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Csoportos csészegomba,
2020 gombája

Csoportos csészegomba,
2020 gombája

Hungarikum

Hungarikum

• • •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

Bővebb információ a telefonszámon kérhető.06-92/511-322

A Zala Megyei Gondoskodás Egyesített
Szociális Intézmény

(8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.)

azonnali kezdéssel felvételt hirdet

VEZETŐ ÁPOLÓ
ÁPOLÓ, GONDOZÓ
TELEPHELYVEZETŐ

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
FOGLALKOZTATÁS-SZERVEZŐ

SZOCIÁLIS/TERÁPIÁS MUNKATÁRS
koordinátori feladatokat ellátó ÁPOLÓ

munkakörökbe.

A nyár elmúltával az ősz
első hónapja számos eseményt
tartogatott . AEgerváron vár-
kastélyban szinte hetente vál-
tották egymást a különféle ze-
nekarok, de gyerekprogramok,
és esküvőkiállítás is várta az
érdeklődőket. Emellett a falun
belül is egymást követték az

Fejlesztések, programok, évforduló Egerváron

események. Szeptember elsejé-
re sikerült az általános iskola
felújításával egy olyan szintre
jutni, hogy megkezdődhetett az
oktatás. Igaz egy osztály átme-
netileg elköltözött a volt dénes-
fai iskola épületébe, de a hónap
végére ők is visszaköltözhettek
a főintézménybe. Az emeletes

szárnynál a belső munkálatok
befejeződtek, és már csak az
épületrész külső szigetelése és
festése, valamint a tető cseréje
van hátra. Az új épület falai is
állnak már, és a tető befejezése
után sorban következnek majd
a munkafolyamatok. Az udvar
is még építési terület, így a diá-
kok a szomszédos parkban, il-
letve a focipályán tudnak
mozogni.

A is javarészt azfaluház
iskolás diákok rendelkezésére
áll, de sikerült úgy szervezni az
életet, hogy a szokásos prog-
ramok, például a tornák, gye-
rekfoglalkozások, civil szerve-
zetek találkozói, próbái is mind

megtarthatók, valamint a könyv-
tár is a megszokott módon tud
működni.

Szintén a faluház falai kö-
zött került sor a János vitéz
című előadásra, ami a Déryné
program keretében valósulha-
tott meg, és a Magyar Nemzeti
Színház művészei adták elő.

A település központjában
lévő Alexandriai Szent Katalin
templom idén ünnepli a fenn-
állásának 525. évfordulóját,
melynek alkalmából az önkor-
mányzat egy rendezvénysoroza-
tot szervezett. Első alkalommal
Dankos Attila orgonaművész
adott koncertet szeptember

Őszi dekorációk díszítik a faluközpontot.

A Magyar Nemzeti Színház bemutatta a János vitéz című da-
rabot.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fel-
lépési lehetőséget kínáló úgy-
nevezett Raktárkoncert-soro-
zat népszerűsítésében az össze-
tett kommunikációs megoldá-
sokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.

Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai ren-
dezvényszervezői és kommuni-
káció ipar meghatározó szerep-
lőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználá-
sával a számtalan csatornán el-
érni és tájékoztatni a közön-
séget.

A számos ügyfélnél – köz-
tük például a ,Magyar Telekom
a , vagy azSzerencsejáték Zrt.
MVM Csoport – már bizonyí-
tott, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításá-
ban, de az elkészülő koncertfel-
vételek technikai véglegesítésé-
ben is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajon-
gói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépé-
sekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, informáci-
ók révén találkozhatnak az ügy-
nökség támogató munkájával.

Az EDDA is a fellépők között van.

Az idei évben 2020. szeptem-
ber 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Him-
nusz elhangzását követően a je-
lenlévők a tavasszal elhunyt me-
gyei díszpolgárra, Fekete György-
re emlékeztek.

Dr. Pál Attila, a megyegyű-
lés elnöke ünnepi köszöntőjé-
ben kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelen-
tősebb iránytűnk és ezzel pá-
rosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét épít-
sünk.

Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a ma-
gyarságért. Ugyanakkor kiemel-
kedő személyeket is adott az or-
szágnak.

Az esemény további részé-
ben elsőként a Zala Megye Dísz-
polgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapi-
tány kapta Zala megye közbiz-
tonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítá-
sa alatt az eddigiektől eltérő,

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, me-
lyeket a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság 2015 óta elért, se-
gítve ezzel a megyében élők szub-
jektív biztonságérzetének javítását.

A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományo-
zott , Mikekará-Szabó Józsefnének
csonyfa község volt polgármes-
terének. A közgyűlés Zala me-
gye egészségügyéért dr.díját

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondos-

kodásáért Gu-díjban részesült
lyásné Belinszky Ilona, a Zala-
szentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tó-
feji Kincskereső Általános Isko-
la tanítóját.

A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Gellei Imre labdarúgó-edzőnek,
akivel szép sikereket ért el a
ZTE együttese és irányította a
magyar válogatottat is.

Zala megye sportjáért díjban
részesült – Zala megye sportéle-
tében végzett 100 éves tevékeny-
sége elismeréseként – a Zalaeger-
szegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosár-
labdázó vette átBodrogi Csaba
az egyesület nevében.

A közgyűlés Zalai civil tár-
sadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat , Keszthely pol-Nagy Bálint
gármestere vette át.

A közgyűlés Zala megye fej-
lesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagy-
kanizsa).

Zala megye fejlesztéséért dí-
jat kapott a A tár-Zalavíz Zrt.
saság nevében Arnhoffer And-
rás elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományo-
zott (Nagy-Stamler Lajosnak
kanizsa).

Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Dísz-
polgára, dr. Sipos Gyula me-
gyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelen-
lévőkkel.

A program végeztével álló-
fogadásra került sor, ahol po-
hárköszöntőt mondott Vigh Lász-
ló miniszteri biztos, ország-
gyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).

A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen

Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai HírlapFotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
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Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.

A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvaló-
sítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóság vette át.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szerveze-
tek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képvi-
selői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak háló-
zata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.

A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadá-
sokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fó-
rum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politi-
kához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.

A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyerme-
kek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó mun-
kacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők fel-
zárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakembe-
rek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kikü-
szöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.

A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második ren-
dezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számá-
ra tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogya-
tékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.

A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesz-
tiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.

A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzé-
kenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alka-
lommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.

Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.

A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek

feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.

Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a

Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjtemé-
nye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok átte-

kintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elne-
vezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Észak-Nyugat Zala
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A együttmű-Rheinmetallal
ködve, a gyártóüzemen túl,
egy a és jár-Lynxek off road
művek tesztelésére alkalmas
tesztkörnyezetet is kialakíta-
nak a járműipariZalaZone
tesztpályán – jelentette be
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter Zala-
egerszegen szeptember 10-én.

A jelenlévőket házigazda-
ként polgár-Balaicz Zoltán
mester köszöntötte, aki egyben
köszönetet mondott a cégnek
és a kormánynak, hogy Zala-
egerszegen épülhet meg ez a
hatalmas, kutatás-fejlesztésre
is koncentráló gyár.

Palkovics László Benkő
Tibor honvédelmi miniszterrel
közösen jelentette be, hogy
mintegy 60 milliárd forintos
beruházással épül meg a harc-
járműveket gyártó üzem és 20
hektáros területen tesztpályát
is kialakítanak mellé. A terme-
lés 2023-tól indul el, a világ
egyik legmodernebb hadiüze-
me a beszállítókkal együtt
mintegy 500 embert foglalkoz-
tat, és a gyártáson kívül fej-
lesztéssel is foglalkoznak majd
– tette hozzá.

Az innovációs és technoló-
giai miniszter kifejtette: nem
ez az első eset, hogy a hagyo-
mányos magyar-német együtt-
működésben egy közös projekt
innovációs elemmel is bővül.
A zalaegerszegi vegyesvállalat
jelentősége ugyanakkor abban
van, hogy a magyar haderő-
fejlesztési program legna-
gyobb értékű beszerzése révén
a az újMagyar Honvédséget
üzemben készülő harcjármű-
vekkel látják el.

Palkovics László szerint
2020 első felének tapasztalatai
alapján okkal számíthatunk
arra, hogy a német vállalatok
az eddigieknél is jobban kere-
sik a közép-európai lehetősé-
geket. A német világmárkák a
beszerzési láncok lerövidítése
érdekében szorosabbra fűzhe-
tik magyarországi kapcsolatai-
kat, a Rheinmetall megjele-
nése is az a , aAudi, BMW
Mercedes és egyéb beszállítók
jelentős márkáinak sorát gya-
rapítja.

Hozzáfűzte, hogy a párat-
lan adottságokkal rendelkező
ZalaZone mellett nemzetközi
szinten is jelentős ipari-inno-

Nagy fontosságú bejelentés a megyeszékhelyen
Zalaegerszegen gyártják a világ legmodernebb tankjait

vációs bázis épül, ami bővíti a
tesztpálya szolgáltatási kínála-
tát, erősíti a hazai ipart és a
magyar vállalkozások beszál-
lítási lehetőségeit. Zalaeger-
szeg és a térség a magyar gaz-
daság talpraállításának motorja
lehet.

Benkő Tibor honvédelmi
miniszter arról beszélt, hogy a
biztonsági helyzet és környe-
zet rendkívül gyorsan, élesen,
sokszor kiszámíthatatlanul vál-
tozik, a kormánynak és a kato-
náknak látniuk kell, hogy mi-
lyen feladat és felelősség hárul
rájuk Magyarország és a ma-
gyar emberek békéjének meg-
óvása érdekében. Az elmúlt
évtizedekben a környezetünk-
ben kialakult helyzet rendkívül
sok kihívást rejt, ezért felké-
szültnek kell lenni, a honvé-
delmi és haderőfejlesztési
program ezt a célt szolgálja.

A program nemcsak a
technikai eszközök megvásár-
lásáról szól, hanem a hadiipar
megteremtéséről, a kutatás-fej-
lesztés, a foglalkoztatás bizto-
sításáról is. A harcjárművek
beszerzésével 17 éves lema-
radást pótolnak a magyar ka-
tonák, mert a honvédségnek
2003-ig voltak páncélozott
szállító harcjárművei, de azo-
kat akkor kivonták az önjáró
lövegekkel együtt, most ezt
kell újra megteremteni.

Maróth Gáspár, a Minisz-
terelnökség védelmi fejleszté-
sekért felelős kormánybiztosa
arra emlékeztetett, hogy éppen
száz éve hozták létre Magyar-
országon a haditechnikai inté-
zetet, de a második világhá-
ború, majd a rendszerváltás
után a hadiipari kutatás pad-
lóra került.

Hozzátette, hogy a szom-
szédos országokban is maga-
sabb volt a hadiipar fejlettségi
szintje, de sikerült a világban
olyan partnereket találni, ame-
lyekkel megteremtették a fel-
tételeket. A Zalaegerszegre ke-
rült harcjárműgyártásért is
több ország állt sorba – sokkal
nagyobb reményekkel, mint
mi – végül a nemzetközi ipar
számára is mértékadó beru-
házás itt valósulhat meg.

Armin Papperger, a Re-
hintemall AG igazgatótanácsá-
nak elnöke arról beszélt, hogy
Magyarországon rendkívül ma-
gas színvonalú munkakörül-
ményeket tapasztaltak, és rend-
kívül szoros és pontos együtt-
működést a kormányzat és az
ipari szereplők között. A zala-
egerszegi gyárral Magyaror-
szág nagyon erős taggá válik a
NATO-ban, a világ legfejlet-
tebb technológiája kerül ide.

A Rheinmetallnak Zalában
épül fel a 142. gyártóüzeme,
ami a védelmi iparban a leg-

korszerűbb lesz. Olyan elekt-
ronikákat tartalmazó platfor-
mokat gyártanak, amelyekben
meghatározó a mesterséges
intelligencia, a digitális és a
robottechnika – fogalmazott a
német cégvezető.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz), a 45 milliárd forintból
épülő tesztpálya miniszteri
biztosaként elmondta, a Za-
laZone jelenleg mintegy 70
százalékos készültségen áll.
Még folyik a máshol nem léte-
ző okosváros építése 18 hek-
táros területen, teljes városi
környezetet imitálva, valamint
a 1,5 kilométer hosszú autó-
pálya-szakasz és a hozzá ve-
zető összekötő utak kivite-
lezése.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) felidézte,
hogy Zalaegerszeg a török kor
óta nagy múlttal rendelkező
katonaváros, de a modern ha-
diipari fejlesztés még inkább
büszkévé teszi erre a múltra. A
rendszerváltás utáni gazdasági
átalakulás közepette megerő-
södött a városban a gépipar, az
informatika, az elektronika az
oktatással és az infrastruktúra-
fejlesztéssel együtt, ebben az
innovációs környezetben pedig
a legfontosabb elem a Zala-
Zone, ahol a hadiipari fej-
lesztés is megvalósul.

Háry András, a ZalaZone ügyvezető igazgatója (b) és Armin Papperger aláírja az együttműkö-
dési megállapodást.  Mögöttük Palkovics László (b4), Benkő Tibor (b3), Balaicz Zoltán (b2),
Vigh László (b), Maróth Gáspár (j4), John Joseph Abunassar, a Rheinmetall igazgatója (j3),
Andreas Baumeier, a Rheinmetall meghatalmazott aláírója (j2) és Oliver Mittelsdorf, a Rhein-
metall Landsysteme lánctalpas járművek és tornyok értékesítési alelnöke (j).

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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A következő tanévtől hon-
védkadét-szakképzés indul Za-
laegerszegen. A leendő diákok
a gépjármű-mechatronikai tech-
nikusképzés keretében sajátít-
hatják el a honvédelmi is-
mereteket.

Ruszin Romulusz Honvé-, a
delmi Minisztérium humánpoli-
tikai államtitkára a képzés ok-
tóber hatodikai zalaegerszegi
bejelentésekor elmondta: or-

Honvédkadét-szakképzés indul Zalaegerszegen

szágszerte több mint hetven
iskolában folyik már kadét-
képzés valamilyen szinten, sze-
retnék elérni, hogy ezzel a
tanulási lehetőséggel minél job-
ban lefedett legyen Magyar-
ország.

A zalaegerszegi képzés ki-
váló példája a magyar haderő-
fejlesztési program átgondolt-
ságának, hiszen a közeljövőben
a városban harcijárműgyártás

indul és a szükséges ismeretek
oktatása is megvalósul – jelezte
az államtitkár.

Úgy fogalmazott: a honvé-
delem nemzeti ügy, minden ma-
gyar ember felelőssége. „Min-
denkinek meg kell értenie,
miért fontos a 21. században is
a honvédség, és miért van
szükség a magyar katonákra
határon belül és kívül”.

Amikor valaki „önként vál-
lalja, hogy élete árán is meg-
védi Magyarországot és a pol-
gárait”, annál nemesebb cél ke-
vés van – hangsúlyozta a HM
államtitkára.

A zalaegerszegi képzés ke-
retében felkészítik a fiatalokat
arra, hogy a 21. századi tech-
nológiában készítőként, alkal-
mazóként vegyenek részt, ezért
zajlik a képzés a mechatronikai
oktatás részeként, a magyar
hadiipar jövőjét is meghatároz-
va. A végzős diákok ezután to-
vábbtanulhatnak a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen vagy
bármilyen műszaki egyetemen
– jegyezte meg Ruszin Ro-
mulusz.

Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) azt mondta:

Zalaegerszeg nem véletlenül
csatlakozott a honvédkadétkép-
zéshez, mert a városban fonto-
sak a történelmi emlékek, a
katonai hagyományok ápolása,
erősítése. A haderőfejlesztési
programmal pedig nemcsak a
NATO-vállalásainkat tudjuk tel-
jesíteni, de saját biztonságunkat
is szolgáljuk vele – közölte.

A polgármester emlékezte-
tett arra is: még csak néhány
hete annak, hogy bejelentették,
Zalaegerszegen indul 2022-ben
a német Lynx gyalogsági harc-
járművek gyártása.

Németh Dezső, a képzésnek
helyet adó Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum Munkácsy
Mihály Technikumának igaz-
gatója arról beszélt, hogy az
intézményben fakultációs szin-
ten már oktatnak katonai alap-
ismereteket, amelynek gyakor-
lati részét – mint a fegyver- és
alaki ismeretek vagy a tereptani
ismeretek – a honvédség köz-
reműködésével végzik. A hon-
védkadét-szakképzést a már
egy éve tartó előkészületek
után a 2021-22-es tanévtől
vezetik be Zalaegerszegen.
(Forrás: )MTI

Ruszin Romulusz (b) átadja a honvédkadét-szakképzést igazo-
ló okiratot Balaicz Zoltán polgármesternek. Mellettük Szabó
Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) kancel-
lárja (j3), Vizlendvai László, a ZSZC főigazgatója (j2) és Németh
Dezső.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Szeptember 12-én, szomba-
ton délután ünneplő ruhás ki-
csinyek és nagyok gyülekeztek
a Nemesapáti Szent Miklós
Plébánia kertjében. Mire hár-
mat ütött az óra több mint más-
félszázan várták a harangszóra
felvonuló papságot a templom-
nál. A szentmise előtt dr. Takáts
István érseki helynök atya meg-
áldotta a felújított kálváriaká-

Kálváriabúcsú és bérmálás
polnát. A Veszprémi Érsekség
támogatásából és a jótékony
hívek adományaiból új ruhába
öltözött a kálváriabúcsúra az
épület, hogy méltó külsővel
rendelkezzen a korában meg-
szépült stációk között.

A szertartás fényét emelte,
hogy közel 30 fiatal kérte az
atyát, hogy legyen szíves ki-
szolgáltatni számukra a bérmá-

lás szentségét. István atya be-
szédében hangsúlyozta, hogy
az apostolok a hosszú féle-
lemből az örömbe léptek át
pünkösdkor. A félelmet sok-
szor, sokféleképpen megéljük
mindannyian, mint például lá-
tóként a budapesti Láthatatlan
kiállítást tapogatózással végig
járva. Milyen fontos számunkra
a fény! De nem csak a fizikai
fénynek, hanem a szeretet és a
hit fényének is van világossága.
Ezt fogadjátok most az élete-

tekbe. „Ne feledjétek, amit sze-
retetben teszünk, annak örök
jövője van. Legyen ez az ünnep
is ilyen! – zárta homíliáját.
Azután ismertette a vírushely-
zet következtében megváltozott
szentségkiszolgáltatás menetét.
A halk orgonaszót hallgatva
méltóságteljesen vonultak a fia-
talok a bérmáláshoz a templom
szentélyébe. A jelenlévők bizo-
nyosan sokáig emlékezetükben
őrzik majd e csodálatos napot.

Póczakné Simon RózsaA felújított kápolna.

Bérmálás Nemesapátiban.
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Átadták a leendő M76-os
gyorsforgalmi út zalaegerszegi
bevezetőjét szeptember 24-én,
csütörtökön.

Több mint 3,7 milliárd fo-
rintos beruházással két és fél év
alatt készült el a 76-os főút
kétszer kétsávos zalaegerszegi
bevezető szakasza, a készülő
M76-os autópálya majdani
csatlakozásaként.

Egy lépéssel közelebb…
A leendő M76-os gyorsforgalmi út zalaegerszegi bevezető szakaszának átadása

Pántya József, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő (NIF) Zrt. útfejlesztési igaz-
gatója a helyszínen tartott saj-
tótájékoztatón elmondta: a más-
fél kilométer hosszú úton a ko-
rábbi négy helyett egy szintbeli
kereszteződés maradt, ugyan-
akkor az út alatt gyalogos át-
járó, valamint földút és vadát-
járó is készült. A kétszer két-

sávossá bővített főúttal pár-
huzamosan egy kilométeres
szervizutat is építettek, illet-
ve csaknem fél kilométer
hosszan cölöptámfal készült az
erdős terület megóvása érde-
kében.

A szakember hozzátette:
várhatóan októberben adják át
az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es autópálya Balaton-és
szentgyörgy közötti 5,6 kilo-
méteres szakaszát. A tervek
szerint 2022-ben fejezik be a
Balatonszentgyörgy és Fenék-
puszta közötti 3 kilométeres új
nyomvonalat, ezen a rövid sza-
kaszon azonban összesen 11
hidat kell megépíteni.

A Zalaegerszeg és Fenék-
puszta közötti 44 kilométeres
pályaszakasznak már zajlik az
engedélyeztetési eljárása, októ-
berre várják az építési enge-
délyeket, így a szintén készülő
kiviteli tervekkel várhatóan
jövő tavasszal írhatják ki a
kivitelezői közbeszerzési pá-

lyázatokat – fejtette ki Pántya
József.

Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz), miniszteri
biztos arra tért ki, hogy a Za-
laZone Járműipari Tesztpá-
lyához kapcsolódva a majda-
ni M76-os autópálya külön-
legessége lesz az a 11 kilo-
méteres nyomvonal, amelyen
ugyancsak tesztelhetik a jár-
műveket.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) arról beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely gazda-
ságfejlesztési programjához el-
engedhetetlen a bekötés az or-
szág gyorsforgalmiút-hálózatá-
ba, ami a Modern Városok
Programnak is a legfontosabb
eleme. A város a sármelléki
repülőtérrel és az M7-es autó-
pályával összekötő M76-oson
kívül azt is tervezi, hogy Kör-
mendet és az osztrák határt is
sztrádán lehessen elérni. (For-
rás: )MTI

Balaicz Zoltán (balról), Pántya József és Vigh László az át-
adáson.

Fotó: FacebookFotó: Facebook

utolsó hétvégéjén, de az ok-
tóber végéig tartó sorozatban
még fényszínház, templomtör-
téneti előadás, és egy újabb
orgonakoncert is szerepel majd.
A rendezvény a Zala Megyei
Önkormányzat támogatásával
valósulhat meg.

Az iskola felújítása mellett
az is zajlik fejlesztés,óvodában
ugyanis a Magyar Falu pályá-
zatnak köszönhetően hamaro-
san befejeződik az intézmény

Fejlesztések, programok, évforduló Egerváron

Az iskola új épületének szárnyai is állnak már.

Dankos Attila orgonaművész adott koncertet.

kerítésének cseréje, és ezzel
párhuzamosan a hátsó új par-
koló kialakítása. A projekt vé-
geztével pedig elkezdődhet az
udvarra az új játszótéri elemek
beszerzése is, ami szintén a
Magyar Falu Programnak kö-
szönhető.

A település központjában
idén is láthatóak az őszi deko-
rációk, melyeket most is Győri
Józsefné készített. Reméljük,
sokaknak okoznak majd vidám
pillanatokat.
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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.

Hosszú hónapok után ünne-
pelni jöttek össze a hívek va-
sárnaponként a templomokban,
hiszen szeptemberben megva-
lósulhattak a tavasszal elmaradt
események. A és anemesapáti
zalaszentiváni plébánián bol-
dog gyermekek gyülekeztek
csodaszép ruhákban, hogy elő-
ször magukhoz vehessék Krisz-
tus csodálatos testét.

Különleges alkalom volt ez.
Az elsőáldozás negyedévvel
később történhetett meg a ter-
vezetthez képest. Mindenki vár-
ta már a megfelelő napot. Az
emberek a templomba lépve

„Végre mi is áldozhattunk!”
szenteltvíz helyett kézfertőtle-
nítőt használtak térdhajtás és
keresztvetés előtt. Az arcokon
különböző szabású, mintájú
maszkok simultak. Az ünnepi
percekben – most először – a
gyermekek csak kizárólagosan
a kezükbe fogadhatták az első
szentostyát, majd helyezték a
szájukba. De csak a körülmé-
nyek voltak mások idén. A
szentostya, Krisztus teste, a
családok jelenléte, az ünneplés
ugyanolyan ragyogással töltöt-
te be a templomot, mint ko-
rábban.

Póczakné Simon Rózsa

Elsőáldozás Nemesapátiban…

… és Zalaszentivánon.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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


