
Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-
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Nemeshetés Önkormányza-
ta Összefogás Nemesheté-és az
sért Alapítvány közös szervezé-
sében az EFOP – 1.5.2 pályázat
támogatásával az ez évi gesz-
tenyefesztivál megtartására
szeptember 28-án került sor. A
kilencedik alkalommal megren-
dezett fesztivál színes prog-
ramokkal várta az érdeklődőket
a kultúrház udvarán.

A rendezvény megnyitóján
Magyar Kálmán polgármester
köszöntötte a fesztivál vendé-
geit. Elmondta, hogy Nemes-
hetésen a gesztenyeünnep je-
lenti a helyi közösség és az
elszármazottak igazi ünnepét.
Külön köszöntötte az 1969-ben
Nemeshetésen végzetteket, akik
a fesztivál alkalmán tartották
osztálytalálkozójukat. Köszö-
netet mondott a tavalyi fesz-
tiválon meghirdetett, a temp-

Gesztenyefesztivál Nemeshetésen
lom felújítására szánt ado-
mánygyűjtésben résztvevőknek
és adományozóknak a segítsé-
gért, ami templomuk sikeres
felújítását eredményezte. A meg-
újult templomot október 6-án,
ünnepi szentmisén szenteli fel
dr. Márfi Gyula nyugalmazott
veszprémi érsek.

Tódor Szabolcs plébánostól
hallhattunk a templom felújí-
tása során elvégzett munkála-
tokról. Az épület teljes tető-
szerkezetét lecserélték, világí-
tás korszerűsítését végezték el,
hangosítást, teljes belső festést
sikerült megvalósítani. Azon-
ban még szükség lenne néhány
dologra, mint a székek, szőnye-
gek cseréje, ezért az idei gesz-
tenyefesztiválra is adomány-
gyűjtést szerveztek.

A helyszínen fellelhető éte-
lekért az asztalokon elhelyezett

becsületkasszába adománnyal
fizettek a vendégek. Geszte-
nyefesztivál lévén a sült gesz-
tenye kínálatáé volt a főszerep,
amely mellé keserűmustot le-
hetett kóstolni. Öreghegyi,
atyahegyi, csobánki, gondótai,
hosszúhegyi, kótornai és szar-
kahegyi gazdák mustjait várták
a gasztronómiai kínálat körébe.
A gesztenyét, mint alapanya-
got a süteményféleségekben is
felfedezhettük számos más
süteményvariáció mellett. A
helyszínen palacsintát, dödöl-
lét készítettek és vadpörköl-
tet, babgulyást, csülkös pacalt
főztek.

A rendezvényen kézműves
vásárt tartottak, az egészség-
sátorban az egészségi állapot

ellenőrzésére volt lehetőség.
Gyerekprogramokról is gon-
doskodtak, ugrálóvár, arcfestés,
kisautók, lengőteke, ugrókötél,
létragolf kínálta lehetőségek
közül választhattak.

A rendezvénysátorban kul-
turális programok szórakoztat-
ták a jelenlévőket. A megnyitó
után, a Zalaegerszegi Városi
Fúvószenekar előadása követ-
kezett, azután a Gősfai Roz-
maring Néptánccsoport lépett
színpadra. Fellépett Somogyi
András Orfeumhumorista, az
Vándorszínpad, Csocsesz, Var-
ga Feri Balássy Betty,és vé-
gezetül a formáció. AzTesók
esti bálban a zenekar biz-Rió
tosította a zeneszót.

Trojkó Tímea

Magyar Kálmán polgármester köszöntője.
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Hagyományosan szeptember-
ben, a faluház átadásának évfor-
dulójához közeli időpontban ren-
dezik meg a falunapot Nagylen-
gyelben. Az idei program kere-
tében került sor a Nagylengyel-
Milejszeg között elkészült külte-
rületi út átadására. Az átadó köz-
ben már zajlott a település civil
szervezeteinek részvételével a
főzőverseny. A gyerekek már dél-
előttől kipróbálhatták a szórakoz-
tató játékokat, az őszi hangu-
latú fotóparavánnál pedig vi-
dám fényképek készültek. A kö-
zös ebéd közben háromtagú zsű-
ri értékelte a bográcsos szüreti
ételeket: minden csapat kiváló-
an teljesített, hiszen a helye-
zések között mindössze 1-1
pont döntött. A délután folya-
mán a Malenka DIY Home
közreműködésével felnőttek és

gyerekek készítettek vintage stí-
lusú dekorációkat. A program ven-
dégei voltak a Zalaegerszegi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság
és a Söjtör Környéki Motorosok
Baráti Körének Nagy-tagjai. A
lengyeli SE-Teskánd KSE lab-
darúgó-mérkőzést követően a
Penderülj Táncműhely táncosai
mozgatták meg a programra ér-
kezőket. Az Életfa Nagylengye-
li Óvoda-Bölcsőde kedves őszi
összeállítással örvendeztette meg
a közönséget, majd a nagyka-
nizsai tenor énekes duó, Hor-
váth Szilárd Németh Bálintés
csodás hangja varázsolta el az
egybegyűlteket. Az este hangula-
tát a zenekar alapoz-Desperado
ta meg és mielőtt Ambrus Ta-
más hozzákezdett volna a falu-
napi báli mulatsághoz, tűzijáték
fényei töltötték be az eget.

A két falu fejlesztési tervei kö-
zött hosszú évek óta szerepelt
az útfelújítás, azonban forrás-
hiány miatt eddig nem valósult
meg. Most a falvak közti össze-
fogással, konzorcium keretében
sikerült járhatóvá tenni az útsza-
kaszt. Az út közigazgatásilag
Nagylengyelhez tartozik, de a
környező térség előnyére vált a
fejlesztés. Így sokkal rövidebb
táv – közel 15 km helyett 1,3
km – köti össze a községeket.
Az útavatáson a két település pol-
gármestere jelezte, a végleges
megoldás az aszfaltozás lesz,
ezt tervezik végrehajtani a kö-
zeljövőben.

Scheiber Ildikó polgármes-
ter elmondta: a fent említett pro-
jekt mellett a nyár folyamán
sikerült megvalósítani a faluház
bővítését is. Az épület jelenleg
teljes kihasználtsággal működik.
A hagyományos rendezvények
mellett, heti és havi rendszeres-
séggel rekreációs foglalkozá-
sok, tanfolyamok, ismeretter-

jesztő előadások és egészség-
megőrző programok is várják az
érdeklődőket – a ház szinte min-
den szegletében. Ezért is volt
örvendetes, hogy a fejlesztéssel
egy olyan praktikus tér jött lét-
re, amely klubfoglalkozások-
nak és kisebb családi rendez-
vényeknek adhat helyet. Továb-
bi előnye, hogy a faluház nagy-
termében megtartott kulturális
programok idején tároló helyi-
ségként is funkcionál, illetve a
programok fellépői egyszerűb-
ben közelíthetik meg a színpadot.

Szintén régen várt eredmé-
nye az idei évnek, hogy egy-
házi, illetve önkormányzati tulaj-
donba került a épü-zárdakápolna
lete. A közelmúltban támoga-
tást nyert pályázat keretében ha-
marosan elkezdődhet a szabad-
téri sportpark kialakítása. To-
vábbá pályázat került benyúj-
tásra az energe-orvosi rendelő
tikai felújítására, valamint a te-
metőben urnafal megépítésére is.

S.V.

Tizenöt helyett csak 1,3 km
Útavatás a falunapon Nagylengyelben

Az útavatás pillanata… Balról Tüske Attila a kivitelező részé-
ről, Fonnyadt Róbert, Milejszeg polgármestere, Scheiber Ildi-
kó, Vigh László országgyűlési képviselő és Nagy Péter plébá-
nos.

Csodálatos, igazi szüretelő
időben, jókedvűen indult a me-
net az őszi időszak egyik fontos
munkáját megünnepelni Babos-
döbrétén.

Kicsik és nagyok lelkesen
díszítettek, hangolt a Dalárda,
egyre csak gyülekeztek a szebb-
nél szebb járgányok. A kisbíró
hívó szavára elindult a menet.

A felvonulás útvonalán te-
rített asztalok várták a felvonu-

Szüreti mulatság Babosdöbrétén
lókat, volt bőven enni és inni-
való. Az út során a gyerekek,
mint régen, liszteztek, szódával
locsoltak. A nóta is végig szólt,
egy-egy megálló alkalmával
pedig ropták a táncot a részt-
vevők. Mire a csapat körbeért a
jókedv is tetőfokára jutott.

Az este szalonnasütéssel
ért véget a közösség nagy
örömére.

B.B. Hamisítatlan szüreti hangulat volt.

A legkisebbek fellépése.
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„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”

A 2014-ben megalakult, új
felállású megyei közgyűlés töb-
bek között azt a célt is meg-
fogalmazta, hogy közös össze-
fogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál
Attilától Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnökétől.

– A Magyar Kormány nö-
vekedésbarát gazdaságpoliti-
kájának is köszönhetően az
eltelt öt évben Zala megye
stabil fejlődési pályára állt –
mondja elöljáróban az elnök.
– Már épülnek azok a gyors-
forgalmi útszakaszok, melyek
biztosíthatják, vagy alapjai le-
hetnek Zala megye hosszú tá-
vú fejlődésének: Zalaegerszeg
összekötése az M7-es autópá-
lyával a sármelléki repülőtér
érintésével, az M70-es hiányzó
szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai ten-
geri kikötő várost, Kopert
összekötő autópálya válik 2x2
sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg - Rédics - Lend-
va vasútvonal helyreállítását
tartalmazó kiviteli tervek. Kö-
zel 5 milliárd forintból valósul
meg Sármelléken az a képző
központ, amely Norvégia leg-
jelentősebb pilótaképző akadé-
miájának része. A Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd fo-
rint egy részéből a zalai part-
szakasz is megújul. A Mura
program keretében Nagyka-
nizsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A megye gazdasága nem-
csak igazodik az országos fo-
lyamatokhoz, hanem több te-
rületen élenjáró. A Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pálya és a kapcsolódó beru-
házások, az 5G telekommuni-
kációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővíté-
se számos vállalat érdeklő-
dését keltették fel.

– Zala megyére jellemző a
kistelepülési, aprófalvas szerke-
zet. Ez külön figyelmet igényel?

– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett
megújultak olyan épületek, in-
tézmények is, amelyek a kiste-
lepüléseken élők mindennap-
jaiban töltenek be meghatáro-

zó szerepet. Például bölcső-
dék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők. Azonban továbbra is
oda kell figyelni a kis és apró
zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálóza-
tának folyamatos felújítására,
hiszen sok esetben ezek jelen-
tik az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatáso-
kat biztosító nagyobb telepü-
lésékhez.

– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…

– A megvalósuló beruházá-
sok, mint például ipari parkok,
energetikai megoldások, a köz-
lekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételei-
nek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozások-
nak, de közvetve hozzájárul-
nak a gazdaság bővüléséhez és
feltételrendszeréhez. Zala me-
gyében is cél a hozzáadott érték
növelése, ám ehhez meg-
felelően képzett munkaerőre
van szükség. Az elmúlt évek-
ben az országos tendenciákhoz
hasonlóan csökkenő trendeket
tapasztalhattunk az álláskere-
sők számát illetően megyénk-
ben is, 2019. júliusában 6 446
fő volt a bejelentett álláske-
resők száma, ami 5,4%-kal
kevesebb, mint az előző év
azonos időszakában. A fejlődő
zalai gazdaság folyamatosan
igényli a munkaerő rendelke-
zésre állását, ezért fontos, hogy
olyan célcsoportokat is elér-
jünk, akik nehezen vonhatók be
a munka világába. Ezt szol-
gálja a közel egymilliárd forint
összköltségvetésű, 5 éves idő-
tartamú Zalai Innovatív Fog-
lalkoztatási Paktum Megvaló-
sítása elnevezésű megyei pro-
jektünk is, melynek végrehaj-
tása eredményesen zajlik, hi-
szen időarányosan már eddig is
több álláskeresőt sikerült
bevonnunk, illetve munkához
juttatnunk az előírtnál.

– Zala megye számos gyógy-
fürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…

– Zala megye gazdaságá-
ban egyre nagyobb részarányt
képvisel a turizmus, amelyet jól

mutat, hogy 2018-ban 2.7
millió vendégéjszakát regiszt-
ráltak a kereskedelmi szállás-
helyeken, s az ide látogató
vendégek száma is 2%-kal ma-
gasabb az előző évi hasonló
időszakához képest. Magyar-
országon Budapest után Hé-
vízre látogat a legtöbb turista a
maga több mint 1.2 millió
vendégéjszakájával, és előkelő
helyet foglalnak el a megye
további gyógyfürdőhelyei, Za-
lakaros, Lenti, Kehidakustány,
valamint a Balaton-part. Azon
dolgozunk, hogy földrajzi
adottságainkat kihasználva a
fejlődő kerékpáros és zöld tu-

rizmus mentén helyzetbe hoz-
zuk a megye kevésbé ismert,
ám látnivalókban és tradíciók-
ban rendkívül gazdag térsé-
geit, kisebb településeit is. A
folyamatban lévő programokat
figyelembe véve azt hiszem
bátran kijelenthetjük, hogy tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg
a megye lakóival közösen, hi-
szen nagyon ritka egy térség
életében, hogy ilyen mértékű
fejlesztési forrás egyszerre áll-
jon rendelkezésre, mint jelen-
leg Zala megyében. Mindez
nem valósulhatott volna meg
a kormány, a zalai emberek, ve-
zetők, vállalkozók összefogása
nélkül.

– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bő-

ven, amelyet még nem fejez-
tünk be. Hazai, nemzetközi pá-
lyázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Fa-
lu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szaka-
szát nyitják meg a beruházá-
soknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást
és támogatást kap a Fidesz-
KDNP listája a polgároktól a
folytatásra, ezért is kérem, hogy
minél többen éljenek a választás
lehetőségével.

Dr. Pál Attila

Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot

vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót.
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

* Múltidézés Flam rajzaival

(2008.01.31.)

(2008.02.14.)

(2008.02.14.)

Képviselő lett

Zéró tolerancia

Szeretett miniszterelnökünk…

– Én már nem járok meccsre. A parlamentben ki tudom élni
az anyázási hajlamomat.

– Na tilinkózzon csak szépen, tisztelendő atyám! Hadd
lássam mennyit tetszett szlopálni a jó kis miseborból.

– A kadarkától vizionálsz sógor! Nem az oroszok jöttek
vissza, csak Gyurcsány jön hozzánk látogatóba.

A Magyar Falu Program keretében a kormány sok fejlesz-
tési lehetőséget kínál a falvaknak. Teskánd Község Önkormány-
zata is élt és él a lehetőséggel, hogy a lehetőségekhez mérten
projekteket valósítson meg. Bár a település adottságai, meglévő
fejlesztései, infrastruktúra hálózata messze eltér az átlagos zalai
kis községektől, azért itt is van még mit felújítani, fejleszteni.
Mint azt a polgármester, elmondta, a képviselő-Németh Ágnes
testülettel azt a célt tűzték ki, hogy minden olyan Magyar Falu
Projekt keretében kiírt pályázatra beadják az igényüket, mely
célterület szerint a településen, Teskándon is aktuális. Ahol már
korábban nyertek, ott nem kérik a projekt támogatását. Így pél-
dául az orvosi rendelőt már egy másik korábbi pályázat ke-
retében korszerűsítették, így ez nem szerepelt a célok között.

Nem így a járdafelújítás. A települést átszelő állami közút
mellett a járda még a 70-es években épült meg. Jelenleg na-
gyon rossz az állapota, amit az is nehezített, hogy annak idején
a tulajdonviszonyokkal, a területi adottságokkal nem törődve
építették ki. Van olyan része a járdának, ahol lépcsőt építettek
bele, máshol a villanyoszlop van a közepén, illetve az sem
ritka, hogy szinte bedől a mellette lévő közúti árokba. Az ön-
kormányzatnak több feladattal is meg kellett küzdeni az elmúlt
időben, először tervezőt sem volt könnyű találni, majd a meg-
lévő tervekkel pályázni. Bár ilyen járdaépítésre nem igazán ír-
tak ki pályázatot. Mivel az állami közút melletti járdáról van
szó, előbb meg kellett szerezni a tulajdonjogot is. Mindezek
birtokában vághattak bele a járdafelújításba. Így egyértelmű
volt, hogy a Magyar Falu Projektben a járda mindenképpen be-
került. Némi keserűség a dologban, hogy csupán anyagkölt-
ségre lehet pályázni és ezt is maximalizálták 5 millió forintban.
Így ha nyer is a projekt, akkor is jelentős önerőt kell a kivi-
telezésnél mellé tenni.

A Magyar Falu Program keretében még útfelújításra, az
óvoda udvar fejlesztésére és a hivatal épületének korszerű-
sítésére, zöldterületek karbantartásának gépeire adtak be tá-
mogatási kérelmet. Az útfelújításba csak olyan önkormányzati
út fért bele, mely belterületen van és nem lehetett pályázni
föld- vagy kavicsos út aszfaltozására, így a Rigó utca felújítása
új aszfaltréteggel való ellátása kerülhetett be. Az óvoda udva-
rára egy eszköztároló, a település zöldparkjainak gondozásához
kisgép és egy nagyobb teljesítményű ágaprító beszerzése került
be a pályázatba. A hivatal épületének felújításánál pedig a
fűtéskorszerűsítést és a 60-as években kiépített villanyhálózat
cseréjét vették bele a projektbe.

A település több részén is gondot okoz a csapadékvíz, az
elvezetésének hiánya, vagy elégtelen volta. Mint azt a polgár-
mestertől, Németh Ágnestől megtudtuk, a település egyik kriti-
kus pontján most némi remény látszik felcsillanni, s talán lesz
keret a megoldásra. A és utcák csapadék-Toldi Mátyás király
vízének elvezetésére elkészültek a vízjogi létesítési engedélye-
zési tervek és ezzel párhuzamosan a Területi Operatív Program
keretében lehetőség van pályázni. Ezt meg is teszi az önkor-
mányzat és a csapadékvíznek a Szentmihályfai patakba veze-
tésével megoldódhat végre a több éves gond.

Járdára, útra pályáznak
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A Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elne-
vezésű projekt keretében Ko-
vászna megyei delegációt fo-
gadott a megyei önkormányzat
szeptember 16-20. között.

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

A találkozó részleteiről Pá-
csonyi Imrét, a közgyűlés alel-
nökét kérdeztük.

– A Kárpát-medence két
határmegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi öröksé-
gét céloztuk meg – mondja

elöljáróban az alelnök. – A ha-
tármentiség a múltban sok eset-
ben hátrány volt, gondoljunk
csak a Nyugat-Magyarország
határán lévő vasfüggönyre. Sze-
rettük volna megtalálni a közös
történelmi pontokat, hiszen
tény, hogy a nyugati határvi-
déken a múltban éltek székely
őrállók. Egyrészt a székelyek
zalai jelenlétét jártuk körül,
illetve olyan történelmi emlék-
helyeket kerestünk fel, amelyek
turisztikailag hasznosíthatók,
illetve fontosak a helyi iden-
titás szempontjából.

– Hol járt a zalai küldöttség
korábbi erdélyi látogatása so-
rán és hová kalauzolták most a
kovásznai vendégeket?

– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barca-
földvári fogolytábort, bekap-
csolódtunk a Gábor Áron év-
forduló eseményeibe, koszorú-
zásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeink-
nek pedig megmutattuk a ma-
gyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ot-
tani kiállítást, a lovászi légó-
pincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a tör-
ténelmi emlékhelyek turisztikai
hasznosításáról. A küldöttség
tagjai pedig előadást tartottak
az érdeklődőknek a megyeháza
dísztermében. Az egyik nap
Lendvára látogattunk, ahol töb-
bek között megtekintettük a
várat, az utolsó napon pedig
Mura menti kirándulás szere-
pelt a programban, vízitúrával,
murakeresztúri nemzetiségi
konferenciával, a Zrínyi kadé-
tok avatásával. Olyan közös
pontokat kerestünk, melyek
mindkét megyének fontosak
identitásunk szempontjából, s
szeretnénk, ha a jövőben minél
többen megismernék e neveze-
tességeket.

Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszköz-
gyűlésén került sor a hagyomá-
nyoknak megfelelően a kitün-
tetések átadására.

Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzá-
járultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazda-
sági eredményeihez, az ország

Zala megye stabil fejlődési pályára állt

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gaz-
dasága – hangsúlyozta.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszé-
dében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlő-
dési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Épít-
sünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefo-
gásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A köz-
gyűlés Zala Megye Díszpol-
gára kitüntető címet adomá-
nyozott színmű-Rátóti Zoltán
vésznek (Magyarföld) a kistele-
pülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat Monda Lász-kapott
lóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat dr. Györgyvehetett át
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondos-
kodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményve-
zető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat Szörényi Zoltánkapott
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sport-
jáért Díjat Vla-adományoztak
szák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sport-
jáért Díjat Szőcs Jánoskapott
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Tár-
sadalomért és Nemzetiségekért
Díjat Végi Csabaérdemelt ki
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ado-
mányoztak zala-Novák Ferenc
karosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ka-
pott a (Nagy-Hidrofilt Kft.
kanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A kitüntetettek és a vezetők.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.
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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

Látványos fejlődés jelle-
mezte az elmúlt öt évben Za-

laegerszeget. Még a közeli na-
pokban is több jelentős beru-
házás avatóünnepségére került
sor a megyeszékhelyen.

A .Zalaco Sütőipari Zrt

2015-ben már végrehajtott egy
jelentős fejlesztést, hiszen 1,3
milliárd forintos beruházással
új üzemcsarnok épült az északi
ipari parkban, 150 új munka-
helyet teremtve ezáltal. 2018-
ban újabb befektetésről döntött
a menedzsment, amelynek ke-
retében 4,6 milliárd forint ér-
tékű fejlesztésbe kezdett a
vállalat, amit 836 millió forint
állami támogatással segített a
kormány. Mindez újabb 150
álláshelyet eredményez.

Az állami beruházással meg-
valósuló járműipariZalaZone

tesztpálya és a környezetében,

Látványosan fejlődött a megyeszékhely
Számvetés Balaicz Zoltán polgármesterrel

magántőkéből épült ZalaZone

Kutatási és Technológiai Köz-

pont hosszútávon meghatározó
szereplővé teszi Magyarorszá-
got a járműipari fejlesztések
területén. Ennek átadására
ugyancsak minap került sor.

– Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejleszté-
si és munkahely-teremtési prog-
ram hatására folyamatosan fej-
lődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedé-
se és a kiszámítható, stabil kör-
nyezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalko-
zásokat is. Az elmúlt öt év-
ben összesen több mint négy-
ezer új munkahely jött létre –
ismerteti lapunkkal a kedvező
tendenciát pol-Balaicz Zoltán

gármester.
A regisztrált álláskeresők

száma a városban évről évre

csökken. Mára ez az arány re-
kord alacsony szintre csökkent.
A munkanélküliség aránya Za-
laegerszegen: 2014. december:
4,7 %; 2015. december: 3,3 %;
2016. december: 3,0 %; 2017. de-
cember: 2,7 %; 2018. december:
2,5 %; 2019. augusztus: 2,3 %.

– Zalaegerszeg folyamatos
fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló program-
csomagot fogadott el a közgyű-
lés – folytatja a polgármester. –
A megoldások között szerepelt
a munkáshotel létesítése (600
millió forintos beruházással el-
készült), duális szakképző köz-
pont kialakítása ugyancsak 600
millió forintos projekt kereté-
ben (a beruházás elindult),
szakemberlakás koncepció, la-
kásvásárláshoz nyújtott kamat-
támogatás, építési telkek ked-
vezményes biztosítása. 2015-ben
az országban elsőként nyerte el
a Tudományos és Technológiai
Park minősítést a város északi
ipari parkja, 2016-ban a város
kiérdemelte a „Befektetőbarát
Település” címet, 2018-ban pe-
dig Zalaegerszeg vehette át
„Az év ipari parkja” kitüntetést.

Az újabb megmérettetésre
készülő polgármester sorolja a
további, több már folyamatban
lévő beruházást, fejlesztést is:

– Már épül 170 milliárd
forintos beruházással a Zala-
egerszeget az M7-es autópályá-
val összekötő, a sármelléki
nemzetközi repülőteret is érintő
M76-os kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út. Zajlik a Zalaeger-
szeget az osztrák határhoz ve-
zető M8-as úttal összekötő
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út tervezése. Kormányhatározat
született a zalaegerszegi lo-
gisztikai központ és konténer-
terminál létrehozásáról, továb-
bá 45 milliárd forintos ráfor-
dítással épül az északi ipari
parkban, 265 hektáros területen
az elektromos és az önvezető
autók kutatás-fejlesztésének és
innovációjának Európában is
egyedülálló bázisa, a járműipa-
ri tesztpálya. Ehhez kapcsolód-
va Magyarországon belül Zala-
egerszeg lett az ötödik gene-
rációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosa. S nem hagyhatjuk
szó nélkül az új uszodakomp-
lexumot sem.

Zalaegerszeg látványos fej-
lődése természetesen nem csak
a helybelieket érinti, hiszen
több ezer, a környező települé-
sen élő munkavállaló a megye-
székhelyen találja meg boldo-
gulását, s veszi igénybe a város
egyre fejlődő infrastruktúráját.

z.t.

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

Balaicz  Zoltán: – Az elmúlt öt évben összesen több mint négy-
ezer új munkahely jött létre.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Közép-Zala
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A közeljövőben a teskándi
Ilona kápolna 3 dimenziós film-
je is felkerül a Térségi Mobil
Digitális és Élménytárba. Nem
lesz azonban az Árpád-kori ká-

Göcsej értékeit digitalizálják
– növelve a térség turisztikai jelentőségét

polna egyedül, hiszen 17 göcseji
település összefogásával valósul
a digitális értéktár létrehozása.

Mindez azért valósulhat
meg, mert Teskánd Község Ön-

kormányzata úgy döntött, hogy
összefogja a göcseji falvakat és
pályázik a Göcsej Zalamente
Leader Egyesület Térségi Mo-
bil Digitális Érték- és Élmény-
tár létrehozására kiírt célte-
rületre.

Nem kisebb feladatra vál-
lalkoztak, mint Göcsej értékei-
nek bemutatására és egy térségi
mobil érték és élménytár lét-
rehozására. A tavalyi évben be-
adott projekt a göcseji falvak
összefogásával indult, a 18 érin-
tett településből 17 írta alá az
együttműködési megállapodást.

Teskánd Község Önkor-
mányzata a napokban kapta
meg a 21 millió forintról szóló
támogatói okiratot, azaz indul-
hat a megvalósítás.

A projekt célja Göcsej épí-
tett és természeti értékeinek
bemutatási, digitális formában

való hozzáférhetősége. A pro-
jekt tartalmi elemeként minden
településről készül drónfelvé-
tel, kiemelve az adott település
értekeit. Ezeket az objektumo-
kat úgy fotózzák le, hogy utána
egy 3 dimenziós szkennel se-
gítségével térhatású filmmé
rögzítik. Egy számítógépes app-
likáció segítségével így bárhon-
nan valós térformájában meg-
tekinthető például az adott épü-
let. A települések turisztikai lát-
nivalói, értékei mindemellett
egy közös weblapra is felke-
rülnek.

A projekt megvalósítására
18 hónap áll rendelkezésre, de
természetesen szeretnék minél
előbb elkészíteni, hogy a nyár-
ra, a turista szezon beindulására
már készen legyen egy bárki
által megtekinhető göcseji érték
és élménytár. Ez bemutatja
Göcsej turisztikai vonzerejét,
attrakcióit. A projekt segíti ez-
által a helyi identitástudat erő-
södését és Göcsej turisztikai
megítélésben jelentős pozitív
hozadékkal bírhat.

Az Ilona kápolna…

Augusztus utolsó forró napja nem igazán kedvezett a város-
néző túrának. Ám amikor a célul tűző kirándulást szer-Zágrábot
vezték a szervezők – az és aTeskándon önkormányzat Teskándért
Egyesület tagjai – nem gondolták, hogy egy ilyen meleg nyárvégi
napot fognak ki.

Teskándon több évtizede hagyománya van a kirándulásoknak,
minden évben szerveznek a falu lakosságának rövidebb, hosszabb
távra szóló élményekkel teli utazást. S ha már teskándiaknak
szerveztek kirándulást, akkor stílszerűen teskándi buszsofőrrel,
Vass Károly vezetésével utazott az ötven fő. Az idei cél a közeli
Horvátország volt.

Elsőként a horvát fővárosba, Zágrábba utaztak. A 800.000
lakosú város alapítása magyar királyunk, nevéhezSzent László
fűződik, aki 1093-ban alapította a zágrábi püspökséget.

A horvát főváros gyakorlatilag két város egyben: az alsóvá-
rosban széles sugárutakat, hatalmas tereket, és szecessziós épüle-
teket találunk. A felsővárosnak pedig meghitt, középkori han-
gulata van.

Elsőként a Mária mennybemenetele templomot nézték meg,
Horvátország legnagyobb katedrálisát a Káptalan dombon Európa
legjobb állapotában megmaradt középkori városfala veszi körül.

Ezt követően a Dolac piacon nézhettek körül, ahol az élel-
miszerek mellett kézműves termékek is vásárolhatók. Sokan vol-
tak olyan bátrak és a halpiacra is benéztek. Nagyon érdekes volt
látni a sok-sok tengeri herkentyűt.

– Nekünk, a szárazföldi piachoz szokott vásárlóknak, már ez
maga is nagy élmény volt – mondja a polgármester, Németh
Ágnes, aki ezúttal is a kiránduló csapattal tartott – talán sokan
most láttunk először polipot, mármint nem fényképen vagy tv-
képernyőn keresztül.

A városbeli séta számos más érdekességgel szolgált, mindezt
az idegenvezetőként is dolgozó helybéli vezé-Simon Viktória
nyelte. A fő és legnagyobb tere a Jellasics bán-tér. Valamikor piac
volt, ma turisták kedvelt helye, sétáló terület és a téren több
kávézó található. Josip Jelačić bán szobrát 1866-ban állítottak, s
azt is megtudhattuk mikor, melyik történelmi korban merre nézett
a lovas szobor kardja. A téren található még a Kolmár-palota,
amely ma a Horvát Irodalmárok Társaságának székhelye, a Rado-

Horvátországban jártak

ház és egy hangulatos kút is. Szűk, középkori utcákon át értük el a
Kőkaput és a felsővárost.

A felsőváros (Gradec) Zágráb történelmi központja. A közép-
korban alapították a Káptalandombbal együtt. A Felsőváros főtere
a Szent Márk-tér, ahol valamikor kereskedők árulták portékáikat,
ma itt található a horvát parlament, a Szábor és a zágrábi városi
közgyűlés, a Szent Katarina-templom, a Szent Márk templom. A
hangulatos Strossmayer sétányról csodaszép panoráma nyílik a
városra. Itt egy kisebb kalandban is volt része a csapatnak. A lép-
csősoron lefelé tartva zsebtolvajok szemelték ki a hátizsákos turis-
tákat. Egy pénztárca lett a zsákmányuk, mivel a csapat hátsó ré-
szen már elkapták a banda néhány tagját. Ők elfutottak, mi meg
egy hasznos tapasztalattal lettünk gazdagabbak, ilyen helyen nem
jó hátizsákkal túrázni.

Délután a régi fővárosba, Varasdra Európa egyik legszebb,

barokk városába utaztunk. Éppen egy háromnapos fesztivál ese-
ményeibe cseppentünk. Így nem csak a kisváros szépségeivel
ismerkedhettünk meg, hanem igazi horvát fesztiválhangulattal is.

A határközeli város jelentőségét igazolja, hogy az 1667-es tűz-
vészig Varasd volt Horvátország fővárosa. S bár a meleg már na-
gyon elfárasztotta a társaságot, azért egy hangulatos fesztiválos
sétát még tettük a városban, s megnéztük az Erdődy várat, a
székesegyházat, a barokk palotákat.

Csoportkép a varasdi várban.
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Régen nem jártam , azonban alkalmankéntPetrikeresztúron

baráti beszélgetések során, ha felmerült a település neve, meglepő
és megjegyzésre méltó eseményekről meséltek az ismerőseim.
Olyan eseményeket emlegettek, mint Fehér Vacsora, Találkozzunk
hétfőn! és Lámpások éjszakája.

Az interjúra készülve a település közösségi oldalán kutakodtam,
azonban nem sokat tudtam meg a falu vezetéséről, kik is állnak az
ötletek, a megvalósítás mögött. Sokkal több hír szólt a millió prog-
ramról, ami az elmúlt években megvalósult a kis 380 fős göcseji fa-
luban. Olyan gazdag kulturális kínálatot látok már az interneten, me-
lyet sok kisváros is megirigyelne. Az interjúra korábban érkezem,
hogy legalább egy kicsit körülnézhessek a településen. A kultúrház-
hoz érve, melyben a polgármesteri iroda is található, kedves anyuka
fogad két vidám kislánnyal az oldalán. Mondom, hogy Borvári Lili

polgármester asszonyt keresem, amikor a fiatalasszony örömmel
biztosít róla, hogy jó helyen járok, mert bizony ő az.

Megmutatja az igényesen felújított kultúrházat, melyet az idei
évben adtak át, nyílászáró csere, szigetelés, festés, mozgáskorláto-
zott mosdó kialakítása, eszközbeszerzés valósult meg a pályázatból.
Megnézzük a kertet, ahol a polgármester asszony második kislánya
születésekor felajánlott egy éves béréből épült játszótér áll. Az ud-
varban irigylésre méltó kemence komplexum, aszaló található, me-
lyek a helyi civil szervezetek támogatatásával épültek pályázati for-
rásokból. Amíg a gyerekek a játszótéren játszanak, a polgármester
asszony megmutatja, hol fog a jövő évben megépülni a szabadtéri
pajta, melyet a Leader forrásból nyertek az elmúlt hetekben. Meg-
nézem a tavalyi évben megvásárolt házat, mely a kultúrház mellett
közvetlenül található. Jelenleg szociális bérlakásként funkcionál,
azonnal be tudott költözni egy helyi család. A tereprendezés, parkoló
kialakítás a két egybenyitott területen folyik. Parkosítást, játszótér
bővítést terveznek a jövő évre. Tervek között hallok felnőtt fitnesz
parkról, szoborról, gazdag növényzetről, ahol jó megpihenni. Az
idei ősszel átadásra kerül egy tanösvény is faluban és egy kiadvány
is, melyben a helyi recepteket mutatják be.

Ha már nézelődünk, átlépünk a három házzal arrébb található
tájszobába is, mely a helyi lakosok adományaiból került berende-
zésre. Gyönyörűen, autentikusan berendezett szoba, ahol min-
denki úgy érezheti néhány percig, hogy kicsit visszarepült a múlt-
ba, nagymamája konyhájába, szobájába.

A tájszoba mellett, az önkormányzat apartmanja található a ház-
ban. A közösségi udvarban pedig egy felszerelt kerámia műhely és
egy 20 kerékpáros kölcsönző.

A „tárlatvezetés” után leülünk a szép, világos irodába, ahol a pol-
gármester asszony mesélni kezd a település elmúlt öt évében
zajlott eseményekről, fejlesztésekről. A közvilágítást korszerűsítették
LED lámpákra, mellyen annyit spóroltak a településnek, hogy a
megtakarított összegből a település majd minden lámpaoszlopára
világítótest került.

A településen új járda is épült a Petőfi utcában, ahol korábban so-
ha nem volt járda és a lakosság vagy a forgalmas úton vagy sáros föl-
dön volt kénytelen gyalogosan megközelíteni a házaikat, akár ke-
rékpárral, akár babakocsival.

A Pató hegyi út kövezését is elvégezték az elmúlt években, új
híd épült a Győrfiszegi út és Becsvölgye erdei útját összekötő
részre. Azért is fontos ez, mert civil kezdeményezésre idén harma-
dik alkalommal kerül megszervezésre a Pálóczi Horváth Ádám
teljesítmény túra. Megtudjuk, hogy az önkormányzat vezetése öröm-
mel támogatja a hasonló ötleteket, terveket. Idén másodszor kerül meg-
rendezésre a II. Szüreti Off Road Túra, ahol a terepjáróval gyönyör-
ködhetnek az őszi tájban.

Aki sportolni szeretne a településen a túrázáson, terepjárózáson
túl is van lehetősége, a konditeremben, a foci és röplabda pályán
és női tornán.

A településen nincs gyermekintézmény, a falugondnoki szol-
gálat szállítja a kis gyerekeket, mely komoly anyagi segítség a
családoknak. Mivel a polgármester asszony maga is édesanya, át-

Petrikeresztúron járva…

érzi a családosok helyzetét és minden erejével a fiatal testületi ta-
gokkal támogatják a gyerekes családokat. Minden iskolás gyer-
mek iskolakezdési támogatást kap, minden gyermek szeptember-
ben névre szóló ajándékban részesül, az idei évben kulacsot és
uzsonnás dobozt kaptak a gyerekek. Az újszülöttek érkezése is
nagy öröm a faluban, szülési támogatást és a svéd mintát követve
babacsomagot kapnak, kis ruhával, babaápolási szerekkel, já-
tékkal és egy kis ajándékkal az anyukának.

A gyerekekre gondolnak húsvét, mikulás és karácsony alkal-
mával is. Az átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően a település
minden lakosa karácsonyi támogatást és apró ajándékot kap.

Az idei évben is pályáztak szociális tűzifára és külön pályázatot
nyújtottak be az idős helyi lakosság egyszeri támogatására is.

A képviselő-testület két mellékútra is pályázatot nyújtottak be,
egy nyertes vízhálózat konzorciumi pályázatuk van.

A környezet szépítése, fejlesztése fontos feladata a testületnek,
ezért az elmúlt években fásítást végeztek minden utcában, a Győr-
fiszegi utcában az idei évben és jövőre kerül sor a fásításra.

K. B.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

A felvétel a közösségi napon készült.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérő probléma,
hogy a régi, lecserélésre ítélt
bútorokkal mit lehetne kez-
deni. Az együtt eltöltött,
évek alatt kialakult érzelmi
kötődés miatt – még hasz-
nálható, ne dobjuk ki – meg-
oldásban gondolkodnak so-
kan. Péter is egy ilyen hely-
zetben találta magát, amikor
megkérték, hogy az új nap-
pali bútor beépítése előtt se-
gítsen levinni a régi ülőgar-
nitúrát. Péter tapasztalt szak-
ember, egyből észreveszi,
hogy ez az ülőgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért ezt
az utolsó szállítást már nem
fogja szétesés nélkül kibírni.

Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nél-
küli mozgatás lehetőségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova tudnák rakni az
ülőgarnitúrát. Egyetlen lá-
nyuk sorra veszi a lehető-
ségeket.

– Be kell rakni a ga-
rázsba!

– Tele van, még az autó-
val se tudok bejárni –
mondja az apa.

– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.

– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg se
tudunk mozdulni.

Vajon kihez lehetne el-
vinni?

Végig veszik a rokono-
kat. Hosszas telefonálások
után se lesz megoldás. Senki
se tudja befogadni a sokat
megélt ülőgarnitúrát. A hely-
zeten felháborodó egyetlen
lányuk kifakad. – Tavaly,
amikor kutatóként kint dol-
goztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy ve-
gyetek a Balatonon egy nya-
ralót, és akkor most lenne
hova tenni az ülőgarni-
túrát…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Már akkor mondtam…

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ:

Ekler Elemér
Szerkesztõség:

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

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Göcsej Nyomda Kft.Készült:

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

Közép-Zala
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A 2019. szeptember 26-i ülésének kez-Zala Megyei Közgyűlés
detekor elnök átadta a Zalai Pedagógus díjatdr. Pál Attila Szö-
rényi Zoltán Ferencnek több évtizedes kimagasló pedagógiai és
példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.

A 2019. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a közgyűlés
fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöknek válasz-
totta a Zalaegerszegi Törvényszékre nyugalma-László Ferencné
zott középiskolai tanárt és középiskolai tanárt.Kaczor Jácint

A 2019. áprilisi közgyűlési jóváhagyást követően lezajlott
államigazgatási eljárást, majd az állami főépítészi és miniszteri
állásfoglalás beszerzését és a kért javítások átvezetését követően a
közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területrendezési Terv mó-
dosítását.

Döntés született a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, illet-
ve Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés című felhívás keretében a Zala Megyei Önkormányzat
részvételével benyújtandó pályázatokról. Az érintett települési
önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó fejlesztések
kerékpárutak kialakítását, felújítását, valamint meglévő utak cso-
mópontjának megépítését és forgalombiztonsági korszerűsítését
célozzák a megye több térségében.

Jóváhagyta a közgyűlés az Interreg V-A Szlovénia – Magyar-
ország Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Zala
Megyei Önkormányzat partneri részvételével benyújtott két szlo-
vén és két magyar partner együttműködésével megvalósítandó
„Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyú-
ló regionális együttműködés terén” elnevezésű projektet. Az

A ciklus utolsó ülése

együttműködés célja egy határon átnyúló területfejlesztési hálózat
létrehozása, az intézményi kapcsolatok és kapacitások erősítése a
tervezési, illetve helyi és regionális szintű stratégiai dokumentu-
mok elkészítésében való szerepvállalás elősegítése érdekében.

Módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetését, melynek főösszege így 826 627 ezer Ft.

Az ülés zárásaként dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke megkö-
szönte a képviselők Zala megye fejlődésének elősegítése érde-
kében végzett munkáját és emléklapot adott át nekik. A sokévi
megyei képviselői munkától elköszönő Pintér László, Vajda Lász-
ló Góra Balázsés képviselőknek emlékplakettet adott át. (Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat)

Dr. Pál Attila megköszönte a képviselők munkáját.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Lakatos György szeptember
végén számolt be lapunknak a
csoport megalakulásáról, mely
a helyi természetbarát, túrázni
vágyókat hívatott összefogni. A
MITE Tófej máris 43 taggal
büszkélkedhet és első túrájukon
is túl vannak már.

Amint azt az ötletgazdától,
Lakatos Györgytől, a helyi kö-
zösségi ház vezetőjétől meg-
tudtuk, a korábban nagy nép-
szerűségnek örvendő vándortá-
borok máig meghatározó élmé-
nyei hozták a túracsoport meg-
alakításának ötletét.

Túracsoport alakult Tófejen
Mint meséli, egykori kollé-

gája, vezeté-Marancsics Imre
sével tíz éven át, minden nyá-
ron, az ország számos pontján
táboroztak a helyi gyerekekkel,
mely az évek alatt komoly
mozgalommá nőtte ki magát.
Tavaly nosztalgia túrára invitál-
ták az egykori tagokat és a Ba-
konyban található Cuha-patak
völgyét tűzték úti célul, idén
nyáron pedig a Dunakanyarban
és a Rám-szakadék környékén
túráztak.

A szeptember 14.-i alakuló
megbeszélésen fogalmazták meg a szerveződés fő célját: közvet-

len környezetük természeti ér-
tékeinek felfedezését és megis-
merését gyalogtúráik során. Több
mint tíz lehetőség közül, végül
a MITE Tófej azaz Minden Idő-
ben Túracipőben Egyesület Tó-
fej nevet választották maguknak.

Első túrájuk alkalmával szep-
tember 28.-án, szombaton a
Tófej környéki szőlőhegyeket
barangolták végig, érintve há-
rom kápolnát. Így a gánihegyi,
újhegyi, Tófej-hegyi dombokat
és a Tófeji Haranglábat, Őran-
gyalok Kápolnát, Tófej-hegyi
Kápolnát látogatták végig. Ge-
rencsér Lászlóné, Marika néni
Gánihegyen szalonnasütéssel

egybekötött pihenőt biztosított
a természetjárók számára. Agy-
tornát is végzett a csapat, hi-
szen Tófej természeti értékeik-
hez kapcsolódó feladatokat ol-
dottak meg.

Az első alkalommal 41fő,
két kutyussal vette nyakába a
tófeji határt, mintegy 12,5 km-t
teljesítve, remek hangulatban.

A jövőre való tekintettel
megtudhattuk, hogy szeretné-
nek legalább havi egy túrát tel-
jesíteni, melynek következő ál-
lomásaként október 11-én csat-
lakoznak a „X. Holdfénytúra a
Rezi várhoz” névre hallgató
rendezvényhez.

Gellén Szilárd

Szeretnének havonta egy túrát teljesíteni.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684


