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Az és aAgrárminisztérium
Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat országfásítási programja
vidékfejlesztési projektjének kö-
szönhetően Vasboldogasszony
Község Önkormányzata 30 nyír
és lepényfát nyert pályázaton.

A csemeték a focipálya mel-
letti területen kerültek elültetés-

Fásítás Vasboldogasszonyban

A csemeték a focipálya melletti területen kerültek elültetésre.

re. A fafajtákat az önkormány-
zat választhatta ki a program
keretében. A településen egyéb-
ként korábban is nagy figyelmet
fordítottak a zöldterületek, a nö-
vényzet sokszínűségére. Az ül-
tetésben segédkeztek a vasbol-
dogasszonyi polgárőrség tagjai
és az önkormányzat dolgozói.

A Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft. humán szolgál-
tatások fejlesztése Keszthely,
Bókaháza, Egeraracsa, Egervár
és Orbányosfa településeken
EFOP-1.5.2-16-2017-00044
PROJEKT keretében 12 órás
digitális írástudás képzést tar-

Informatikai képzés Egerváron
tottunk az Egervári Közösségi
Házban.

Az előírt kritériumoknak
megfelelő helyi lakosok jelent-
kezhettek a tréningre. Helyi
oktatót is sikerült biztosítani,
Orosházi Péter személyében.

B.K.V.

12 órás képzést tartottak.
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Tisztesség és etika
Egy ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügynek indult, aztán

hamar túlnőtt ezen. Kiadónk részletesen foglalkozott a Zala-
szentgróti Önkormányzat és a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda között létrejött szerződéssel (a témával kapcsolatos írások a
www.zalatajkiado.hu oldalunkon megtalálhatók – a szerk.), ami
után levélváltás alakult ki Baracskai József zalaszentgróti pol-
gármester és szerkesztőségünk között.

Hogy miért lehet érdekes és tanulságos e történet a megye
más részén élő olvasók számára? Mert előfordulhat, hogy holnap
már e térségben is hasonló jelenséggel szembesülhetünk. Az
ellenzék ugyanis csak azt a demokráciát tudja elfogadni, ami neki
tetsző. Ha valaki azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg, akkor
előkerülnek a szokásos szólamok a megalapozott érvelések
helyett. Jön a mellébeszélés, a ferdítés, a hárítás… Folytatódjon
tehát a szentgróti történet, ami nem csak a Zala-parti kisvárosra
jellemző! Május 20-án a következő levelet küldtük Baracskai
Józsefnek, Zalaszentgrót polgármesterének:

„Olyan információ jutott el szerkesztőségünkbe, hogy szí-
vesen venné a Demokratikus Koalíció, ha Ön indulna a 2022-es
országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú válasz-
tókerületében. Van valami reális alapja ennek a hírnek, vagy
csak az ilyenkor szokásos – választások előtti – találgatásokról
van szó?”

Várom válaszát, amit előre is köszönök.
Időközben megérkezett a válasz, amit az alábbiakban közlünk:
„Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit az új-

ságírói etika, akkor most nem ebben az ügyben keresett volna meg,
hanem lehetőséget biztosít, hogy a Szentgrót és Vidéke című kiad-
ványban megjelent, az önkormányzatot és személyemet érintő témák-
ban megkérdezze az érintetteteket, jelen esetben engem is. Ön ezt
nem tette meg! Ezért felszólítom, hogy haladéktalanul keressen
fel és biztosítsa az önkormányzat vezetőjének is az álláspontja
kifejtését az érintett ügyekben, a kiegyensúlyozott tájékoztatás
jegyében. Ellenkező esetben Önnel, mint újságíróval való kap-
csolatomat véglegesen lezárom. Ennek tükrében még válaszolok
erre a kérdésére.

Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánsze-
mélyek, önkormányzati vezetők, közéleti személyiségek, szerve-
zetek, – többek közt a második legnagyobb magyar politikai párt
a Demokratikus Koalíció – részéről is azzal kapcsolatban, hogy
induljak el a 2022-es országgyűlési választásokon. Megtisztelő ez
a fajta kiállás, amiben minden bizonnyal része van, hogy közel
két évtizede szolgálom az itt élőket. 2002 óta önkormányzati kép-
viselőként, 2006 és 2010 között a Regionális Fejlesztési Tanács
tagjaként, majd 2010-től a Magyar Országgyűlés képviselőjeként
ismerem és látom azokat a problémákat és lehetőségeket, melyek
helyes értékelésével tovább tudnám segíteni a térségünket. Mégis
pályafutásom legfelemelőbb időszakasza 2010-ben, Zalaszentgrót
város polgármesterének történő megválasztásával kezdődött el,
amelyet az emberek bizalmából már 11 éve töltök be. Számtalan
sikert értünk el ezen időszak alatt és még rengeteg tervünk van,
amit közösen az itt élőkkel meg tudunk valósítani. Megtisztelő
volt országgyűlési képviselőnek lenni, de a továbbiakban is Za-
laszentgrót város polgármestereként kívánok dolgozni. Ennek el-
lenére minden segítséget, támogatást megadok annak a jelöltnek,
aki biztosít afelől, hogy a sokak Magyarországát fogja képviselni,
a kevés kiválasztottal szemben, aki azon dolgozik, hogy vissza-
adja az önkormányzatokat az ott élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az egész-
ségügy és az oktatás, mint a határon túli stadionok építése, aki
partnernek tekinti az önkormányzatokat és nem a kivérezteté-
sükhöz asszisztál, aki valódi képviselője lesz a térségnek lesz és
nem helytartója, aki a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve,
szemben az egyoldalú, a tényeket hamis színben feltüntető lakáj-
médiával, aki az emberek boldogulása céljából élni szeretne a
hatalommal, nem pedig visszaélni. Az ilyen jelöltet kívánom
támogatni politikai hovatartozástól függetlenül.

Tisztelettel: Baracskai József
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében vál-

toztatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik, hogy válaszolunk a levélre, Baracs-

kai úr felvetéseire:
„Köszönöm a válaszát. Azt írta, hogy levele közlését változ-

tatás nélkül engedélyezi. Tudja, nincs szükségem az ön engedé-
lyére, sőt senkiére, mert nem szoktam változtatni a nekem kül-
dött, közlésre szánt leveleken.

Én nem változtam. Utána nézhet. Soha nem voltam egyetlen
pártnak a tagja, még akkor sem, amikor a Zalai Hírlapnál dolgoz-
tam. Pedig ott elvárták. Hiába… Ez a helyzet most is.

Ön viszont volt már néhány politikai formáció tagja. Úgy
tudom, hogy Szentgróton a Fidesz-szervezet alapítói között
szerepelt. Aztán jött az MSZP, a Szentgrót Most választási
árnyékszervezet, s most a Demokratikus Koalíció. Természetesen
mindig meg tudta indokolni, hogy miért váltott. Nem Ön hagyta
el a pártját, hanem a pártja önt. Igazán szellemes indoklás.

Egy kis tisztességet hiányol belőlem… Újságírói etikára hi-
vatkozik. Tudja, nem hiszem, hogy önnek és globalista elvtár-
sainak kellene kioktatni engem tisztességből és etikából. Ettől
önök messze állnak. Akár a Gyurcsány Ferenc vezette Demok-
ratikus Koalíció, akár a többi ellenzéki párt.

A levele stílusa nem túl gördülékeny, s tele van közhelyekkel.
Olyanokkal, amikkel korábbi leveleiben nem találkoztam. Talán
igaz, hogy ön ilyen esetekben csak egy közigazgatásban jártas
hölgy magyar férfi hangja? Lehet, hogy most is célszerű lett vol-
na felkérni egy kis közös munkára a levél megfogalmazásakor.

Mert így, ezekkel a közhelyekkel nem tudok mit kezdeni. Még
kérdéseket sem tudnék igazán feltenni Önnek, mert nem tud konk-
rét válaszokat adni. Az pedig – már megbocsásson – arcátlan
dolog, hogy a zalaszentgróti televízió kamerája előtt ad kitérő
válaszokat kérdéseimre. (Ön egyébként a városi tv-t is irányítja?)

Én azt kérem, hogy írásban feltett kérdéseimre adjon írásban
választ a szentgróti ingatlanvásárlási - visszavásárlási ügyben. Ez
szerintem korrekt ajánlat. A szó ugyanis elszáll, az írás viszont
megmarad. Nálam is.

Ön nincsen abban a helyzetben, hogy engem erkölcstanból
oktasson. Nincs, mert félrevezette a zalaszentgróti polgárokat a
választási kampányban. Én inkább szégyellném magam, mint
prédikálnék az ön helyében.

Ami pedig a sikeres városvezetését illeti: ön egy jó kondí-
cióban lévő város vezetését vette át 2010-ben. S ez nem az ön
érdeme. Az ön regnálása alatt hány munkahely szűnt meg és há-
nyat teremtett ön a városban?

S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
mennyivel csökkent a város lakossága, hány vállalkozás vitte el
székhelyét Szentgrótról. Tovább megyek: az antidemokratikus
Fidesz-kormányzás időszaka alatt is szépen jutott állami pénz
Zalaszentgrótnak. A város azonban mégsem fejlődött úgy, ahogy
ezt remélték sokan az itt élők közül. Vajon miért? Meddig lehet
mindent a Fideszre kenni?

A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltje,
Manninger Jenő négy és félszer több szavazatot kapott Zala-
szentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Ko-
vács Viktória. Aztán a következő évi önkormányzati választáson
ismét ön lett a polgármester, mert a Fidesz – nem tanulva a
korábbi hibából – most sem tudott megfelelő ellenjelöltet állítani.
Másrészt ön nem játszott nyílt lapokkal, függetlennek állította be
magát, a látszatra ügyelve azonban megjelöltek egy árnyék-
szervezetet, a Szentgrót Most-ot.

Levelemet változtatásokkal is közzé teheti a közösségi
oldalán, vagy akár az önök – szereti használni ezt a kifejezést –
lakájmédiájában, a Szentgróti Hírekben. Engem nem zavar.
Rövid távon félre lehet vezetni az embereket. De mi lesz később?

Hasonlóan zárom levelem ahhoz, ahogy ön kezdte: Ha önben
van egy kis tisztesség és jelent önnek valamit a politikusi etika,
akkor a hírhedt őszödi beszéd elhangzásának tizenötödik évfor-
dulóján eszébe sem jutna ilyen levelet írni. Ön olyan csapatban
játszik, amelynek a vezetője másfél évtizeddel ezelőtt beismerte,
hogy kormányzásuk jelentős részében nem csináltak semmit. „Nin-
csen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit
mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazud-
tuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mon-
dunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein,
hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar
Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is meg-
teszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Sem-
mit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést,
amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a
kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak,
hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?”

Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a Gyurcsány
Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármes-
tere. Mi lesz, ha megnyerik az országgyűlési választást 2022-ben?
Ismét végighazudják a ciklust, s a csőd felé kormányozzák az
országot? Mert eddig csak ezt tudták felmutatni Gyurcsányék.

E.E.
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Az ötmilliomodik beoltott
után a jár-Magyarországon
ványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lé-
nyegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európá-
ban. kormányDr. Sifter Rózsa -
megbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság Zalaés a
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyé-
ben zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményei-
ről adott interjút lapunknak.

– A magyar oltási prog-
ramban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöt-
tek be. Hosszú ideig a védeke-
zésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának meg-
tervezése, így például az oltó-
anyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzé-
sünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leg-
gyorsabban lehessen elvégez-
ni. A járvány lassítása érdeké-
ben a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések betartásával
tehettünk, de a társadalmi szin-
tű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezés-
ben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek vé-
delme mellett a fokozatos új-
ranyitás is az oltási tempó
függvénye volt – hangsúlyozta
dr. Sifter Rózsa.

– A Zala Megyei Oltási
Munkacsoport vezetőjeként
megelégedéssel tölt el, hogy
Zala megyében az országos
aránynak megfelelően az ol-
tásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is fo-
lyamatos emelkedést tapasztal-
hattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vak-
cina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

– Amikor a járvány máso-
dik hullámában – tavaly no-
vemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az -éle
tünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbí-
zott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képessé-
günk szerint oldottuk meg. A
tesztelések után hamarosan
minden az oltásszervezésről
szólt, amiben a korábbiaknál is
nagyobb felelősség hárult a
megyei kormányhivatalokra.
Az elmúlt hónapokban nagy
utat tettünk meg, amely hatal-
mas kihívásokat és megoldan-
dó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghaté-
konyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egy-
szerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormány-
hivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.

– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében az–
első fontos mérföldkőhöz ér-
kezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgál-
tatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi kor-
szakhatárnak tekinthető, ugyan-
is a normálishoz közeli éle-
tünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszk-
viselési kötelezettséget eltöröl-
ték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodal-
mak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmen-
tést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények to-
vábbra is csak védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők szá-
mára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati in-
tézkedéseket a kormánymeg-
bízott.

– A megyében zajló, álta-
lunk koordinált oltási folya-
matról elmondható, hogy ápri-
lis végéig a háziorvosok ko-
moly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre be-
ütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb mun-
kát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi ol-
tópontokon és a kijelölt szak-
rendelőkben megvalósult ol-
tások érdekében ők egyez-
tettek betegeikkel és tájékoz-
tatták őket a vakcinák felvé-
telével kapcsolatos tudnivalók-
ról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén ki-
emelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hó-
napokban. Április 23-tól az
oltási folyamatokat már online
oltási időpontfoglaló is segíti,
amely egyfelől a szervezés ter-

hét veszi le a háziorvosokról,
másrészt a még be nem oltott,
előzetesen oltásra regisztrált
személyek részére lehetővé
teszi, hogy az általuk kivá-
lasztott kórházi oltópont vala-
melyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglalja-
nak – tájékoztatott a kormány-
megbízott.

– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes felol-
dását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszo-
kott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó sze-
rint fellélegezhettünk a pün-
kösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sé-
tálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a minden-
napjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb éle-
tünket ismét elveszítjük, na-
gyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egy-
részt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlege-
sen a vírus legrosszabb követ-
kezményétől, de közösségi vé-
delmet is nyújt, hiszen meg-
akadályozza a járvány terjedé-
sét. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelem-
mel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltott-
ság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Ma-
gyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem to-
vábbra is megfontolt életvi-
telre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta vé-
delem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakos-
ságot a védelmi intézkedé-
sek betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöt-
tünk álló nehéz időszakban –
zárta gondolatait dr. Sifter
Rózsa.

Dr. Sifter Rózsa: – Köszönet
jár Zala megye lakosságának.

Az oltás felvétele érdekében regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalon és foglaljon időpontot a www.eeszt.gov.hu felületen.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával
jelenik meg



4 2021. júniusÉszak-Nyugat Zala

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

Az Egervári Közösségi Ház
idén csatlakozott először a Kö-
zösségek hete „Egy szívvel, egy
lélekkel” felhívásához. A meg-
adott tematikákból kettőt válasz-
tottunk, és ezeknek megfelelő
programokat szerveztünk onli-
ne módon.

Alkotni öröm-Ki mit tud?
témában kézműves alkotópályá-
zatot hirdettünk. Heten küld-
tek fotókat az alkotásaikról,
hogy szabadidejükben mivel
szeretnek foglalkozni. A ké-
pekből egy online kiállítást
szerveztünk. Horgolás, varrás,
tűgobelin, dekupázs, tojáshéj-
mozaik, mézeskalács és aján-

Alkotni öröm
Egervár is csatlakozott

déktárgyak készítése is sze-
repelt a kézműves technikák
között.

Zöld, zöldebb, legzöldebb!
témában fotópályázatot hirdet-
tünk. Az udvarban, kertben ta-
lálható virágokról, bokrokról,
fákról és a veteményeskertről
vártuk a képeket. Két család
növényeiről érkeztek fényké-
pek, melyekből egy online ki-
állítás készült a Közösségi Ház
Facebook oldalára.

A pályázatokra nevezőknek
egy kis ajándékkal kedvesked-
tünk, megköszönve a részvételt
a programokon.

B.K.V.

Tóth-Takó Adrienn: A baromfiudvar lakói.

Steinitz-Major Szabina virágai.

Egy nagyon hosszú, tár-
sasági élettől megfosztott idő-
szak után végre eljuthattam egy
rendezvényre családommal. A
kézművesek sorai között rögtön
kiszúrtam a számomra mindig

Szorosan kell tartani a (nád)szálakat
kedves fonott portékákat, s
azokról felemelve tekintetem
egy ismerős arcot Tamás Ist-
vánt, a vásárfiák készítőjét.

István peddingnád portékái-
ról korábban már írtunk, ám

akkor kevésbé ismerhettük meg
a zalai kézművest.

Nem túlzás azt állítani, hogy
a nézelődők majd' mindegyike
odalép István portékáihoz, me-
lyek a vásár alatt is készülnek
hol a mester kezei – , hol az
éppen tanulni vágyó ujjai által.
Igen, igen a négyszeres nagy-
papa nem irigy tudására és szí-
vesen átadja a tudást az ér-
deklődőknek.

– Nagyapámtól tanultam a
mesterséget de akkor még nem
gondoltam, hogy valaha hasz-
nálni fogom a tudást – kezdi a
kézműves majd folytatja.

– Zalaszentmihályfán szület-
tem és ott is éltem amíg meg
nem házasodtam. A házasság
aztán az ország másik végébe
mozdított, ahol kilenc évet töl-
töttem. A sors alig egy évtized
alatt véget vetett a házasságnak

és újra szülőfalumban, majd
Bödén kötöttem ki.

Munkásságát tekintve köny-
velőként dolgozott, aztán szol-
gált vonatkalauzként, de volt
biztonsági őr is. Az élet úgy
hozta, hogy évekre az alkohol
rabságába került, de mint azt
büszkén meséli, immáron ti-
zenegy éve legyőzte ádáz el-
lenségét. A fonás pedig ebben a
harcban az életet mentő, segítő
jobbot jelentette és azóta na-
gyon szorosan a kezében tartja
úgy a saját életét irányító szá-
lakat, mint a demizsont ölelő
nádszálakat.

– Kérdezik gyakran tőlem,
hogy miért töltöm ezzel az
időmet, miért nem ülök a kocs-
mában mint minden „rendes”
ember? Nos, én pont azért
fonok, hogy semmiképpen ne
kössek ki a kocsmában.

A demizsonok, kancsók,
tálcák és megannyi más remek-
mű készítője, örömmel készít
egyedi darabokat is a megren-
delő elképzelése nyomán. Zala-
egerszegi műhelyében pedig
akár csoportoknak is tart okta-
tást, amiért nem kell külön fi-
zetni, pusztán az elkészült tárgy
árát kéri. Egy óra közös fonás
Istvánnal olyan terápiás fog-
lalkozásként hat még a sokat
látott tudósítóra is, hogy azt a
háziorvos is felírhatná rohanó
világunkban, talán minden-
kinek.

Gellén Szilárd

– A nagyapámtól tanultam a
mesterséget.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András már tavaly bele
akart vágni a felújításba, csak
mindig volt valami fonto-
sabb. Ezért nem maradt rá
idő. Így utólag rá kellett jön-
nie, jobb is. Így van lehető-
ség az elmúlt 1,5 évben elő-
került problémák megoldá-
sára. Hiszen ki gondolta vol-
na, hogy még a gyerekek is
otthon fognak iskolába járni.
Otthonuk nem volt erre fel-
készülve, ami kisebb-nagyobb
feszültséget okozott a csa-
ládban. Felesége, Ági már
hetek óta kutatta a megol-
dást a neten, amitől András
csak egyre feszültebb lett,
mert a neten talált megoldá-
sok csak újabb problémákat
generáltak. Már a költözés is
felmerült, amikor valaki aján-
lott bennünket és felhívtak.

A helyszíni felmérés és
egyeztetés után elindítottuk
a tervezés folyamatát. Ilyen-
kor végig kell nézni az
összes olyan lehetőséget,
amely megoldhatja a helyze-
tet. Ezek lehetnek a helyiség
átrendezése mellett olyan
speciális vasalatok beépíté-
se, amelyek lehetőséget ad-
nak az ideális elrendezés
kialakítására.

A 3 D-s látványtervek
alapján már András és Ági
könnyen tudott dönteni. A
tervek átnézése után Ági
csak ennyit tudott mondani:

– Erre a lehetőségre soha
nem gondoltam volna…

– Én mindig tudtam, hogy
van rá megoldás. Emiatt
nem kell elköltöznünk – tet-
te hozzá András rezignált
nyugalommal…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Lehetőség, amire nem
is gondolnánk…

Nyitás Egerváron Az előírások szerint a vé-
dettségi igazolvánnyal rendel-
kezők számára május 3-án újra
kinyithattak a könyvtárak és
május 15-én a kulturális intéz-
mények. A Nemzeti Művelődé-
si Intézet NYITUNK! felhívá-
sához csatlakozott is,Egervár
és kihelyeztük az igényelt in-
gyenes molinót.

Az Egervári Könyvtár ked-
den 16.00-19.00 és csütörtökön
8.00-11.00 óráig van nyitva.
Továbbra is működik a „Könyv-
tár a küszöbön” szolgáltatás,
így mindenki megkaphatja a
kért olvasnivalót.

Az Egervári Közösségi Ház
csütörtökön 16.30-17.30-ig mo-
derntánc oktatásra várja a gye-
rekeket már 4 éves kortól,
18.00-19.00-ig pedig pilates
órára a mozogni vágyókat.

B.K.V.

Pethőhenye Zalaegerszegtől
mindössze 9 km-re, északke-
letre fekvő község. A falu la-
kossága 400 fő fölött van, eb-
ben közrejátszik a megyeszék-
hely közelsége is. A település
első írásos említését egy 1234-es
adományozási oklevélben talál-
ták meg. 1943-ban Pethőhenye
és egyesítésébőlÖrdöghenye
jött létre a jelenlegi település.
2001-ben készült el a falu
központjában a Makovecz Imre
által tervezett Szent István
templom nagy közösségi össze-

Pethőhenye könyvtára
fogással, mely a település fő
nevezetessége.

A könyvtárat 2007-ben hoz-
tuk létre, előtte évtizedekig
nem működött könyvtár telepü-
lésünkön. Könyvtárunk a nevét
az utolsó pethőhenyei iskola-
igazgatóról, Gaál Károlyról
kapta, aki az akkori iskolában
könyvtárat is működtetett. Az
élet úgy hozta, hogy unokája,
Gaál Péter családjával néhány
éve visszaköltözött Pethőhe-
nyére, és feleségével létrehozta
a Tarsoly Erdélyi Mezőségért

Egyesületet, amely a falu kul-
turális életébe új színt hozott.

Könyvtárunk néhány éve át-
költözött eredeti helyéről a
Faluházba. 2020-ban a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával lehető-
ségünk nyílt könyvtárunk fel-
újítására, melynek keretében új
polcok, székek, újságtartó áll-
vány került beszerzésre. Kiala-
kítottunk egy gyereksarkot is
babzsákokkal, kicsi asztallal és
székekkel, szőnyeggel. Új füg-
gönyöket is varrtunk az abla-
kokra. Szép, elegáns környe-
zetben fogadhatjuk majd vissza-
térő olvasóinkat.

Deák István Györgyné,
Czirákyné Tóth Edit

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Több olyan jelentős esemény is volt az elmúlt napokban Za-
laegerszegen, ami a zalai megyeszékhely dinamikus fejlődé-
sének reprezentatív értékmérője. Ezek közül most kettőt emel-
nénk ki, az egyik a gazdaság, a másik pedig az oktatás, a kultúra,
a sport területéhez kapcsolódik. A közös nevező, hogy haszon-
élvezői nem csak Zalaegerszeg, hanem szinte az egész megye
polgárai.

Időrendi sorrendben haladva megemlítjük, hogy közel 9
milliárd forintos beruházással – ebből 3,6 milliárdos állami
támogatással –, 120 új munkahelyet teremtve, hosszú távú sta-
bilitást biztosító autóipari beruházást valósít meg Zala-
egerszegen és a –Sárváron Flextronics International Kft. (Flex)
jelentette be külgazdasági és külügyminiszter.Szijjártó Péter

Az amerikai Flex Magyarországon alkalmazza a legtöbb
munkavállalót, 9 ezer embert az európai és a közel-keleti régió-
ban, a zalaegerszegi és a sárvári fejlesztéssel pedig nemcsak
stabilabbá válik, de tovább is bővül a létszám.

Péter Ágota, a Flextronics International Kft. alelnöke hozzá-
tette: világszínvonalú a magyar termelés, amelybe az utóbbi
három év alatt 42 milliárd forintot fektettek be, az összeg felét a
sárvári és a zalaegerszegi autóipari szektorba, amitől 32 száza-
lékos árbevétel-növekedésre számítanak. Csúcstechnológiai autó-
ipari terméket gyártanak majd, ami nemcsak adatokat fogad és
dolgoz fel, de támogatja a negyedik szintű, csaknem teljesen
autonóm járműveket is – ismertette.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a terméket Budapesten tervez-
ték, Zalaegerszegen készül a prototípusa és 2023-tól indulhat el
a tömeggyártása, vagyis a teljes folyamat Magyarországon
zajlik.

Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere lapunknak
elmondta, hogy Zalaegerszegen jelenleg 3 százalék a regisztrált
álláskeresők aránya. A következő években ezres nagyságrendben
jönnek létre újabb munkahelyek (pl. Rheinmetall gyár, Metrans
konténerterminál és logisztikai központ, MouldTech Systems,
Flex, tesztpálya körüli cégek, beszállítók, északi és déli ipari
park, stb.). Mindezt segíti az M76-os kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út építése, a szakképzés és az egyetemi képzés erősí-
tése, valamint a városban zajló számos egyéb beruházás.

E bejelentés után néhány nappal már egy kész beruházás
ünnepélyes átadására került sor Zalaegerszegen.

– Az egyházi iskolák az emberi személyiség teljességét látják
és szolgálják, a test, a szellem és a lélek összetettségében és

Gazdaság, oktatás, sport…
Zalaegerszeg megint nagyot lép(ett)

egységében – jelentette ki miniszterelnök-helyettesSemjén Zsolt
május 27-én a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium sportközpontjának és vívótermének átadásán.

A mintegy 3,3 milliárd forintból felépült létesítmény avatása
kapcsán a kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: „tör-
ténelmi és szociológiai tény, hogy a magyar nemzet mindig el-
söprő és meghatározó„ bizalommal volt az egyházi iskolák iránt.
Jelenleg is sokkal nagyobb rájuk az igény és több a jelentkező,
mint az állami vagy alapítványi iskolák esetében.

Francoise Debeaupte Notre Dame, az intézményt fenntartó
Női Kanonok és Tanítórend rendfőnöke arról beszélt, hogy a
sport olyan tevékenység, ami összeköti az értelmet, az érzelmet
és a mozdulatot, edzi a testünket, miközben kultúrát és szo-
lidaritást teremt.

Felidézte, hogy 2019 augusztusában kezdődtek a kivitelezési
munkálatok, amelyek révén olyan komplexum épült, ami hazai
és nemzetközi versenyeknek is helyt ad, továbbá a Zalaegerszegi
Vívó Egylet vívóinak – köztük a kerekesszékeseknek - végre
megfelelő körülményeket biztosít.

Csordás Róbert, a Mindszenty József Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium intézményvezetője emlékeztetett: egykori
zalaegerszegi plébánosként 1929-ben sike-Mindszenty Józsefnek
rült letelepítenie a rendet a városban, ahol csaknem két évtizeden
át tevékenykedtek a nővérek, akik az államosítás és a szét-
szóratás idején több mint 40 éven át csendben gyakorolták a
hivatásukat. Az újraindulás 1993-ben történhetett meg, néhány
évvel később az általános iskolához gimnázium és kollégium,
majd kistelepülési tagiskolák is csatlakoztak.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, mi-
niszteri biztos a tervezőknek és az építőknek gratulált, mert
„Zalaegerszeg egyik legszebb épületét építették fel”.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelezte: 2017 vé-
gén biztosított a kormány közel 2,6 milliárd forintot a Mind-
szenty iskola sportközpontjának és vívótermének felépítésére,
ennek háttérmunkáját – a rendezvényen is jelen lévő – Fülöp
Attila akkor még helyettes államtitkárként segítette. A beru-
házáshoz 2019-ben további több mint 700 milliós pluszforrásra
lett szükség, ennek biztosítását pedig a szintén a meghívot-
tak között helyet foglaló , a MiniszterelnökségSoltész Miklós
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára
segítette.120 új munkahelyet teremtenek a Flexnél.

Mintegy 3,3 milliárd forintból épült fel a sportközpont és vívó-
terem.



7Észak-Nyugat Zala

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Zalatáj KiadóKiadja:

Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-361X

Készült: Göcsej Nyomda Kft.

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

2021. június

Legkevesebb 650 16-25 év
közötti, nappali tagozatos ta-
nuló vállalhat nyári diákmunkát
július-augusztusban me-Zala
gyében. A program megvalósí-
tásához a kormány több mint
80 millió forint vissza nem
térítendő támogatást biztosít
megyénkben.

A kormány az idén kilen-
cedik alkalommal induló Nyári
diákmunka programra 3 mil-
liárd forintot fordít, aminek kö-
szönhetően 25 ezer fiatal fog-
lalkoztatásához járulhat hozzá
országszerte. Ezzel a kormány
2013 óta több mint 20 milliárd
forintot szánt 210 ezer közép-
iskolás és egyetemista vakációs
munkavégzésének támogatásá-
ra. A diákok idén is júliusban és
augusztusban vállalhatnak mun-
kát, vagyis két hónapon át
juthatnak jövedelemhez.

A mintegy 650 Zala megyei
tanuló a programban két típusú
– önkormányzati, illetve a me-
zőgazdaság, a turizmus és
vendéglátás területén folytatott
– diákmunkára jelentkezhet.
Míg előbbinél legfeljebb napi 6
órában, utóbbinál akár napi 8
órában is dolgozhatnak.

Az önkormányzati diák-
munka keretében a foglalkoz-

Zalában is indul a Nyári diákmunka program
tatók a területi, települési ön-
kormányzatok és önkormány-
zati alaptevékenységet végző
intézményeik, továbbá egyházi
jogi személyek lehetnek. Ebben
a konstrukcióban a diákok havi
munkabérének 100 százalékát
fizeti meg az állam. A mező-
gazdaság, turizmus és vendég-
látás területén történő foglal-
koztatás esetén pedig a mun-
kabér 75 százaléka fedezhe-
tő a központi forrásból, amivel
a kormány a koronavírus
okozta nehézségek leküzdésé-
ben is segítheti a hazai vállal-
kozásokat.

A támogatás alapja mind-
két területen a minimálbér
(167.400 forint/hó), illetve a
garantált bérminimum (219.000
forint/hó). Így havi munka-
bérként a szakképzettséget
igénylő munkaköröknél fejen-
ként 164 250 forint, szakkép-
zettséget nem igénylőknél pe-
dig 125 550 forint az állami
támogatás összege. Rövidebb
munkaidejű foglalkoztatás ese-
tén arányosan csökken a tá-
mogatás.

A diákoknak a területileg
illetékes járási hivatal foglal-
koztatási osztályán kell kérniük
a nyilvántartásba vételüket jú-

nius 15-től. A munkáltatók a
tervezett foglalkoztatás kezde-
tét megelőzően ugyanott nyújt-
hatják be munkaerőigényüket,
amelyben meg kell határozniuk
a foglalkoztatni kívánt létszá-
mot, illetve a szakmát, a mun-
kakört (foglalkoztatási terüle-

tet) pedig megadhatják. A nyári
diákmunkaprogram részleteiről
a https://www.munka.hu/ olda-
lon vagy a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain tájé-
kozódhatnak az érdeklődők.
(Forrás: Zala Megyei Kormány-
hivatal)

Kilencedik alkalommal indul a Nyári diákmunka program.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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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!
Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

ASZTALOS MUNKATÁRSAT FELVESZÜNK!ASZTALOS MUNKATÁRSAT FELVESZÜNK!

Jelentkezni ,személyesen
e-mailben: szabone.gizella@plastmobalaton.hu,

ill. a telefonszámon lehet.+3630 385 8002

FELADAT:
fa alapanyagok darabolása, csapozása•
kézi és gépi megmunkálása•
ablak, - ajtószerkezetek összeszerelése•

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem•
munkába járási támogatás•
hosszú távú munkalehetõség•
egymûszakos munkarend•
szabad hétvége•

8330 Sümeg, Hunyadi u. 2
www.fa-max.hu
Tel./fax szám: 87/350-243


