
Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
K ö z é l e t i   h a v i l a p XXI. évfolyam 2020. január

Békés, boldog új évet

kívánunk olvasóinknak!

Békés, boldog új évet

kívánunk olvasóinknak!

1920-2020
Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

A szabadidős sportolás elő-
segítésének céljával új civil
szervezet alakult Kispáliban.
Lázi Norbert elnök elmondta,
hogy az egyesület nem egyet-
len sportágra épül. Jelenleg a
torna, a jóga, a kerékpározás, a
nordic walking és az asztali-
tenisz van előtérben, de tavasz-
tól új sporttevékenységek is
bekapcsolódnak. A fő cél, hogy
a településen élő gyerekek és
felnőttek számára lehetőséget
adjunk a rendszeres mozgás-
hoz, és hogy az egy idő után
általános életformává váljon.

Heti rendszereséggel kondi-
cionáló tornára várjuk a spor-
tolni vágyó hölgyeket. Tervez-
zük, hogy a megszokott alak-

Megalakult a Kispáli Szabadidő és Sport Egyesület

formáló edzés mellett más
mozgásformákkal is – például
zumba, reggaeton – megismer-
tessük a lakosságot. Szintén he-
tente pingpongozásra is lehe-
tőséget biztosítunk a községhá-
zán. Az idősebb korosztály szá-
mára nordic walking túrákat
szervezünk.

Havonta oktató vezetésével
jógaórát tartunk külön gyerek-
nek és felnőtteknek. Tavasztól
pedig havi rendszerességgel
szervezünk kerékpáros túrákat.
Ezeken kívül a jobb idő be-
köszöntével a szabadtéri sport-
pályánk lehetőségeit is újra bir-
tokba szeretnénk venni, lehető-
ség nyílik kosárlabdázni, fo-
cizni. Igény esetén a szomszé-

dos település műfüves fut-
ballpályája is rendelkezésünk-
re áll.

Terveink között szerepel,
hogy az augusztusban megren-
dezésre kerülő Velencei-tavi tú-
ratriatlonon minél több neve-
zővel induljunk.

Az egyesület által szerve-
zett sportesemények a résztve-

vőktől nem igényelnek megter-
helő hozzájárulást, zömében in-
gyenesek lesznek. Szerencsére
a környékbeli cégek szívesen
támogatják a sporttevékenysé-
geket magába foglaló rendez-
vényeket. Örömmel várjuk új
tagok, sportbarátok jelentkezé-
sét egyesületünkbe!

Böde-Tóth Zsanett

Népszerűek a különböző testmozgásos foglalkozások.
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A Mikulás Egerváron

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak köszönhetően
a műsorát hallgathatták meg az ün-Kiskocsi együttes egervári
nepségen. A Mikulás fogadására nagyon sokan készültek vers-
sel és énekkel. A nagyszakállú csomaggal jutalmazta a 10 év
alatti egervári gyerekeket.

Az év utolsó hónapja min-
den évben sűrűre sikeredik
Egerváron, így most is minden
hétre jutott legalább egy prog-
ram. Az adventi vásárt köve-
tően kezdetét vette a várakozási
időszak, ami mindjárt a Miku-
lás eljövetelével indult. A helyi
iskolába is tett egy röpke láto-
gatást a Télapó, majd az óvodá-
ba is ellátogatott, ahol a gyere-
kek nagy örömmel és vidám
versekkel várták. Most először
a nemrég indult bölcsödébe is
betekinthetett, ahová ugyan-
csak vitt ajándékokat. Még az-
nap este a közösségi házban is
ünnepség várta a falu apraját.
Először a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár jóvoltából a
Kiskocsi zenekar ajándékozta
meg a kicsiket egy röpke mű-
sorral, majd megérkezett a Mi-
kulás, hogy átadja a gyerekek-
nek a megérdemelt csomagokat.

December 7-én ugyancsak a
faluházba várták az érdeklődő-
ket, ahol a zalaegerszegi Pá-
lóczi Horváth Ádám Alapfokú
Művészeti Intézmény növendé-
kei adtak koncertet. Gyerkó
Gábor polgármester a köszön-

Programbőség Egerváron
tőjében örömét fejezte ki, hogy
már közel egy évtizede folya-
matosan meg tudják rendezni
az eseményt. A fellépők több-
ségének ráadásul valamilyen
köze is van Egervárhoz, ami
még inkább emelte a program
rangját.

December 14-én az adventi
vásárlátogatással egybekötött
kirándulást szervezett az ön-
kormányzat. Az érdeklődők ez-
úttal városát fedezhettékGraz
fel, ahol a város nevezetessé-
gein túl a vásári forgatagban és
az ünnepi fényekben is gyö-
nyörködhettek.

A decemberi hónap nem
maradhatott a főtéri programok
nélkül. Már november végén
elkészült a hatalmas adventi
koszorú, és a mindenki kará-
csonyfája, melyhez a fát idén
Tánczos Istvánné ajánlotta fel,
míg a kétkezi munkát az ön-
kormányzati dolgozókon túl
Győri Józsefnének, Katinak
köszönhették. A szervezők
most is más és más fellépőkkel
készültek az egyes hétvégékre.
Műsort adtak az óvodások és az
iskolások is, az utolsó hétvégén

pedig , valamint aSelek Réka
helyi és aZenebarátok Kórusa
Lakhegyi Daloskör közös mű-
sora szórakoztatta a közön-
séget, majd or-Dankos Attila
gonaművész koncertje fokozta
az ünnepi hangulatot. Az egyes
rendezvények végén a szerve-
zők vendégül látták a közön-
séget is. Volt tea, forralt bor,
zsíros kenyér, virsli, debreceni,
sőt az utolsó hétvégén goffri és
almapuncs is.

Szenteste előtti utolsó na-
pokban elérkeztek a karácsonyi
ünnepi műsorok is. Előbb az

általános iskolában az utolsó
tanítási napon mutatták be a
tanulók Jézus születésének tör-
ténetét, majd december 24-én a
templomban is előadták műso-
rukat a nagyszámú közönségnek.

Ugyancsak december 24-én
következett az éjféli mise, amit
már hosszú évek, sőt évtizedek
óta az tesz különlegessé, hogy
a Zenebarátok kórusának éneke
kíséri végig az Istentiszteletet.
Ők most is a Lakhegyi Dalos-
kör tagjaival kiegészülve igye-
keztek a karácsonyhoz méltó
hangulatot teremteni.

Az óvodások is aktív résztvevői voltak az adventi gyertyagyúj-
tásnak.

Adventi koncert…

A Nemzeti Művelődési In-
tézet még szeptemberben indí-
totta el ismételten az országos
Pajtaszínház programját, mely-
hez megyénként egy-egy tele-
pülés csatlakozhatott. Zalából
Egervár vesz részt a felhívás-
ban, aminek a célja a közös-
ségteremtés, valamint a koráb-
ban oly népszerű amatőr szín-
játszás felélesztése. A gyors to-
borzást követően 12-en vágtak
neki a próbáknak, melyhez se-
gítséget is kaptak Ecsedi Er-
zsébet, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészének
személyében. A résztvevők ne-
vet is választottak maguknak,
SZEG lett, vagyis Színjátszók
Egervári Grémiuma.

Újjáéledőben a színjátszás
A társaság hétről hétre több

alkalommal is találkozott a he-
lyi közösségi házban, hogy mi-
nél többször tudják gyakorolni
az általuk kiválasztott darabot,
ami nem más, mint Illyés
Gyula Tűvé tevők című népi
komédiája.

A sok próbára azért volt
szükség, mivel január 25-én a
budapesti Nemzeti Színházban
a pajtaszínház seregszemlén
kell szerepelnie a társaságnak,
ami egyben hatalmas megtisz-
teltetés is minden szereplőnek.

Előtte azonban január 19-
én, vasárnap 17 órakor Eger-
váron a faluházban is bemu-
tatják, ahová minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

Próbálnak az egervári színjátszók.
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Sikeres évet zárt tavaly Kis-
páli, számos pályázatunk ked-
vező elbírálásban részesült. A
fejlesztések megvalósítására
idén kerül sor.

A Magyar Falu Program
keretében három célterületre is
eredményesen pályáztunk. A
tavaly létrehozott falugondnoki
szolgálatunkhoz, kisbusz vásár-
lására mintegy 13 millió fo-
rintos támogatást kaptunk. A 9

Sikeres pályázatok Kispáliban
személyes falugondnoki busz
beszerzése már folyamatban
van, amelyet várhatóan április-
május környékén vehetünk át.
Ezen kívül 760.000 forintot
fordíthatunk a falugondnoki
szolgálatunk működtetéséhez
szükséges eszközök beszerzé-
sére. Tavasszal megkezdődik a
Dózsa György utca aszfaltbur-
kolatának felújítása, amelyhez
szintén közel 13 millió forintos

pályázati forrás áll rendelkezé-
sünkre. A temető fejlesztésére
840.000 forint támogatásban
részesültünk, amelyből a nyár
folyamán árnyékot adó lombos
fákat telepítünk és kerti bútoro-
kat helyezünk el a sírkertben.

A Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Göcsej-Zala
mente Leader Egyesület pályá-
zatán pajtaszínház létrehozá-
sára 10 millió forintot nyer-
tünk. Az új közösségi rendez-
vénytér a községháza mellé

kerül. A kialakításának mun-
kálatai tavasszal kezdődnek.

Szintén a Leader Egyesület
felhívásán a Kispáli vezette
konzorcium 17,9 millió forin-
tos támogatásból valósíthatja
meg a térség digitális értéktárá-
nak létrehozását. Az ehhez
szükséges képalkotó lézersz-
kenner a tavalyi év során be-
szerzésre került, az építészeti és
természeti értékek digitalizálá-
sa folyamatosan zajlik.

Böde-Tóth Zsanett

A pajta látványterve.

Mézeskalács sütésre gyűl-
tek össze la-Vasboldogasszony
kói december 20-án este. A
program az Egervári László
Általános Iskola 3. osztályos
tanulóinak betlehemes előadá-
sával kezdődött. Nagyon ügye-
sek voltak a kis nebulók, s
megteremtették a karácsonyi
hangulatot, amely csak fokozó-
dott a mézeskalácsok díszítése
közben.

Béresné Dormán Ibolya
közreműködésével szebbnél
szebb remekművek készültek.

Mézeskalácsot sütöttek

Voltak, akik nagyon türelmesen
dolgoztak, de a gyerekek nagy
része hamar végzett a díszí-
téssel, s játékkal foglalták el
magukat. Nagyon jó volt látni,
hogy a szülők jóízűen beszél-
gettek egymással, s nem rohan-
tak valami fontos dolgot el-
intézni.

Nagyon jól érezte magát
mindenki a rendezvényen,
mely a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
valósulhatott meg.

Sz.M.

Szebbnél szebb mézeskalácsok készültek.

December 6-án, délután
17.30-kor a gyerekek legked-
veltebb ünnepségére, a Miku-
lás-ünnepségre került sor a vas-
boldogasszonyi faluházban.

A gyerekek türelmetlenül, s
nagy izgalommal várták a piros
ruhás nagyszakállút. Vajon mit
hoz a zsákjában?

Hogy a várakozás ne legyen
hosszú és unalmas, az idősebb
diákok egy vidám színdarabbal
szórakoztatták a nézőket, akik
tapssal jutalmazták a szerep-
lőket. Előadásukkal főként a
kicsiket bűvölték el, akik szí-
vesen be is kapcsolódtak az
előadás menetébe, bár számuk-

Mikulás-várás Vasboldogasszonyban
ra mégis csak a Mikulás meg-
jelenése, s az apró meglepeté-
sek kiosztása volt a legfon-
tosabb.

Mire a történet véget ért,
megérkezett a várva várt Miku-
lás. Többen versekkel, énekek-
kel köszöntötték őt, s megkap-
ták fáradozásuk jutalmát. Né-
hányan kicsit félve közeledtek
az ősz hajú kedves Mikuláshoz,
mások pedig bátran szavaltak
vagy énekeltek. A szülők, nagy-
szülők mosolyogva figyelték
csemetéiket, ahogy fogadalmat
tettek, hogy a jövőben mindig
jók lesznek.

Szermjagin Marianna

Színdarabbal várták a nagyszakállút.

Volt aki bátran, akadt aki megszeppenve vette át az ajándékot.

2020. január
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci szeret bulizni, pláne
farsangkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macska-
jaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyő-
ződése, hogy a leggyakoribb
fogadalom: „Legközelebb ke-
vesebbet fogok inni”

Bár ezt még tudományos
kutatásokkal nem sikerült
alátámasztania, de úgy gon-
dolom nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.

Szóval Laci, amíg ma-
gányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi prak-
tikák. Majd mindig fogad-
kozott. Majd megint kúrálta
magát. Egészen addig, amíg
meg nem találta élete párját.
Azóta is ugyanúgy bulizik,
de nem kell kúrálnia magát.

Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerül-
nie a másnaposságot.

Körbenézett, hogy a fele-
sége ne lássa, és elma-
gyarázta.

– A feleségem olyan,
mint a lakmuszpapír. Tudja,
mikor esnék át a ló túlsó
oldalára. Tavaly is, amikor
az asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta:

– Jaj Lacikám, de rosszul
nézel ki!

– Te ezt már ne idd meg!
Én akkor zokszó nélkül

letettem a pezsgőt, mert tud-
tam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.

Hitetlenkedve néztem rá,
erre mosolyogva hozzátette:

– Persze ehhez az is kel-
lett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Jaj Lacikám!…

A helyi identitás és kohézió
erősítése Egervár, Csatár, Lak-
hegy TOP-5.3.1.-16-ZA1-2017-
00004 pályázatból sikerült idén
megvalósítani az adventi kéz-
műves vásárt az Egervári Kö-

Adventi kézműves vásár és sütiverseny

zösségi Házban. A sütiverseny-
re 8 féle sütemény érkezett, 5
nevezőtől. A kóstolás után a 4
tagú zsűri, Kiss Ödönné, Annus
néni, Papp Vivien, Molnár La-
jos Gyerkó Gáborés döntött a
helyezésekről és a díjakról,
mindezt természetesen úgy,
hogy nem tudták kiket rejtenek
a sorszámok. A versenyre érke-
zett sütiket a jótékonysági sü-
tivásáron lehetett megvásárolni,
ahol 50 tálca finomság fogyott
el, a bevételt a faluházra for-
dítjuk.

Köszönjük a nevezéseket, a
zsűrizést és a vásárlást!

Az 1. Vass-Várkövi Klára
nagyi szelete, 2. Győri Józsefné
mákos szelete, 3. Győri Jó-
zsefné kókusz krémese, a kü-

löndíjas pedig Győriné Németh
Krisztina gesztenyés-diós kré-
mese lett. Minden további ver-
senyző is díjazásban részesült,
Győriné Németh Krisztina
gesztenyés szelete, Ferencz-
Koltai Bianka Ko-Raffaellója,
vács Aranka gesztenyés kré-
mese, Vass-Várkövi Klára cu-
kor szalámija.

Az adventi kézműves vásá-
ron az érdeklődők beszerezhet-
ték a karácsonyi ajándékokat,
az adventi díszeket és az ün-
nephez szükséges dolgokat, hi-
szen volt itt mézeskalács, tojás,
levendulás termékek, ékszerek,
drótékszerek, textiltermékek,

mosolyoncok és számos deko-
rációs tárgy.

A program keretében tar-
totta kézműves kiállításának
megnyitóját a MOFE Para Art
Design Műhelye. Tóth Ágne-
sék a termékeiket az újrahasz-
nosítás jegyében alkotják.

Az Együtt Egervárért Egye-
sület mézeskalács faluját is
megtekinthették a programra
látogatók, ami idén a templom-
mal bővült.

Az adventi kézműves vásárt
színesítette az egervári táncos-
lányok műsora, oktatójuk Ko-
kas Andrea és a 3. osztály bet-
lehemes előadása, felkészítőjük
Paulovicsné Török Cecília.
Majd a szóra-Kakaó zenekar
koztatta a résztvevőket.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Hagyományosan sajtóreggeli keretében értékelik a megyei ve-
zetők az elmúlt év együttműködését, illetve az új év zalai fej-
lesztési terveit. Január 7-én a Megyeháza Deák-termében dr. Sifter
Rózsa Vigh Lászlókormánymegbízott, országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, , a Zala Megyei Közgyűlés elnökedr. Pál Attila
és Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatta a médiaBalaicz Zoltán
munkatársait.

Vigh László elöljáróban ismertette a kormány családvédelmi
akciótervének részleteit, beszélt az új évben életbe lépett vál-
tozásokról. A zalai beruházásokról szólva elmondta, hogy a Szent
Rafael Kórház jól gazdálkodott, így az 521 millió forintos kon-
szolidációs összeget fejlesztésre fordíthatják.

A zalaegerszegi rendelőintézet nyílászáróinak felújítása 300
millió forintos beruházással valósulhat meg, ez jelenleg közbe-
szerzési eljárás alatt áll. A Modern Városok és a Magyar Falvak
program mellé a kormány a kisvárosokat támogató projektet is
tervez.

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya készültségi foka jelenleg
55-60 %-os, de az elmúlt évben mintegy 40 cég végzett tesz-
teléseket. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
okosút építése a tervezett ütemben történik.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról tájékoztatta a részt-
vevőket, hogy a 258 megyei település kiválóan teljesített a közös
önkormányzati hivatalok újjászervezésében. Mindössze három
esetben kellett állami segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.

Fontos változás az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszűnik a fellebezés a járási kormányhivatalok döntései ese-
tében, jogorvoslatra a bíróságon lesz lehetőség.

Jelentős változás, hogy az építéshatósági ügyek átkerülnek az
önkormányzatoktól a kormányhivatalokba, mert intézésük csak
államigazgatási eljárás keretében történhet. A gyámügyi feladatok
viszont a jegyzőkhöz, az önkormányzatokhoz kerülnek. Néhány
tevékenységet a NAV, a rendőrség és a kamarák vesznek át a kor-
mányhivataloktól.

A hivatalokban igyekeznek családbarát körülményeket bizto-
sítani, szeretnének ebben példát mutatni – jelentette ki dr. Sifter
Rózsa. Fontos az anyagi és személyi biztonság, a hivatalok még a
foglalkoztatási formák változásaiban is partnerek, nem zárkóznak
el a rész – és távmunka lehetőségétől sem.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke össze-
foglalójában elmondta, hogy 2019-ben a TOP-keretösszeg 23,2
milliárd forint volt, ez az összeg állt rendelkezésre a települések
fejlesztésére. Ezt sikerült 2020-ra 4,5 milliárd forinttal megtol-
dani. A helyi összefogás, a zalai emberek, vállalkozók és a kor-
mány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg – álla-
pította meg dr. Pál Attila.

Ebben az évben 4,5 milliárd forint további forrás felhasz-
nálásával lehet célokat megvalósítani. Ezek elsősorban turisztikai
és kerékpárút fejlesztések, folytatódik a Zala Két Keréken prog-
ram. A bölcsődei és óvodai férőhely fejlesztésekre 457 millió fo-
rint jut. Új lendületet kaphat a környezetvédelmi infrastruktúra és
a települési közlekedés fejlesztése. Megépül 970 millió forintos
ráfordítással a Murakeresztúr-Őrtilos közötti kerékpárút zalai sza-
kasza. A Magyar Közút nonprofit beruházás keretében 4,3 km
közút fejlesztés, felújítás valósul meg. Önrész nélküli száz szá-
zalékos támogatásokról beszélünk - mondta dr. Pál Attila.

Örömhír, hogy elkészül a Zalaegerszeg – Rédics 48,4 km-es
vasúti pálya felújítása, ezzel a régi vasúti közlekedés helyre-
állítására törekednek. Megjelent a közbeszerzési felhívás a Zala-
egerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út terveinek elkészítésére.

A NIF pályázatot nyújtott be a horvát-magyar programban a
Murakeresztúr-Kotoriba között építendő Mura-híd tervezésére.

A Magyar Falvak Program keretében összesen 595 támogatási
kérelem részesül 2,8 milliárd forint támogatásban. Az önkormány-
zatok utak, járdák építésére, óvodák, orvosi rendelők, intézmé-

Fejlesztések minden mennyiségben

nyek felújítására pályáztak. A megyei sportcélú beruházások kö-
zül a nagykanizsai sport és rendezvénycsarnok építésének szer-
ződését decemberben írták alá, 600 napos határidővel. A sár-
melléki repülőtéren norvégiai befektetők pilótaközpontot épí-
tenek.

– Köszönöm a képviselő úrnak, kormánymegbízott asszony-
nak és az elnök úrnak azt az országosan is egyedülálló össze-
fogást, amelynek keretében ezeket a sikereket elértük – kezdte
Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen a következő idő-
szakban is a gazdaság fejlesztése a legfontosabb cél. Ezek elemei
a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos össze-
kötő út tervezése, az M76-os út építése, a Szlovénia irányába
történő vasútfejlesztés tervezése, a logisztikai központ és kon-
ténerterminál kialakítása, az Északi Ipari Park bővítése, a MOL
gumibeton gyártó üzemének bővítése.

Az idén megvalósuló beruházások közül 9,5 milliárd fejlesz-
téssel legjelentősebb az épülő új uszoda, tanuszoda és városi
strand. A Mindszenty József általános iskola és gimnázium torna-
és vívócsarnoka 3,3 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.

Zalaegerszegen 12 projekt összesen 20 milliárd forintos rá-
fordítással épül vagy közeledik a befejezéshez – állapította meg
Balaicz Zoltán.

Az idei legjelentősebb tervek a Liszt-iskola, a Petőfi-iskola
felújítása, az új városi túra útvonal, a Páfrányok Útja építése,
Mindszentyneum építése, a kézműves termékek helyi piacának
építése, az Ostoros munkacsarnok felújítása, az alsóerdei sport és
rekreációs központ kialakítása és a Hevesi Sándor Színház épü-
letének felújítása.

Fontos az évfordulók méltó megünneplése. Ezek közül legje-
lentősebb a Zalaegerszeget rendezett tanácsú várossá nyilvání-
tásának 135. évfordulója. A sportkedvelők várják a ZTE meg-
alakulásának 100 éves jubileumát, a nemzeti érzés szempontjából
kiemelkedően fontos a trianoni békediktátum centenáriuma. Eb-
ben az évben Zalaegerszeg rendezi az Országos Vadásznapokat és
ezzel párhuzamosan az Országos Halfőző Versenyt.

Befejezésül Balaicz Zoltán polgármester is megköszönte a
sajtó munkatársainak az egész éves korrekt tájékoztatást.

Samu László

Hagyománnyá vált a Megyeházán az újévi sajtóreggeli, ame-
lyen az újságírókat tájékoztatják a fejlesztésekről.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden év-
ben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvé-
nyen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglal-
koztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konfe-
renciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállal-
kozók vettek részt.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke meg-
nyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia mó-
dosítása.

Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.

Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indí-
totta a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befo-
lyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdí-
jasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhas-
sanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kap-
csolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indí-
tott, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában he-
lyezkedhessenek el.

Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának fő-
osztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folya-
matosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010-
ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 má-
sodik negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában he-
lyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítá-
sára 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá vál-
tak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.

Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.

A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttmű-
ködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfo-
gadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módo-
sításait.

Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elké-
szült az egységes zalai helyi termék webshop keretrend-
szere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgál-
tatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.

A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemu-
tatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás se-
gítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

Észak-Nyugat Zala
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2019-ben indította útjára a
kormány a falusi CSOK-ot, a
tanyákra is kiterjedő családi
otthonteremtési programot. En-
nek köszönhetően az egygyer-
mekes családok 600 ezer forint,
a kétgyermekesek 2 millió 600
ezer, a háromgyerekesek pedig
10 millió forint vissza nem te-
rítendő támogatást kapnak hasz-
nált lakás vásárlására vagy an-
nak korszerűsítésére, bővítésére.

A falusi CSOK listájára kö-
zel 2500 hátrányosabb helyze-
tű, 5000 lélekszám alatti tele-
pülés került. Olyanok, amelyek
népessége 2003-2018 között
csökkent, továbbá olyanok, ame-
lyek a hátrányosabb helyzetű
járásokban találhatók.

Számos cikk megjelent már
azokról a településekről, ame-
lyek nyertesei ennek a támo-
gatásnak. Ám vannak olyanok,
amelyek kimaradtak ebből, no-
ha talán egy árnyaltabb, s nem
fővárosi, hanem a helyi vi-
szonyokkal tisztában lévő hely-
zetfelmérés esetén a döntés is

„Talán egyszer figyelnek ránk is…”
más lehetne. ,Deák Istvánnal
Pethőhenye polgármesterével
beszélgettünk erről:

– Hogy érintette Önöket ez
a kategorizálás?

– Speciális helyzetben va-
gyunk. Egy korábbi, vitatható
körülmények között született
„népszavazás” miatt Pethőhe-
nye elveszítette mintegy 200
hektár területét. A népszavazást
azok a hegyi ingatlanokba be-
települt emberek kezdeményez-
ték, akiknek korábban nem sok
közük volt Pethőhenyéhez. A
területvesztéssel párhuzamosan
embereket is vesztettünk. Ettől
függetlenül papíron nem tar-
toztunk abba a kategóriába, ami
a falusi CSOK-ra jogosított
volna bennünket. Ám mint sok
esetben, így most is a köz-
pontban született döntések el-
szakadhatnak a valóságtól.
Nem hiszem, hogy Budapesten
– minden előzetes vizsgálat
nélkül – meg tudják ítélni,
hogy egy Zala megyei kicsi
falu milyen helyzetben van,

jogosult lehet-e a falusi CSOK-
ra, vagy nem.

– Van érdeklődés Pethő-
henye iránt?

– Közel tíz üresen álló ingat-
lan van a faluban. Sokan érdek-
lődtek, de miután megtudták,
hogy nem vagyunk a listán, in-
kább olyan települést kerestek,
ahol ez működik. Sajnálkoztak,
mivel tetszett nekik a falu, annak
fekvése, romlatlan környezete.

– Voltak olyan települések,
amelyek utólag kerültek erre a
listára. Pethőhenye nem tett
lépéseket?

– Próbálkoztunk államtit-
kári szinten is, de kiderült,
hogy akihez fordultunk, annak
nincs kompetenciája ebben a
kérdésben. Az országgyűlési
képviselőnkhöz száz település
tartozik, nincs reális esélyünk a
segítségére. Talán egyszer fi-
gyel majd ránk is valaki. Ám
nem csak ez a probléma, hiszen
ha egy pethőhenyei polgár ha-
gyományos hitelkérelemmel

fordul valamelyik bankhoz, azt
a választ kapja, hogy a falu
hátrányos besorolású. Arról sem
esik szó, hogy a zalaszentiváni
közös hivatalból való kiválás
után a vagyonrészünk csak
részben van tisztázva és kifi-
zetve. Egykori vagyonunk egy
részének búcsút mondhatunk. A
szomszédos falvak rivalizálása
is nagy probléma, ez még az
átkos szocializmus ma is élő
hagyatéka. Érdekes a pályázati
rendszer körüli helyzet is. Én
úgy látom, hogy a pályázati
szféra jelentős részét kialakult
körök, pályázatírók és pályázati
nyerők alkotják. Nem ártana
kivizsgálni, hogy egyes telepü-
lések pályázatai miért nem
nyernek, noha anyagaik nem
rosszak. Vannak értelmetlen nye-
rő projektek, olyanok, amiknek
valós társadalmi hasznuk nincs.
Véleményem szerint az utó-
vizsgálatoknak sokkal szigo-
rúbbnak kellene lenniük.

E.E.

A Makovecz Imre által tervezett római katolikus templom Pet-
hőhenyén.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Négytagú képviselő-testü-
letet, továbbá polgármestert is
választottak a független Ujvári
Katalin személyében vasárnap
a Zala megyei , aholLakhegyen
jelöltek hiányában tavaly ok-
tóberben elmaradt mindkét vá-
lasztás.

Ürmösiné Kőmíves Eleonó-
ra Egervárral, az közös önkor-
mányzati hivatal jegyzője, a he-
lyi választási iroda vezetőjeként
az MTI-nek elmondta: a vokso-
láson a település 391 választó-
polgára közül 267-en szavaztak.

A hat polgármesterjelölt kö-
zül – öten függetlenek, egy

Ujvári Katalin Lakhegy polgármestere
pedig a Nemzeti Zöld Koalíció
színeiben szerepelt – Ujvári
Katalin 90 voksot kapott. A
négytagú képviselő-testület he-
lyeire nyolc független jelöltet
vettek nyilvántartásba, egyikük
a polgármesteri posztért is in-
dult. A képviselő-testület tagjai
lettek: Csiszár Zoltán, Varga
Miklósné, Kulcsár Szilárd és
Fókás Gábor.

A zalai településen azért
kellett időközi választást tarta-
ni, mert – az országban egye-
düliként – tavaly ősszel egyet-
len polgármester- és képviselő-
jelölt sem volt.

2020. január
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2019 december 21-én 16.30-
kor kezdődött a karácsonyi
műsor aVasboldogasszonyon
faluházban. Óvodásoktól kezd-
ve szinte minden korosztály
részt vett az ünnepség szerve-
zésében, vagy szereplőként, vagy
a dekoráció elkészítésében.

Az előadás középpontjában,
mint mindig, a kis Jézus szü-
letése állt. A gyerekek előadá-
sában megelevenedett a törté-
net, amelyben a fekete angya-
lok elfoglalják a földet, s az
embereket a rosszra csábítják.
De eljő a várva várt megváltó, s
megmenti az embereket a kár-
hozattól. A színdarabot versek,
énekek és táncok tették szí-
nessé és változatossá.

A műsor záró akkordjaként
az összes szereplő gyertyával a
kezében együtt énekelt a kö-
zönséggel. A kellemes zene, s a
gyerekek látványa karácsonyi
hangulatot csempészett a nézők
szívébe. A műsor után éneklés-
sel egybekötött gyertyagyújtás
következett a templom mellett

Karácsonyi ünnepség Vasboldogasszonyban

felállított adventi koszorúnál.
Majd tea, forraltbor és süte-
mény várta a megjelenteket.

Hogy az este ilyen jó han-
gulatban telt, nemcsak a sze-
replőknek köszönhető. Köszö-

nettel tartozunk Gángóné Dor-
mán Hajnalkának, aki ízletes
bejglit ajánlott fel a vendégek
számára, a nyugdíjasklub tag-
jainak, akik a süteményeket, a
finom forraltbort és teát ké-

szítették. A két földlabdás fel-
díszített fenyőt, amit majd jó
idő esetén a faluban megfelelő
helyre elültethetünk, Mazzag
Zsoltnak köszönhetjük.

Szermjagin Marianna

Az összes szereplő együtt énekelt a közönséggel.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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


