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Égetni nem szeretnéd, mert környezetszennyező.

Egy gonddal kevesebb!

Hívj!: 06/30/9797-150

OSTROM JÁNOS

(zöldterület gondozás)

Nem tudsz mit kezdeni az és hulladékkal?ág nyesedék

Mi
,

összedaráljuk

igény szerint elszállítjuk

rövid határidővel.

Immár V. alkalommal került
megrendezésre Hagyárosbö-
röndön a Télbúcsúztató Kol-
básztöltő Fesztivál. A rendez-

Kolbásztöltő falunap Hagyárosböröndön

vény töretlen sikerét jelzi, hogy
az idén rekord számú – össze-
sen 13 – csapat jelentkezett a
versenyre, de – a Covid-jár-

vány miatt – végül 12 csapat
vett részt ezen a gasztronómiai
megmérettetésen. Természete-
sen a hangsúly nem a verse-
nyen volt, sokkal inkább az
újra együtt töltött közös időn, a
kellemes beszélgetésen, vicce-
lődésen.

A csapatok 13 órakor gyűl-
tek össze a kultúrház udvarán,
majd hamarosan nekiláttak az
önkormányzat által biztosított
darálthús gyúrásának, befűsze-
rezésének. Titkos, féltett recep-
tek szerint, vagy éppen a ha-
gyományos, „nagyanyám is így
szokta” módon, de mindenkép-
pen nagy gonddal, körültekin-

téssel történt az ízesítés. A 4 fős
csapatokat több esetben is lel-
kes szurkoló és tanácsadó tábor
is elkísérte, így a jó hangulat
azonnal biztosított volt. Ügye-
sen, rutinosan formálódtak a
bekevert masszából a kolbá-
szok, és hamarosan finom illa-
tok szálltak a levegőbe. Négy
óra előtt nem sokkal már a
helyszínre érkezett a helyi la-
kosokból felkért zsűri is. Egyi-
kük, az utolsónak érkező Pak-
sa Imre, az őt üdvözlőknek
csak ennyit mondott: Otthon,
az ajtóból kilépve beleszagol-
tam a levegőbe, már éreztem a
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kolbászok illatát. Tudtam, hogy
most van ideje elindulni!

A zsűrizés hamarosan meg
is kezdődött, mindenkitől távol
az önkormányzati tanácsterem
nyugalmában.

Még javában folytak a bírá-
latok, mikor a fesztiválra sorra
érkeztek a vendégek. Körünk-
ben köszönthettük Vigh László
országgyűlési képviselő és mi-
niszteri biztos urat is, aki pár
szóban méltatta a hagyományos
vidéki élet szépségeit, a disznó-
vágásokat, az ahhoz kapcso-
lódó kolbásztöltést, mint fon-
tos, tovább viendő gasztronó-
miai örökséget.

A hagyományőrzés abban is
megnyilvánult, hogy nem csak
a program díszleteként árvál-
kodtak a teknők, hanem több
versenyző is a hagyományos
fateknőben keverte a kolbász-
nak valót, sőt a töltéskor is a
régi eszközöket használta.

A programra több kisgyer-
mekes család is kilátogatott,
akiket külön, az alkalomhoz
illő gyermekprogram várt. Sö-
tétedéskor így már sok kis
gyurma malacka, ragasztott
malacfigura, illetve színező
várta a jóllakott, és bizonyára
már fáradt gazdáját.

Nap közben szépen fogyott
a forralt bor és meleg tea, ami

Kolbásztöltő falunap Hagyárosböröndön
kicsit átmelegítette a fagyos
kezeket.

17 órától egyre hűvösebb
lett, de a hangulat tovább emel-
kedett, hiszen Tuboly Viktória
szórakoztatatta a jelenlévőket,
változatos zenei repertoárjával.
A táncot a mindig jókedvű Bö-
dör Imre kezdte meg, akinek
hamar követői akadtak.

18 óra után nem sokkal
végre megszületett a döntés,
elvégezte a munkáját a 3 tagú
zsűri: elnök,Boncz József Pak-
sa Imre Horváth Andrásés
tagok. Boncz József elnök el-
mondta, hogy a zsűrinek nem
volt könnyű dolga, hiszen 12
remek kolbászból kellett kivá-
lasztani még is azt a hármat,
amelyek a bírálati szempontok
alapján még is valamivel jobb-
nak bizonyultak, mint a többi.
A zsűri döntése alapján az I.
helyezést a csapat, a II.Borivók
helyezést a csa-Táncoslábúak
pat, a III. helyezést a Böröndi
Pestiek csapat kapta, míg kü-
löndíjas lett a Kanálka és a
Simon family csapat.

Gratulálunk minden résztve-
vőnek, köszönjük a zsűri munká-
ját, és bízunk benne, hogy min-
den vendég jól érezte magát! Re-
méljük, jövőre újra találkozunk
a VI. Kolbásztöltő fesztiválon!

Varga Katalin
polgármester

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
miniszterelnök-jelöltjének leg-
botrányosabb kijelentéseit az
elmúlt hetekből. Lapzártáig ta-
lán ezek voltak a legérdekeseb-
bek, de természetesen folytat-
juk, hiszen Márki-Zay Péter
igen termékeny 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 em-
berek tudatlanok, buták. A
Gyurcsány Ferenc vezette bal-
oldal miniszterelnök-jelöltje így
fogalmazott: „Azokat a dönté-

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

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

Egy másik hétvégi videójá-
ban ismét a migráció témakö-
rében 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 Fi-
desz, nos akkor a '22-es válasz-

tásra ez óriási hatással lenne –
fejtegette a baloldal jelöltje.

„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyar-
országra. És ezt érdemes lenne
tudatni, mert még egyszer, na-
gyon sok ostoba ember van, aki
azt hiszi, hogy a Fidesz be-
vándorlásellenes” – sértegette to-
vább 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 figyel-
mébe, ott azért nemcsak arról
van szó, hogy ez nem egy sze-
retet- és békemenet volt, hanem
gyűlölködés, de az is látszik,
hogy tényleg vannak olyanok,
akiknek fogalmuk sincs róla,
hogy hol vannak, buszokkal
oda vitték őket, tömeget de-
monstráltak, a polgármester ki-
pipálhatta 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 el-
törölné a rezsicsökkentést, hogy
sürgősségi osztályokat, szülésze-
teket zárna be, vagy hogy támo-
gatja a fizetős egészségügyet.

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 miniszterel-
nök-jelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is van
traumatológia!...

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldalaFotó: Tiéd a Város Facebook oldala
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Magyarországon igen kevés
haditechnikai eszköz maradt
fent, ami igaz a repülőgépek
terén is. Ennek egy ragyogó
bagodi kivételét osztjuk meg
most az olvasókkal.

A második világháborúban
az angolok egyik utolsó ma-
gyarországi repülővesztesége
1944. november 22-ről 23-ra
virradó éjszakán falunkban tör-
tént. Anno a helybéliek emléke-
zetében élesen élt az esemény
többek közt azért, mivel a ma-
radványok között egy holttest
is hevert.

A Halifax típusú géproncs
30.000 cm -es Rolls-Royce haj-3

tóművét a kilencvenes évek vé-
gén találták meg, melyet 3 napi
ásás után, nagy nehézségek
árán tudtak kiszabadítani. Ma-
ga a gép nem volt ritkaság, ám
a című szaklapHaditechnika
információi szerint ennek a
motorja volt Magyarországon
az egyetlen, ami előkerült.

No, de mi történt a legény-
séggel?

A kocsmában adta meg magát
Egy Bagodban lezuhant bombázó nyomában

Hazánkban négyszer jártak,
3 alkalommal bombáztak, egy-
szer propaganda-röpcédulákat
szórtak. A szombathelyi vasút-
állomás bombázását követően
német támadás érte, s zuhant le
gépük a volt szentpáli falurész
műemlék templomától pár száz
méterre. Az 5 túlélő közül az
egyik személy a kapituláció
elegáns formáját választotta,
egyszerűen besétált a legköze-
lebbi kocsmába és ott adta meg
magát az igencsak meglepett
helyieknek. A zalaegerszegi
laktanyába szállították őket,
ahol – elmondásuk szerint – a
magyarok nagyon rendesek
voltak hozzájuk, a németek vi-
szont nem. Egy tiszt parancsára
a katonák felsorakoztak velük
szemben és tüzelőállást vettek
fel. A német tiszt ekkor ismét
parancsot adott, mire a puská-
kat leengedték, s ő beszaladt az
épületbe. Rövidesen visszatért,
a kezét a háta mögé rejtve. A
foglyok úgy vélték, egy fehér
szövetdarabot hozott ki, hogy

azzal intsen tűzparancsot. Ha-
lálra vált arcuk láttán vigyo-
rogva előkapta a háta mögül a
kezét, és lefényképezte őket…

1945 júniusában hazatérek
mind az öten németországi
hadifogságukból. Sydney Bar-
low rádiós 1999-es személyes
visszaemlékezése alkalmával
elmesélte: „Azóta is Wigan-ban
– egy 103.000 fős lélekszámú
város Angliában – élünk. Én 76
éves vagyok, Johnny (a fedél-

zeti mérnök) pedig 84. Gyakran
találkozunk”.

Egyik levelében leírta, ak-
kor szembesültek a légicsa-
pások óriási pusztításával, ami-
kor Hegyeshalomnál átlépték a
határt. Ott látták először a
földről, azaz nem gépben ülve,
hogy a bombázók milyen ká-
rokat okoztak a polgári és ipari
létesítményekben.

Bagod Község
Önkormányzata

Az 1954-es felvétel a bagodi helytörténeti kiadványban találha-
tó. Ezen az utcán (Vitenyédi) ment végig a katona, aki aztán a
kocsmában megadta magát.

Egy Halifax típusú repülőgép.

Január végén a bagodi központú háziorvosi körzetben oltó-
napok voltak, melyeken – beleértve a szombatot is – előzetes
regisztráció nélkül lehetett Covid ellenes védőoltás felvenni
Pfizer vakcina formájában, amiről az önkormányzat minden
bagodi háztartást értesített.

Ennek, de leginkább a lakók felelősségteljes gondolkodá-
sának köszönhetően az előzetes várakozásokat magasan felül-
múlva sokan éltek e lehetőséggel. Az amúgy is magas átoltott-
ságú körzet érintettjeinek körülbelül 3,5%-a jelentkezett oltás-
ra, ebből 4% kérte az első oltást, 92% pedig már a harmadikat.

Köszönjük ,Bagod Község Önkormányzata dr. Aradi Mihály
háziorvos, de legfőképp az állampolgárok nevében.

Bagod Község Önkormányzata

Oltónapok Bagodban

Az újság decemberi szá-
mában írtunk a bölcső-bagodi
dei, óvodai és a települési ját-
szótér kültéri játékainak több,
mint 750.000 Ft értékben tör-
tént felújításáról.

Örömmel tájékoztatjuk az
olvasókat, valamint a gyereke-
ket, hogy a Bagodi Napsugár
Óvoda és Bölcsőde, illetve a

Intézményi játszótéri beruházások
játszótér tovább fejlődhet, gaz-
dagodhat, mivel lehetőség nyílt
új játékok, bútorok, illetőleg
egyéb eszközök beszerzésére
körülbelül 3.400.000 Ft érték-
ben. A megvalósítás, beszerzés
folyamatos, ami a tavasz dere-
káig lezárul.

Bagod Község
Önkormányzata

A fotó a bölcsőde 2009-es kialakításakor készült a napkollekto-
rok felhelyezését megörökítve.
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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.

Zalalövő és Környéke



6 20 .22  február

-----------------------------------------------------------------------
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
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e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Január 22-én, Vince napján
forraltbor-főző versenyt, szőlővesz-
sző áldást rendeztek Pacsa-he-
gyen Zalalövői Borbarát Köra
Egyesület szervezésben. A bí-
rák – Papp Lajos, Nyári Pál,
Mileji József, Dancs István – a
forraltbor minőségét, ízét, illatát
értékelték. 13 különböző ízvi-
lágú forraltbor szállt versenybe,
amelyek többek között merlot,
zweigelt, kékfrankos, otelló és
korminból készültek. A verse-
nyen nyolc arany, négy ezüst,
egy bronz helyezést osztottak
ki a bírák a Pacsa-hegyi gaz-
dáknak.

Páli Zoltán zalalövői plébá-
nos Vince-napi szőlőáldást mon-
dott, hogy a következő szőlő
betakarításnál sikeres legyen a ho-
zam. Végezetül Galambos Ist-

Vince-nap a Pacsa-hegyen
ván, az egyesület vezetője a ha-
gyományokhoz híven népi jóslás-
ról, azok alkalmazásáról mesélt
a részvevőknek. Elmondta, hogy
a tőről levágott vesszőket szoba-
hőmérsékleten vízbe tesszük, a
szőlő hajtásának növekedésé-
ből meg tudjuk állapítani az
idei év szőlőtermését. A metszést
minél előbb, december-január hó-
napokban ajánlatos elvégezni,
természetesen nem fagyos idő-
ben, főleg azoknak, akiknek a
hegy lábánál van a birtokuk,
mivel ott kedvezőbb a hőmér-
séklet, Ha későn történik a met-
szés, akkor a szőlőtő akár 6-10
l vizet is veszíthet. Ezáltal gyen-
gébb lesz a szőlőtőnk, így ma-
ga a termésünk is csekélyebb
lesz.

K.K.

Forraltbor-főző versenyt is rendeztek.

Régóta kereste a lehetőséget
Zalacséb Község Önkormány-
zata „Csébvári Csárda”a épüle-
tének hasznosítására. Hosszas
gondolkodás és mérlegelést köve-
tően jött a döntés, miszerint a
település szempontjából a leggaz-
daságosabb az ingatlan értékesí-
tése lenne. Fontos szempont volt
viszont, hogy a település frek-
ventált helyén található épület
leendő funkciója az itt élők nyu-
galmát, biztonságát ne zavarja
és veszélyeztesse. Az új tulaj-
donos, az önkormányzat ezzel
kapcsolatos, korábban támasz-
tott minden igényét kielégíti,
hiszen a 9. éve Boncodföldén
működő EzerJóFű Gyógynö-
vény Kft. tulajdonába került a
Csébvári.

Az EzerJóFű Gyógynövény
Kft. egy tudatos, küldetéssel bí-
ró, az emberek egészséget szol-

Csébvári Csárdából Ezerjófű Gyógyműhely
gáló vállalkozás. A két cégve-
zető tulajdonos ésFülöp Zoltán
párja, . Termé-Járányi Orsolya
keik az első lépéstől az utolsóig
„énkezűleg”, féltő gondoskodás-
sal készülnek. Az összes fel-
használt növényi alapanyag mé-
regmentes. Fejtől lábig minden
bajra és megelőzésére kínálnak
megoldást. Termékeik: az alkoho-
los gyógynövény tinktúrák, és
párjaik az alkoholmentes kivona-
tok, bio csiramag mixek, és a
gyógynövényes szappanok.

A megvásárolt ingatlanban
a jelenleg Boncodföldén törté-
nő gyártást és csomagolást sze-
retnék végezni, valamint egy
vegyszermentes kert kialakítása
is tervben van. Az épület te-
tőfelújítását már a tavalyi év
végén elkezdték, hiszen mielőb-
bi céljuk az üzem költöztetése
Zalacsébre.

A zalacsébiek szeretettel
fogadták a falu új lakóit.
További sok sikert és hosszú-
távú jó kapcsolatot kívánunk

az EzerJóFű Gyógynövény
Kft.-nek, Isten hozott benne-
teket!

Gál Roland

Megszületett a döntés…

2022. február 4-én egy han-
gulatos vacsora keretében a kul-
túrházban köszöntöttük a zala-
szentgyörgyi nyugdíjasokat, szép-
korúakat. Az ünnepélyen műsort
adtak a Zalaszentgyörgyi Napközi-
otthonos Óvoda óvodásai, köszön-
tőt mondott pol-Kovács Dezső
gármester.

Ezt követően a polgármester
egy csokor virággal köszöntötte

Szépkorúak köszöntése

a rendezvényen megjelent legidő-
sebbeket: ésHorváth Józsefnét
Györe Józsefet, majd minden ven-
déget egy szál virággal üd-
vözölt.

A jó hangulat jegyében a
vendégek zenész-Kovács Attila
harmonikás műsorát hallgatták,
majd vacsora után muzsikaszó-
val, tánccal folytatódott az este.

Zs.E.

Végre közösen ünnepelhettek.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu



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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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
illetményemelést. A közgyűlés
arról is határozott, hogy a 2022-
2024-es költségvetési évekre
nem tervezett adósságot ke-
letkeztető ügyletet és nem kí-
ván ilyet tervezni a 2023-2025-
ös költségvetési évekre sem.

A soron következő szava-
zással a Zala Megyei Közgyű-
lés elfogadta a Zala Megyei

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

Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2022.
évi üzleti tervét 355.780 eFt
közhasznú bevétellel és ráfor-
dítással, 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 folytatá-
saként újabb kerékpárút fejlesz-
tési támogatási kérelmek be-
nyújtásáról is határozott a Tes-
kánd-Zalaegerszeg, valamint a
Lenti-Hernyék szakaszok meg-
valósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elfogadásra került a
Zala Megyei Önkormányzat
2022. évi közbeszerzési terve,
amelyhez kapcsolódóan a testü-
let felhatalmazta dr. Pál Attila
elnököt az év közben szükséges-
sé 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

Január 22-én kulturális ren-
dezvényekkel köszöntik a Ma-
gyar Kultúra Napját ország-
szerte és a világ számos ma-
gyarlakta közösségeiben. Za-
lalövőn is színvonalas program
várta az érdeklődőket a „Salla”
Művelődési Központban.

Este Török Károlyné Mi-
szori Marianna, a Nemzeti
Művelődési Intézet Vas Megyei

Magyar Kultúra Napja Zalalövőn

Igazgatósága módszertani re-
ferense mondott ünnepi beszé-
det, melyben kitért a kultúra
összetettségére, összetartó ere-
jére, mely magában foglalja az
egyén társadalomban betöltött
szerepét, hagyományait, szoká-
sait, összetett tudását.

Kiemelte, hogy „a magyar
kultúra édes anyanyelvünk által
él tovább minden újszülött vi-

lágrajövetelével, minden édes-
anya és édesapa ölelő karja ál-
tal, minden nagymama és nagy-
papa óvó, tanító gondoskodásá-
val, minden bensőséges családi
beszélgetéssel és magyar iro-
dalmunk csodálatos alkotásai
által, melynek ismeretével, to-
vábbadásával a magyar kultúra
tengerét növeljük egy-egy
cseppel.”

Az ünnepi beszédet Buday
Mihály festőművész kiállításá-
nak megnyitója követte a Salla
Galérián „A magunk útján”
címmel. Az alkotó beavatta a
nézőt, milyen látásmóddal,
technikával, gondolatokkal,
színvilággal készültek az alko-
tások, melyek a szürreális ek-
lektika, illetve az eklektikus
szürrealizmus stílusát képvise-
lik, magában hordozva a tör-
ténelmi múlt egy-egy korsza-
kának eseményeit, hangulatát.
A művész mesélt a képein meg-
jelenő kis kék szimbólumról, a
kezdeti buborékformáról, mely
gyönggyé keményedett, jelezve
ezáltal a szülőföld elhagyásából
eredő, kezdeti bizonytalanság-
ból megerősödő hitet.

Az est folytatásaként a Kol-
lázs Kulturális Egyesület szer-
vezésében a Mintapinty c. elő-
adást láthatta a közönség, mely
előtt , aEcsedi Csenge Berta
darab rendezője szólt a nézők-
höz. A monodrámát előadta
Ecsedi Erzsébet, a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház szín-
művésze.

BHK

A kiállítás megnyitója.
Török Károlyné Miszori Ma-
rianna
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Január 15-én tartotta év-
nyitó összejövetelét a Zala-
szentgyörgyi Sportegyesület. A
résztvevő tagoknak, vezetők-
nek, sportolóknak Császár
Lajos sportköri elnök adott
tájékoztatást az elmúlt esz-

70 éves idén a Zalaszentgyörgyi Sportegyesület

tendő történéseiről, eredmé-
nyeiről.

Idén ünnepli az egyesület
70 éves fennállását. Ezzel kap-
csolatban osztotta meg gondo-
latait a résztvevőkkel Kovács
Dezső polgármester, majd a

TAO-pályázattal összefüggő el-
képzeléseket vázolta.

A megyei III. osztályban
szereplő labdarúgó-együttes sze-
repléséről játé-Kovács Balázs
kos-edző beszélt. Az elmúlt
bajnokságban még II. osztály-
ban szereplő csapat nem esett
ki, ám a személyi feltételek
hiánya miatt nem tudták vállal-
ni az indulást a másodosztály-
ban. Örvendetes azonban, hogy
a játékosok zöme Zalaszent-
györgyön maradt. Nehezen állt
össze az együttes, de aztán
összerázódott, most a mezőny
első felében tanyázik.

Császár Lajos elmondta,
hogy elégedettek Kovács Ba-
lázs munkájával, ambiciózus
edzőnek tartják. Nagy szerepe
van abban, hogy elindult csapat
– igaz, csak a harmadosztály-
ban – a bajnokságban.

Az egyesület elnöke ki-
hangsúlyozta, hogy Zalaszent-
györgyön kitűnő feltételek van-
nak a sportoláshoz. A 70 éves
jubileumot méltó módon ün-
neplik majd meg.

Az évnyitó összejövetel kö-
tetlen beszélgetéssel folytató-
dott, majd közös vacsorával
zárult.

Számvetés és tervezés – erről szólt az évnyitó összejövetel
Zalaszentgyörgyön.

A hagyományokhoz híven a
„Salla” Művelődési Központ
Könyvtára az idei tanévben is
meghirdette megyei történelem
versenyét. A magyarság őstör-
ténetétől az Árpád-ház kihalá-
sáig, kitekintéssel a korszak
egyetemes történelmi esemé-
nyeire címmel. A felhívásra 70
felső tagozatos tanuló jelentke-
zett. Az írásbeli fordulókat
követő zalalövői döntő a jár-
ványhelyzet miatt ezúttal el-
maradt, ezért a játék végered-
ménye a visszaküldött fel-

Lezárult a történelem verseny

adatlapok értékelése alapján
dőlt el.

Első helyezést ért el Süle
Olivér, második helyen végzett
Takács Jázmin; mindketten a Za-
laegerszegi Eötvös József Álta-
lános Iskola diákjai, felkészítő-
jük . ASzalayné Kámán Szilvia
harmadik helyet ,Huszár Levente
a nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnázium tanulója szerezte meg.

Gratulálunk minden részt-
vevőnek, és köszönjük a közre-
működő pedagógusok munkáját!

K.M.

A verseny díjai…

Zalalövő Város Önkor-
mányzata Gyarmatirészéről
Antal polgármester, volt kollé-
gái közül Némethné Jakab Ilo-
na, a Zalalövői Általános Isko-
la intézményvezetője, valamint
Herczeg Imre alpolgármester,
pályatárs köszöntötte Vizsy Ká-
roly nyugalmazott pedagógust
90. születésnapja alkalmából,
aki tavaly ünnepélyes keretek
közt vehette át a jubileumi ok-
levelet és rubin diplomát. A
nyugdíjas pedagógus hetven
évvel ezelőtt kapta kézhez a
Kőszegi Tanítóképző Intézet-
ben tanítói diplomáját.

1960-ban földrajz-biológia
szakos tanári oklevelet szerzett.

Vizsy Károly köszöntése Zalalövőn

Biológia és földrajz szaktantár-
gyak megyei szakfelügyelőként
tevékenykedett 1970-től, emel-
lett számos tudományos cikket,
értekezést írt szakterülete té-
máiból.

1975-ben az Oktatásügy Ki-
váló dolgozója lett, majd 1981-
ben Kiváló pedagógus minisz-
teri kitüntetésben részesült.

A biológia tantárgy oktatása
során végzett kimagasló mun-
kájáért, tevékenysége elismeré-
seként, 2021. szeptember 1-jé-
től a Zalalövői Általános Iskola
biológia szaktanterme a „Vizsy
Károly biológia terem” nevet
viseli.

BHK

Szaktantermet neveztek el az ünnepeltről.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zalaszentgyörgyön a Magyar
Kultúra Napján megrendezett ün-
nepségre érkezőket, rendhagyó
módon, teaháznak berendezett
kultúrotthon fogadta, ehhez híven
forró tea és teakeksz várta a ven-
dégeket az asztaloknál.

A „Teaházban” a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából Zalaszent-
györgyön Zumbók-Jakobovics Ni-
koletta Tóthgordonkaművész és
László zongoraművész a klasszi-
kus zenetörténet legszebb mű-
alkotásaiból adtak koncertet. Fel-

csendültek magyar szerzők, Ko-
dály Zoltán és Bartók Béla mű-
vei, valamint az egyetemes zene-
történetből Bach, Popper és Saint-
Saens alkotásai. A vendégek oda-
adó figyelemmel hallgatták a
művészek színvonalas tolmá-
csolásában az alkotásokat, me-
lyet méltán lelkes tapssal jutal-
maztak.

A koncertet követőn meg-
hitt, baráti beszélgetéssel folytató-
dott a teadélután.

Zs.E.

Kultúrünnep a „Teaházban”

A zalalövői természetjárók a
Borostyán-tót jelölték meg célál-
lomásként az idei első, immár
hagyományosnak tekinthető újévi
túraútvonalon, melyen a csoport-
ból 24 fő vett részt. A kellemes
téli túra végállomása a művelő-
dési központ előtt ért véget, ahol
a helyi jóvoltá-Borbarát Kör
ból, a művelődési központ dolgo-
zói forralt borral és teával várták
az érkezőket. A jó hangulat az
idén sem marad el, hiszen fel-
elevenítették a korábbi évek túra-
élményeit. A beszélgetés közben
a csoportvezető beszámolt az
elmúlt évek túráiról, az ez évi
tervekről is.

A zalalövői Menő Manó Csa-
pat 2010-ben alakult Takácsné
Nagy Ágnes vezetésével. A cso-
port a közösségi oldalon a „Menő
Manó Csapat” nevet viselő zárt
csoportban szervezi a túrákat, itt
lehet visszajelezni a túravezetőnek
a túrán való részvételt. A csapat
civil szerveződés, nem is szeretné-
nek ezen változtatni. Nincs ná-
luk tagdíj, bárki csatlakozhat, aki
kedvet érez a természetjáráshoz.
Jelenleg 93 regisztrált tagjuk
van, közülük 36 állandó.

A Menő Manó csapat újévi túrája Zalalövőn
Az elmúlt időszak kicsit meg-

változtatta kialakult rendjüket,
hiszen a pandémia miatti szigo-
rításokat figyelembe kellett venni-
ük. Így kiscsoportos túrákat is
szerveznek, egy héten akár ket-
tőt, hármat is, csak alacsony lét-
számmal. Havonta 1 alkalom-
mal hétvégi programot is szer-
veznek, hogy az aktív dolgo-
zók, diákok is velük tarthassa-
nak. Útvonalaik Zalalövő környé-
két célozzák meg. Sajnos egyelő-
re le kell mondaniuk a távo-
labbi célpontok felkereséséről,
mert azokat eddig telekocsis
utaztatással oldották meg, ami
most nem biztonságos.

2013 óta minden évben el-
látogatnak a Bakonyba. Ezek 2
napos, ott alvós kirándulások a
nagy távolság miatt. Kalandos
útjaikról sokat tudnának mesélni.

A túrázók csapata nagyon
lelkes, szinte minden évben részt
vesznek a település rendezvé-
nyein, programjain. Így a helyi
szervezésű bagolytúrákon, a Sal-
la Művelődési Központ, a Táj-
ház Egyesület, a „Mi kis fa-
lunk” Irsapusztáért Egyesület ter-
mészetjáró rendezvényeit sem

hagyják ki, valamennyire bene-
veztek. Vállalták a Zalalövő Város
Napján indított „Barangoló” túrák
szervezését, lebonyolítását is.

A természetjárás egészséges,
testet-lelket tápláló elfoglalt-
ság, ami kényelmes, és kedvez

a társas kapcsolatok kialakításá-
nak, ápolásának egyaránt.

A kis csapat vezetője szeretet-
tel várja rendezvényeikre, a tú-
rákra meglévő, régi és leendő
tagjait egyaránt.

LA

Várják a csatlakozókat…
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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

Hagyárosbörönd Község
Önkormányzata a 2021-es év-
ben is maximálisan szem előtt
tartotta a ciklusidőszakra vo-
natkozóan elfogadott gazdasági
programot. Ennek megfelelően
aktív pályázati tevékenységet
folytatott, figyelembe véve a
gazdasági programban megfo-
galmazott fő célokat és azok
rangsorolását.

Az önkormányzat 2021-ben
sikeres pályázatok révén 45
millió forint plusz forráshoz
jutott, melynek felhasználása
beruházási, működtetési, szo-
ciális stb. célokra történt, vagy
történik majd a jövőben.

Építési jellegű beruházások-
ra az önkormányzat részére
megítélt támogatások összege
összesen 41 millió forint volt és
az alábbi 4 projekthez kapcso-
lódott.

A Göcsej-Zala mente Lea-
der Egyesület „Közösségfej-
lesztés együttműködési és háló-
zatosodást fejlesztő projektek
támogatása” pályázat 2020
szeptemberében került benyúj-
tásra. 2021. május elején kap-
tuk a jó hírt, hogy a „Haza Park
létrehozása Hagyárosbörön-
dön” elnevezésű pályázatunk
zöld utat kapott. A pályázat
első ütemeként megépült egy
Fa harangláb-emlékjel. A má-
sodik ütemben, még az év
elején elkészül egy fedett ke-
mencés tér. A projekt összkölt-
ségvetése több mint 11,5 millió
forint, melyből a pályázati for-
rás közel 10 millió forint.

2021. év tavaszán került be-
nyújtásra a BM-Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása – pályázati

A 2021-es év pályázati mérlege Hagyárosböröndön

kiírás alapján a járda felújítási
pályázat. A projekt a település
fő utcájának páros házszámú
oldalán futó járda felújításáról
szól. A pályázattal a meglévő
balesetveszélyes járda burkola-
tának javítására kerül sor. A
munka 2021. év végén elkezdő-
dött a meglévő járda letakarí-
tásával, meglévő burkolat feltá-
rásával. A tényleges burkolat-
javítás most tavaszra várható. A
pályázat közel 20 millió forin-
tos költségvetésből valósul meg,
melyből a pályázati forrás kö-
zel 17 millió forint.

Szintén a 2021. év tavaszán
sikerült beadni egy pályázatot
az Agrárminisztérium „Nemze-
ti értékek és Hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismerésének, megőrzésé-
nek és gondozásának támogatá-
sára” pályázati felhívására. A
pályázattal az önkormányzat
tulajdonát képező Hagyárosbö-
rönd, Kossuth utca 28. szám

alatti ingatlan állagmegőrző
felújítását terveztük. A pályáza-
tunk nyert, így közel 4 millió
forint támogatásból megvalósul
a külső vakolás, a tető, a belső
vakolat és a nyílászárók javítá-
sa. Az épületben értéktár kiál-
lító helyet kívánunk létrehozni.
A felújítási, javítási munka
2021-ben elkezdődött és jelen-
leg is folyik.

2021 áprilisában került be-
nyújtásra a Magyar Falu Prog-
ram keretében – az önkor-
mányzati ingatlanok fejlesztése
2021 – pályázati kiírás alapján
a kultúrház II. ütemben történő
felújítására irányuló pályázat. A
pályázat a 2020-ban sikeresen
megpályázott kultúrház felújí-
tás továbbfolytatását tűzte ki
célul azzal, hogy a tetőfelújítást
követően megvalósuljon a bel-
ső tér álmennyezettel való el-
látása, a nyílászárók cseréje,
valamint a külső vakolat javí-
tása. A pályázattal az önkor-
mányzat 100 %-os támogatás-
ból tudja megvalósítani a fel-
újítást, több mint 10 millió fo-
rint értékben.

Az önkormányzat további –
nem építési beruházási – pá-
lyázatai alapján összesen 4
millió forint  forráshoz jutott.

2021. augusztusában az ön-
kormányzat is pályázatott a
Kistelepülési Önkormányzati
Rendezvények (falunapok) tá-
mogatására, mely a Magyar
Falu program keretében, de az
NMI közreműködésével került
kiírásra. A pályázaton a telepü-
lés 1 millió forinthoz jutott,
melyet a helyi programokra, il-
letve a lebonyolításhoz szük-
séges eszközök szervezésére
lehet fordítani. A pályázati
forrás nagyrészt már felhasz-
nálásra került a szüreti faluna-
pon, illetve a programok tech-
nikai feltételeit biztosító sütő

és főző berendezésekre, eszkö-
zökre.

Az anyagi helyzetük alap-
ján rászorulók megsegítése ér-
dekében az önkormányzat 2021.
évben is részt vett a szociális
tűzifa pályázaton, melyen közel
500 ezer forint támogatást ka-
pott, és saját forrás kiegészíté-
sével fel is használt a helyi
lakosok támogatására.

2021-ben ismét lehetőség
volt arra, hogy a lakossági víz-
és csatornaszolgáltatás támoga-
tása érdekében az önkormány-
zat pályázatot nyújtson be. A
pályázat segítségével közel 2
millió forintot tudott az önkor-
mányzat átutalni a szolgál-
tatónak.

Az önkormányzat nyáron
több diákmunkást is foglalkoz-
tatott, akik foglalkoztatásával
kapcsolatban szintén közel 500
ezer forintos támogatásban ré-
szesült.

Az önkormányzat részt vett
az Nemzeti Művelődési Intézet
NKKft. által meghirdetett szak-
kör pályázaton, melynek segít-
ségével a településen november
hónapban beindultak a vessző-
fonás szakköri foglalkozások.
A 250 ezer forint értékű alap-
anyagot a pályázat biztosítja.

A pályázati mérlegben meg-
fogalmazottak alapján egyértel-
mű, hogy az önkormányzat si-
keresen szerepelt a pályázato-
kon és ez által több fejlesztés,
előrelépés történt, mindez pe-
dig pozitív hatást gyakorolt,
illetve gyakorol majd az itt élők
életére is.

Természetesen a munka
nem állhat meg, és a 2022-es
évben megkezdődnek, vagy
folytatódnak a pályázati projek-
tek, illetve maga a pályázati
tevékenység.

Varga Katalin
polgármester

A faharangláb a 2021-es fej-
lesztési „mérleghez”.

2022. február
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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.

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.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

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.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Zalaboldogfa is részt vett a
szociális tűzifa akcióban, amely-
nek keretében 24 köbmétert
osztottak ki a rászorulók kö-
zött. Összesen 22 kérelem ré-
szesült kedvező elbírálásban,
minden házhoz az önkormány-

Felújítások a zalaboldogfai faluházban
Kiosztották a szociális tűzifát

zat kérésére szállította ki a
vállalkozó – tájékoztatta lapun-
kat polgármester.Ámon Ferenc

A falu vezetője elmondta,
hogy a Magyar Falu Program
keretében sikeresen pályáztak,
az 5 millió 45 ezer forintos

támogatásból a faluházban vé-
geztek felújításokat. Új nyílás-
zárókat építettek be a könyv-
tárban, a nagyteremben és a
kisebbik helyiségben, a vizes-
blokkban, s a villamos elosztót
is korszerűre cserélték. A
könyvtár belső felújítása már
önerőből történik majd.

Ámon Ferenc kiemelte,
hogy a faluház és a könyvtár
bejáratát áthelyezték az épület
másik oldalára, ahol az orvosi
rendelőé is található. Továbbá a
tavasz folyamán járdát szeret-
nének társadalmi munkában
építeni az újonnan kialakított
bejáratokhoz.
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A bagodi egyházközség
Farkas László plébános kezde-
ményezésére és vezetésével
szervezte meg azt a bibliaóra
előadássorozatot, melynek első,
megnyitó eseménye dr. Székely
János szombathelyi megyés-
püspök előadása volt 2022. ja-
nuár 31-én, hétfőn este 18 órai
kezdettel a bagodi templomban,
szépszámú hallgatóság előtt.

A rendezvény énekléssel,
imádsággal kezdődött, majd
Farkas László bevezetője után
dr. Székely János üdvözölte a
megjelent híveket, majd arról
beszélt, hogy világunk, a min-
ket körülvevő univerzum nem
magától keletkezett, hanem a
13,7 milliárd évvel ezelőtti „ős-
robbanás” egy ősok, a teremtő
Isten által következett be, aki a
világot tudatosan, a természeti
törvények alapján rendezte be.

A Biblia, a világ legna-
gyobb hatású könyve, isteni és
emberi is egyben, a benne rejlő
történetek szent szerzői Isten
ihletésére írták le azokat. Az
emberiségben már kezdettől
fogva benne volt a vágyódás
Isten iránt: miért vagyunk a
világon, mi különbség van a
gondolkodó ember és a minket

A Biblia világa…
körülvevő növény-és állatvilág
közt? Felelet: az ember Isten
képmására van teremtve, ezál-
tal az isteni lélek lakozik ben-
ne, ami semmilyen más teremt-
ménynek sincs.

Az előadó egy Buddha-pél-
dabeszéddel, a vakok és az ele-
fánt történetével szemléltette
azt, hogy sokak szerint Isten
keresése különböző utakon tör-
ténhet és mindenki csak egy-
egy részét ismerheti meg az
igazságnak. Nekünk, kereszté-
nyeknek azonban csak egyetlen
út létezik, az pedig Jézus
Krisztuson keresztül vezet. A
püspök a végén két hallgatói
kérdésre is válaszolt (ezek a
tudomány és a vallás össze-
egyeztethetőségéről, illetve az
egyháznak a homoszexualitásra
vonatkozó álláspontjáról szól-
tak), majd felhívta a figyelmet
a által kezde-Ferenc pápa
ményezett, jövőre tartandó püs-
pöki szinódusra, annak előké-
születeire, az erre vonatkozó
közvéleménykutató kérdőívek
kitöltésére.

Az alkalom közös imával
ért véget.

Ács László
helyi tudósító

Fotók: Temlén BernadettFotók: Temlén Bernadett

Hagyárosböröndön egyre
erősebb a környezettudatosság,
ennek köszönhetően folyama-
tosan nő a szelektív hulladék-
tároló edényeket használók, il-
letve a használt sütőolajat gyűj-
tők száma. Most pedig az év
elején újabb szelektív gyűjtő-
edények kerültek átadásra a
lakosok részére.

A szelektív hulladéktárolók
a Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. tulajdonát képezik. A
lakosság részére történő edény
kiadásának célja, hogy a sze-
lektív kukák használatával
csökkenjen a háztartási vegyes
hulladék mennyisége, s egyút-
tal növekedjen az újrahaszno-
sítható anyagok mennyisége.

A műanyag és fém, vala-
mint a papír gyűjtésére használt
edényzet lakosság részére tör-
ténő átadását követően kaptuk
a hírt, hogy a szolgáltató egy
technikai fejlesztés eredménye-
ként a továbbiakban a haszno-
sítható műanyag, fém és papír
hulladékokat együtt kezeli, és
automatizált rendszerben dol-

Szelektív hulladékgyűjtés
gozza fel. Így a gyűjtés is egy-
szerűbbé válik, és megszűnik
az elkülönített gyűjtés, így a
szelektív edényekbe (függetle-
nül azok eredeti rendeltetésétől:
azaz papíros vagy műanyagos)
bármilyen szelektív hulladék
elhelyezhető, hiszen a gyűjtés
egyszerre, ugyanazzal a jármű-
vel történik.

Továbbra is ügyelni kell
azonban, hogy a papírok közül
szelektíven az alábbiakat lehet
gyűjteni: karton és egyéb papír
csomagolóanyagok, újságok, szó-
rólapok, könyvek, irodai papí-
rok, italos kartondobozok. Mű-
anyagok közül szelektíven le-
het gyűjteni: egyes fóliacsoma-
goló anyagokat, flakonokat,
műanyag palackokat, pohara-
kat. Fémek közül az italos – és
konzervdobozokat.

Ha valaki bizonytalan, hogy
adott hulladék elhelyezhető-e a
szelektív gyűjtőkben, érdemes
tájékozódni a szolgáltató in-
ternetes oldalán.

Varga Katalin
polgármester

2022. február
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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!

Ez az év már a hatodik,
amikor a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) külön kérés
nélkül készíti el több millió
ember személyijövedelemadó-
bevallási tervezetét. A folyamat
tehát automatikus, éppen ezért
a magánszemélynek nem kell a
kedvezményekre jogosító iga-
zolásokat beküldeni a NAV-
hoz, és nem kell kérni a hivatalt
a bevallás tervezetének elkészí-
tésére sem.

Az adóbevallási tervezet
legegyszerűbben az eSZJA ol-
dalon érhető majd el, legkésőbb
március 15-étől. Az oldalra
KAÜ-azonosítás (ügyfélkapu,
e-személyi igazolvány, arcké-
pes videós azonosítás, telefo-
nos azonosítás) után lehet be-
lépni. Akinek nincs KAÜ-azo-
nosítója, az adóbevallási terve-
zetének postázását (nem az
elkészítését) március 16-án éj-
félig kérheti, akár SMS-ben is.
Az elkészült tervezeteket a

A tervezetek automatikusan készülnek
NAV tértivevényesen április
30-áig küldi el postán az igény-
lőknek.

Azoknak, akik a tervezet
adataival egyetértenek, és nem
kell azt kiegészíteniük egyéb
olyan adattal, amely az adókö-
telezettséget érinti, nem kell
tenniük semmit – az egyéni
vállalkozókat, az áfás magán-
személyeket és a mezőgazda-
sági őstermelőket kivéve –
ugyanis a tervezetből 2022.
május 20-ával automatikusan
bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik sze-
reztek tavaly olyan jövedelmet
(például ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem), amiről a
NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre
(négy vagy több gyermeket ne-
velő anyák kedvezménye, be-
tegségek után járó személyi
kedvezmény, első házasok ked-
vezménye, családi kedvez-
mény), amit év közben nem

érvényesítettek és ezt most egy
összegben igényelnék vissza, a
bevallási tervezetet maguknak
kell módosítaniuk a rendelke-
zésükre álló igazolásaik alap-
ján, vagy önállóan kell a beval-
lást elkészíteniük május 20-áig.

A kedvezményre vonatkozó
igazolást, mint például a sze-
mélyi kedvezményt alátámasz-
tó orvosi igazolást, nem kell
beküldeni a NAV-hoz, azt az
adózónak kell megőriznie az
elévülési idő végéig.

Azok a gyermeket nevelő
szülők, akik jogosultak a gyer-
meket nevelők adó-visszatéríté-
sére és december végéig nem
nyújtották be a VISSZADO-
nyilatkozatot, illetve a NAV
sem utalta ki számukra automa-
tikusan a tavaly befizetett sze-
mélyi jövedelemadójukat, azok
a tervezet módosításával vagy a
21SZJA-bevallás önálló be-
nyújtásával juthatnak hozzá a
visszajáró összeghez. (Forrás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Egy szép napon magához rendeli az Úr az amerikai, az
orosz elnököt és Gyurcsányt. Összehúzza szemöldökét és így
szól hozzájuk: „Ti odalent a Földön egy egész életen át csak
hazudoztatok. A világot ezért elárasztotta a gonoszság, a kap-
zsiság és a hazugság, nem érdemlitek meg, hogy éljetek! Most
menjetek haza és mondjátok el a népeteknek, hogy egy hét múl-
va özönvizet bocsátok a földre és mindenki el fog pusztulni ...”

A három politikus hazamegy.
Az amerikai elnök összehívja a kongresszust: „Uraim, van

egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hír, hogy akiben mindig is
bíztunk, Isten létezik – sőt, beszéltem is vele. A rossz hír az,
hogy egy hét múlva elpusztítja a világot, ezért menjetek béké-
vel haza és élvezzétek az utolsó hetet...”

Az orosz elnök összehívja a Dumát: „Uraim, van két rossz
hírem. Az első, hogy amit mindig is hirdettünk, sajnos nem
igaz, mert Isten létezik, beszéltem is vele. A másik, hogy egy hét
múlva elpusztul a világ, ezért menjetek haza és térjetek meg ...”

Gyurcsány összehívja a Demokratikus Koalíció elnökségét:
„Elvtársaim, van két jó hírem! Mint ti is tudjátok, hosszú évek
óta azt hazudjuk, hogy elfogadjuk Isten létezését. Nos, ezt jól
tettük, ugyanis tényleg van Isten és én beszéltem is vele. A má-
sik jó hír, hogy szívélyes, négyszemközti találkozónkon maga
az Úr közölte velem, hogy a döntése végleges: Orbán Viktor
nem lesz többé Magyarország miniszterelnöke...”

Hallottunk egy viccet…

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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