto-
zásokkal összefüggésben. To-
vábbra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk a fiatal generáció meg-
szólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Ma-
gyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képessé-
geikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az ál-
talános iskolát befejező, a to-
vábbtanulásban érintett diákok-
ra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – mű-
ködésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.

– A járvány sajnos tovább-
ra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön min-
dig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal járványkezelésben nyúj-
tott szerepéről. Mit tudna most
összefoglalóan kiemelni?

–2021 januárjában Zalában
is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, majd kezdetét
vette a védőoltások prioritási
rend szerinti beadása. Az oltá-
sok felvételét április 23-tól on-
line időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Euró-
pában elsőként Magyarorszá-
gon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében ke-
rült sor az első oltási akció-
hétre, amelynek során időpont-
foglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kor-
mánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatok-
hoz megfelelően alkalmazkod-
tak, melynek eredményekép-
pen az általunk nyújtott szol-
gáltatások változatlan színvo-
nalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjai-
ról és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állam-
polgárok.

– Az idei tervek közül em-
lítene néhány fontosabbat?

– Az egyik már megva-
lósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kor-
mányablak átadását. Mind-
emellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Ka-
zinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint érték-
ben. Fontos és hangsúlyos kor-
mányzati szándék a mező-
gazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítá-
sát. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 települé-
sen elérhető. Nemrégiben tör-
ténelmi léptékű vidékfejlesz-
tési program indult. A kor-
mány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszoro-
sa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.

– Nincs ez másképp a ma-
gyar családpolitikai intézke-
dések tekintetében sem…

– Egyértelmű, hogy a ma-
gyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említ-
hetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021-
ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelem-
adót, a levont ekho kéthar-
madát, valamint a kata negye-
dét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több or-
szágban lesz követendő példa.

– Változott-e a kormányhi-
vatal feladatköre az elmúlt
időszakban?

– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormány-
zatok jegyzőitől – a telekala-
kítási eljárásokkal összefüg-
gésben – az építésügyi és te-
lepülésrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivata-
lok feladatköre tehát folyama-
tosan bővül, felkészült szak-
embereink azonban biztos ala-
pot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával jelenik meg.
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Ormándlakon a Magyar Falu
Program jóvoltából két utat ad-
tak át a közelmúltban. Megújult
a község temetőjében lévő gya-
logút. Továbbá a falu lakott kül-
területén aszfaltos út épült, hogy
az ott élő családok és a hegyhá-
ton tevékenykedő gazdák köny-
nyebben közlekedhessenek.

– A település vezetése kivá-
lóan végzi munkáját: érdemi
eredményeket tudnak felmutat-
ni a falu fejlődése tekintetében.
A fejlesztési programok pedig
– mint például a Magyar Falu
Program – hozzájárulnak ah-
hoz, hogy egy kisebb község is
ugyanolyan élhető, komfortos
és korszerű legyen, mint a na-

Megújult utak Ormándlakon

gyobb lélekszámú település –
mondta az átadáson Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos.

Horváth Norbert polgár-
mester a tervekkel kapcsolat-
ban lapunknak elmondta, hogy
hamarosan benyújtására kerül
két pályázat. Az egyik egy trak-
tor és a hozzátartozó fűnyíró
adapter beszerzésére irányul,
ami 10.6 millió forint. Továbbá
a templom és az önkormányzat
épülete közti járda újjáépítése,
mintegy 115 méter hosszúság-
ban. Valamint tervezik a járda
felújításával párhuzamosan
megvalósítani a hozzá tartozó
vízelvezető árok lefedését.

Az avatás utáni pillanatok.

Az elmúlt évben nem tudták
megrendezni a hagyományos-
nak mondható asztalitenisz baj-
nokságot a petrikeresztúri kul-
túrházban, viszont 2022-ben a
település vezetése úgy döntött,
hogy akár kisebb résztvevői
létszámmal, de szervezzék meg
a sportrendezvényt, melyre ja-
nuár 22-én délután került sor.

Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy az idei évben a
pingpong mellett a sakk is be-
került a versenyszámok közé. A
sakk elsősorban a gyerekek kö-
rében volt népszerű, de a ké-

Sportnap Petrikeresztúron
sőbbiek során szeretnének sakk-
és társasjáték esteket is szer-
vezni, hogy aki esetleg nem is-
meri még a játékszabályokat
vagy nem olyan gyakorlott, az
is tapasztalatot, élményt sze-
rezhessen.

A sakkbajnokságon megosz-
tott első helyezést ért el Pálfi
Nimród Pilise Levente.és

Az asztalitenisz bajnokság
gyerek, egyéni férfi, páros férfi
kategóriákban került megren-
dezésre. A gyerekek között
megosztott első helyet nyert
Farkas Márk Elefánti Bo-és

Idén is hagyományosan rö-
vid túrával együtt köszöntötték
az új évet a . Apetrikeresztúriak
8 kilométeres túrán közel 25 fő
vett részt, gyerekek, családok
és idősebbek egyaránt. Január
elsején délután találkoztak és
gyönyörű időben együtt sétál-
tak fel egy nagy körrel a Pató
hegyre, ahol pezsgővel köszön-
tötték az új esztendőt. A háti-
zsákokból sütemény, csokolá-
dék, alkoholmentes pezsgő is
előkerült, hogy a gyerekek se
maradjanak szomjasan.

Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy több éves ha-
gyomány ez már, amit a ko-
ronavírus járvány idején sem
engedtek el.

Újévi túra
– Most, hogy az egészséges

életmódnak, a tudatos jelenlét-
nek, a közösség erejének jelen-
tősége még inkább felértékelő-
dött, úgy gondoljuk, hogy na-
gyon fontos szerepe van az
ilyen apró, olcsó hagyomá-
nyoknak, mint egy közös újévi
séta túra, ezért igyekszünk eze-
ket megtartani. Mindenkinek ne-
héz rávennie magát, hogy mo-
zogjon, tegyen az egészségéért,
de jó kezdet ez, ha így indul az
év! Azt mondják, hogy olyan lesz
az egész év, amilyen az első
nap! Akkor nekünk nincs miért
aggódnunk! – mondta el a pol-
gármester asszony. – Vidáman,
jó társaságban, barátokkal, fitten
vágunk bele a 2022-es évbe!

tond. A felnőttek között első
lett , párosban elsőFüle Attila
helyezést ért el ésFüle Attila
Jordán Tamás.

Gratulálnak minden ver-
senyzőnek, résztvevőnek, aki a
hideg téli hétvégén a sportot
választotta a tévézés helyett.



Lapunk hasábjain számos
alkalommal tudósítottunk már a
tófeji Örök Tinik gasztronómiában
aratott sikereiről. A hölgyek ke-
zei között született fánkok, lán-
gosok, pogácsák, kalácsok és
megannyi más finomság min-
dig terítéken van a helyi progra-
mok alkalmával, de országos ver-
senyeken és karitatív rendezvé-
nyeken is kimagasló eredmény-
nyel szerepelnek.

Meglehet, az agilis hölgyek
tehetsége koránt sem áll meg a
sütés-főzésnél, most mégis ezen
tudásukat gyarapítják és osztják
meg.

Január 24.-én indult útjára az
Örök Tinik csapatának szervezé-
sében az a főzőtanfolyam, mely

„Konyhaegyetem” Tófejen
mindamellett, hogy remek közös-
ségi program a szürke hétfő es-
tékre, komoly hozzáadott szakmai
értékkel is bír. A hat alkalmat
magába foglaló programsorozat
Menyhárt László konyhafőnök,
szakács mentorálása mellett zaj-
lik a helyi közösségi házban.
Alkalmanként egy-két étel készül,
így csatlakozni bármikor lehet
az érdeklődők népes táborához.

Az alapgondolat mentén ha-
ladva egyszerű, akár ismert éte-
leket készítenek újragondolva,
esetleg új köntösben tálalva.

A közös munkát közös va-
csorával zárják a résztvevők, és
meg is szavazzák, hogy mi le-
gyen a következő heti étlapon.

Gellén Szilárd

Főzőtanfolyam indult a faluban.

Az önkormányzat elhatározta,
hogy a település kerek évfordulót
ünneplő szépkorú lakóit felkö-
szönti. Így történt a mostani alka-
lommal, amikor Kiss Józsefné,
ahogy a faluban ismerik, Terus
néni 95. születésnapját.

Terus néni 1927 január 10-én
született Zalalövőn. A házassá-
gában született 3 fiú gyermeke,
menyei és már 5 unoka és 4 déd-
unoka köszöntötte, egy kedves
verssel a menye lepte meg.

Arra a kérdésre, hogy mi a
hosszú élet titka, Teri néni azt

Születésnapi köszöntés Babosdöbrétén
válaszolta, hogy szerinte a sok
munka, a sok feladat miatt tu-
dott ilyen jó testi-szellemi frisses-
ségben ilyen szép kort megélni.

Manapság már kevesebbet
tud dolgozni, nem vállal annyit
a napi feladatokból. Szeret olvas-
ni, rejtvényt fejteni, szívesen nézi
a televízióban a sportműsorokat.
Naponta sétál a friss levegőn,
szemmel tartja az udvari állato-
kat. Várja a tavaszt, a jó időt.

Isten éltesse még sokáig erő-
ben, egészségben!

B.B.

A Nagylengyelért Közalapít-
ványt Nagy-2002-ben alapította
lengyel Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete azzal a
céllal, hogy a civil szervezet se-
gítse a közfeladatok ellátását. Mű-
ködési célként jelölte meg a te-
lepülés fejlődésének elősegíté-
sét és múltjának megőrzését, to-
vábbá a népi hagyományok ápo-
lását, a kulturális és sportélet elő-
mozdítását, támogatását. A kurató-
rium tagjai szoros együttműködést
alakítottak ki a helyi civil szer-
vezetekkel, támogatták a sport-
egyesület, a nyugdíjas klub és
az egykori amatőr táncegyüttes
működését, valamint jó kapcsola-
tot ápoltak az óvodával is.

A2015-ben pályázati forrásból
vásárolt VW Transporter kisbusz
nagyban segítette a közfeladatok
ellátását. A járművet az alapít-
vány térítésmentesen biztosította
az óvodások úszásoktatásra való
utaztatásához, illetve a sportegye-
sület labdarúgó szakága számára,
a vendég mérkőzésekre való el-
jutáshoz.

A busz használatánál elsőbb-
séget élvezett a lakosság szo-
ciális jellegű igényeinek kielé-
gítése, továbbá a falugondnoki
szolgálat ellátása.

Elköszön a Nagylengyelért Közalapítvány
A vírusjárvány idején az ön-

kormányzati feladatellátást a
nyugdíjasok részére összeállított
segélycsomag költségeinek átvál-
lalásával segítette az alapítvány. A
szervezet sikeres rendezvényei
hozzájárultak a faluközösség
együttműködéséhez, a népi hagyo-
mányok ápolásához. Több alka-
lommal került sor jótékonysági
bál, szilveszteri mulatság, hagyo-
mányos disznóölés megtartására,
túrák és kirándulások szervezésé-
re, emellett az alapítvány hozzájá-
rult az „Én parkom” fejlesztésé-
hez is.

Az elmúlt években a gazdasá-
gi környezet és a személyi fel-
tételek kedvezőtlenül befolyásol-
ták a tevékenységet, ezért a meg-
szüntetés mellett döntött a ku-
ratórium. Annak érdekében, hogy
a településen további fejleszté-
sek valósulhassanak meg és a
civil szervezeteknek szóló támo-
gatásokra is pályázhasson a köz-
ség a jövőben, 2021 szeptem-
berében létrejött a Nagylen-
gyelért Egyesület. Köszönet min-
denkinek, aki az alapítvány mun-
kájában részt vett és az évek so-
rán bármilyen módon támogat-
ta a szervezet működését!

Dömötör Béla
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A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei első ülését.

A testület elfogadta a meg-
hívóban szereplő napirendi
pontokat és azok tárgyalási sor-
rendjét, majd az elnöki beszá-
molót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést.

A közgyűlés módosította
2021. évi költségvetését, amely-
nek bevétel-kiadási főösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt
időszakban bekövetkezett vál-
tozások miatt 1.017.065 e Ft-ra
módosult. Majd elfogadásra
került az önkormányzat és a
hivatal 2022. évi költségvetése
825.185 e Ft-os bevételi és
kiadási főösszeggel, amely tar-
talmazza a törvényi kötelezett-
ségből fakadó tisztségviselői il-
letményemelést. A közgyűlés
arról is határozott, hogy a
2022-2024-es költségvetési
évekre nem tervezett adósságot
keletkeztető ügyletet és nem kí-
ván ilyet tervezni a 2023-2025-
ös költségvetési évekre sem.

A soron következő szava-
zással a Zala Megyei Közgyű-

Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

lés elfogadta a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2022.
évi üzleti tervét 355.780 eFt
közhasznú bevétellel és ráfordí-
tással, 0 eFt vállalkozási ered-
ménnyel, továbbá megállapítot-
ta ügyvezetőjének 2022. évre
vonatkozó megbízási díját.

A testület jóváhagyta a
Testvér-települési programok
és együttműködések 2022. évi
pályázati kiírásra benyújtott
„Zala összeköt bennünket” és
„Kézműves örökségünk nyo-

mában” projekteket, valamint a
nemzeti értékek és hungariku-
mok gyűjtésének, népszerűsíté-
sének támogatására irányuló
HUNG-2022 pályázati felhí-
vásra benyújtandó projektet. A
megyei önkormányzat 2021.
decemberi döntésének foly-
tatásaként újabb kerékpárút
fejlesztési támogatási kérel-
mek benyújtásáról is határo-
zott a ,Teskánd-Zalaegerszeg
valamint a sza-Lenti-Hernyék
kaszok megvalósítása érde-
kében.

Jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve elfogadásra
került a Zala Megyei Önkor-
mányzat 2022. évi közbeszer-
zési terve, amelyhez kapcsoló-
dóan a testület felhatalmazta dr.
Pál Attila elnököt az év közben
szükségessé váló módosítások
átvezetésére.

Végül a közgyűlés elfogad-
ta a dr. Mester László megyei
főjegyző által előterjesztett, hi-
vatali munkáról szóló részletes
beszámolót. (Forrás: Zala Me-
gyei Közgyűlés)

Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Tófej Község Önkormány-
zata szervezésében januártól
minden csütörtökön új fittness
lehetőséggel várják a helyi és
környékbeli érdeklődőket a kö-
zösségi házban.

A Fanatic Jump egy roppant
hatékony és gyors eszköze a zsír-
égetésnek és az izomzat átmoz-
gatásának, de kiemelkedő az
anyagcserére, vérkeringésre gya-

Tófejen is hódít a Fanatic Jump

korolt hatása is. Már az első
alkalommal nagy sikert aratott
a közös edzés, hiszen a ter-
vezett 20-25 résztvevő helyett
mindjárt 38-an érkeztek.

A tófeji Fanatic Jump így
rögtön két csoportban, egy-egy
órányi időtartamban zajlik. A
felnőttek világából kiszakadni
és gyermeki felszabadultság-
gal tranbulinra pattanni, na-

pokra elegendő pozitív érzés-
sel tölti fel a résztvevőket.
Hamar el is jutott a híre a
környéken, így a helyiek mel-

lett a szomszédos települések-
ről is szép számmal érkeznek a
lelkes résztvevők.

Gellén Szilárd

Nagy sikert aratott az első edzés.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Gránit Márvány SíremlékGránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.
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Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Eseménydús nap volt január
tizenkilencedike életé-Hottó
ben. Időrendi sorrendben ha-
ladva először a zalaszentmi-
hályfai településrészre vezetett
Vigh László, a térség ország-
gyűlési képviselőjének útja,
ahol a temető új ravatalozó-
jának avatására került sor.

Halász István alpolgármes-
ter elmondta, hogy egy régi

Ravatalozót és utat avattak Hottón

Egy régi terv valósult meg a ravatalozó megépítésével.

Egy új útszakaszt is avattak Hottón.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

terv megvalósulása történt
meg a Magyar Falu Program
segítségével. A 19 millió fo-
rintos összköltséghez 3 millió
forintot kaptak a program jó-
voltából.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos a
Magyar Falu Program eredmé-
nyeiről szólva megemlítette,
hogy látványos fejlődés tapasz-

talható hazánk falvaiban, egyre
vonzóbb a vidéki élet.

A ravatalozó átadása után a
Szabadság utcában folytatódott
a program, ahol egy új útsza-
kaszt avattak. Ennek megépí-
tésére azért volt szükség, mert
az ott nemrég épült családi ház,
s az újabb építési telkek meg-
közelítése nehézkes volt. En-
nek kivitelezése 4,2 millió fo-

rintba került, amit a Magyar
Falu Program biztosított.

A kivitelező a Vasi Aszfalt-
Gép Kft. volt, míg a ravatalozót
Császár János tervezte, az építést
pedig a végezteRapi-Ép Bt.
Baumgartner József irányításával.

A hottói átadásokon elhang-
zott Halász István részéről, hogy
az önkormányzat újabb beruhá-
zásokat, fejlesztéseket tervez.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


