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Út a bödei Öreghegyre

Balról dr. Tóth - Árvai Viktória aljegyző, Kulcsár Béla, a kivitelező cég ügyvezetője, Ujj Tibor polgármester, Vigh László,
Bencze Ildikó jegyző.

Göcsej legmagasabb pontjánál, a Kandikónál alig valamivel alacsonyabban, a 287
méter magas bödei Öreghegyen
avatták fel szeptember 22-én az
aszfaltburkolatos hegyi utat.

– A hegyi gazdálkodás már
csak nyomokban fellelhető, régen valamennyi birtok gondozva volt itt Bödén – kezdte Ujj
Tibor polgármester. A magasságnak köszönhetően előbb ter-

mett itt a paprika, a paradicsom
és a krumpli, mint a faluban.
Böde zsáktelepülés, annak
minden előnyével és hátrányával. A szomszédos falvak légvonalban közel vannak, de a
közúton már lényegesen nagyobb a távolság. A Herman
Ottó Intézet által kiírt zártkerti
pályázaton 10 millió forintot
nyert az önkormányzat. Az
összeg nagyobb részéből sikerült megvalósítani a közel 600
méteres utat. A fennmaradó
pénzből két önkormányzati gyümölcsöst hoztak létre. Böde
pályázatok útján tud előre jutni.
– Évtizedes polgármesterségem legjelentősebb eredményének tartom az Öreghegyre
vezető út megvalósulását –
folytatta Ujj Tibor polgármester. – A templomfelújításra az
egyházközség 10 millió forintot
nyert, a régi iskola felújítása,
amely közösségi célokat szolgál majd, 15 millió forintba
kerül. A faluház energetikai fel-

újítására 22,5 millió forint áll
rendelkezésre a sikeres pályázatoknak köszönhetően. A faluházzal szemközti területen egy
közösségi teret, pajtaszínházat
álmodtunk meg, ezt az eredményes Leader-pályázat segítségével valósíthatjuk meg.
A Magyar Falu Program
célja, hogy jelentősen javítsa a
falvakban élők lehetőségeit. Ha
olyan vezetője van egy településnek, aki előre tervez, akkor a
falvak hátrányos helyzetét előnyre lehet fordítani – erről Vigh
László országgyűlési képviselő
beszélt.
Böde kedvelt lakhellyé változott, a közelmúltban nyolc
fiatal család vásárolt itt ingatlant. Jelenleg nincs is eladásra
váró házhely a faluban. A sikeres folyamatok bizonyítják a
Magyar Falu Program létjogosultságát. Az elmúlt években
140-145 millió forintos fejlesztés valósult meg Bödén.
Samu László

www.zalatajkiado.hu
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.
Bővebb információ a 06-92/511-322 telefonszámon kérhető.
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A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen
Az idei évben 2020. szeptember 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Himnusz elhangzását követően a jelenlévők a tavasszal elhunyt megyei díszpolgárra, Fekete Györgyre emlékeztek.
Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelentősebb iránytűnk és ezzel párosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét építsünk.
Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a magyarságért. Ugyanakkor kiemelkedő személyeket is adott az országnak.
Az esemény további részében elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány kapta Zala megye közbiztonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítása alatt az eddigiektől eltérő,

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, melyeket a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság 2015 óta elért, segítve ezzel a megyében élők szubjektív biztonságérzetének javítását.
A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományozott Szabó Józsefnének, Mikekarácsonyfa község volt polgármesterének. A közgyűlés Zala megye egészségügyéért díját dr.

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondoskodásáért díjban részesült Gulyásné Belinszky Ilona, a Zalaszentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tófeji Kincskereső Általános Iskola tanítóját.
A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására
A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fellépési lehetőséget kínáló úgynevezett Raktárkoncert-sorozat népszerűsítésében az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.
Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikáció ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget.
A számos ügyfélnél – köztük például a Magyar Telekom,
a Szerencsejáték Zrt., vagy az
MVM Csoport – már bizonyított, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

Rúzsa Magdi is a fellépők között van.

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításában, de az elkészülő koncertfelvételek technikai véglegesítésében is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajongói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépésekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, információk révén találkozhatnak az ügynökség támogató munkájával.

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 sportéletében végzett 100 éves tevékenysége elismeréseként – a Zalaegerszegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosárlabdázó Bodrogi Csaba vette át
az egyesület nevében.
A közgyűlés Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat Nagy Bálint, Keszthely polgármestere vette át.
A közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagykanizsa).
Zala megye fejlesztéséért díjat kapott a Zalavíz Zrt. A társaság nevében Arnhoffer András elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományozott Stamler Lajosnak (Nagykanizsa).
Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Díszpolgára, dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.
A program végeztével állófogadásra került sor, ahol pohárköszöntőt mondott Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).
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* Múltidézés Flam rajzaival Szüreti felvonulás Babosdöbrétén
Válság

Sajnos ebben az évben
sorra maradnak el a közösségi rendezvények a vírushelyzet miatt. Babosdöbrétén –
mivel szabadtéren rendezték –
megtartották a szüreti mulatságot.
Az időjárás is kegyes volt,
igaz kissé hűvös időben, de eső
nélkül telt a délután. A szokásos módon zajlott a gyülekező. A helyieken kívül sokan

jöttek a környező településekről, sőt távolabbi ismerősök is érkeztek. A kosarakból
előkerültek a finom enni- és
innivalók, a hangulat egyre
fokozódott. A megszokott
útvonalon haladt a csapat, s a
régi kastély előtt ért véget a
felvonulás. Nem maradt el a
szokásos kolbász- és szalonnasütés, a tánc, s a mulatság sem.

– Ezeken a szadeszosoknak mégis csak nagy eszük van.
Időben elmenekültek a süllyedő hajóról…
(2008.10.30.)

Gazdasors

– Te most miben buksz éppen? Tejben, vagy pulykában?
(2008.10.30.)

Nagy volt a jólét…

Az időjárás is kegyes volt…

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

– Csak tudnám, mikor költekeztem annyira túl, hogy így becsődölt az államháztartás?
(2008.10.30.)
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Nagy fontosságú bejelentés a megyeszékhelyen
Zalaegerszegen gyártják a világ legmodernebb tankjait
A Rheinmetallal együttműködve, a gyártóüzemen túl,
egy a Lynxek és off road járművek tesztelésére alkalmas
tesztkörnyezetet is kialakítanak a ZalaZone járműipari
tesztpályán – jelentette be
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszegen szeptember 10-én.
A jelenlévőket házigazdaként Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, aki egyben
köszönetet mondott a cégnek
és a kormánynak, hogy Zalaegerszegen 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 harcjárműveket gyártó üzem és 20
hektáros területen tesztpályát
is kialakítanak mellé. A termelés 2023-tól indul el, a világ
egyik legmodernebb hadiüzeme a beszállítókkal együtt
mintegy 500 embert foglalkoztat, és a gyártáson kívül fejlesztéssel is foglalkoznak majd
– tette hozzá.
Az innovációs és technológiai miniszter kifejtette: nem
ez az első eset, hogy a hagyományos magyar-német együttműködésben egy közös projekt
innovációs elemmel is bővül.
A zalaegerszegi vegyesvállalat
jelentősége ugyanakkor abban
van, hogy a magyar haderőfejlesztési program legnagyobb értékű beszerzése révén
a Magyar Honvédséget az új
üzemben készülő harcjárművekkel látják el.
Palkovics László szerint
2020 első felének tapasztalatai
alapján okkal számíthatunk
arra, hogy a német vállalatok
az eddigieknél is jobban keresik a közép-európai lehetőségeket. A német világmárkák a
beszerzési láncok lerövidítése
érdekében szorosabbra fűzhetik magyarországi kapcsolataikat, a Rheinmetall megjelenése is az Audi, a BMW, a
Mercedes és egyéb beszállítók
jelentős márkáinak sorát gyarapítja.
Hozzáfűzte, hogy a páratlan adottságokkal rendelkező
ZalaZone mellett nemzetközi
szinten is jelentős ipari-inno-

Fotó: MTI/Varga György
Háry András, a ZalaZone ügyvezető igazgatója (b) és Armin Papperger aláírja az együttműködési 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 Rheinmetall Landsysteme lánctalpas járművek és tornyok értékesítési alelnöke (j).

vációs bázis épül, ami bővíti a
tesztpálya szolgáltatási kínálatát, erősíti a hazai ipart és a
magyar vállalkozások beszállítási lehetőségeit. Zalaegerszeg és a térség a magyar gazdaság talpraállításának motorja
lehet.
Benkő Tibor honvédelmi
miniszter arról beszélt, hogy a
biztonsági helyzet és környezet rendkívül gyorsan, élesen,
sokszor kiszámíthatatlanul változik, a kormánynak és a katonáknak látniuk kell, hogy milyen feladat és felelősség hárul
rájuk Magyarország és a magyar emberek békéjének megóvása érdekében. Az elmúlt
évtizedekben a környezetünkben kialakult helyzet rendkívül
sok kihívást rejt, ezért felkészültnek kell lenni, a honvédelmi és haderőfejlesztési
program ezt a célt szolgálja.
A program nemcsak a
technikai eszközök megvásárlásáról szól, hanem a hadiipar
megteremtéséről, a kutatás-fejlesztés, a foglalkoztatás biztosításáról is. A harcjárművek
beszerzésével 17 éves lemaradást pótolnak a magyar katonák, mert a honvédségnek
2003-ig voltak páncélozott
szállító harcjárművei, de azokat akkor kivonták az önjáró
lövegekkel együtt, most ezt
kell újra megteremteni.

Maróth Gáspár, a Miniszterelnökség védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosa
arra emlékeztetett, hogy éppen
száz éve hozták létre Magyarországon a haditechnikai intézetet, de a második világháború, majd a rendszerváltás
után a hadiipari kutatás padlóra került.
Hozzátette, hogy a szomszédos országokban is magasabb volt a hadiipar fejlettségi
szintje, de sikerült a világban
olyan partnereket találni, amelyekkel megteremtették a feltételeket. A Zalaegerszegre került harcjárműgyártásért is
több ország állt sorba – sokkal
nagyobb reményekkel, mint
mi – végül a nemzetközi ipar
számára is mértékadó beruházás itt valósulhat meg.
Armin Papperger, a Rehintemall AG igazgatótanácsának elnöke arról beszélt, hogy
Magyarországon rendkívül magas színvonalú munkakörülményeket tapasztaltak, és rendkívül szoros és pontos együttműködést a kormányzat és az
ipari szereplők között. A zalaegerszegi gyárral Magyarország nagyon erős taggá válik a
NATO-ban, a világ legfejlettebb technológiája kerül ide.
A Rheinmetallnak Zalában
épül fel a 142. gyártóüzeme,
ami a védelmi iparban a leg-

korszerűbb lesz. Olyan elektronikákat tartalmazó platformokat gyártanak, amelyekben
meghatározó a mesterséges
intelligencia, a digitális és a
robottechnika – fogalmazott a
német cégvezető.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz), a 45 milliárd forintból
épülő tesztpálya miniszteri
biztosaként elmondta, a ZalaZone jelenleg mintegy 70
százalékos készültségen áll.
Még folyik a máshol nem létező okosváros építése 18 hektáros területen, teljes városi
környezetet imitálva, valamint
a 1,5 kilométer hosszú autópálya-szakasz és a hozzá vezető összekötő utak kivitelezése.
Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) felidézte,
hogy Zalaegerszeg a török kor
óta nagy múlttal rendelkező
katonaváros, de a modern hadiipari fejlesztés még inkább
büszkévé teszi erre a múltra. A
rendszerváltás utáni gazdasági
átalakulás közepette megerősödött a városban a gépipar, az
informatika, az elektronika az
oktatással és az infrastruktúrafejlesztéssel együtt, ebben az
innovációs környezetben pedig
a legfontosabb elem a ZalaZone, ahol a hadiipari fejlesztés is megvalósul.
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Adiáksportért végzett kiemelkedő munkájáért díjazták Szanati Józsefet
Szeptember hónapban, a Magyar Diáksport Szövetség által
megrendezett éves küldöttgyűlésén vehette át elismerését a
Tófeji Kincskereső Iskola pedagógusa, Szanati József. A testnevelő tanár aktív munkát végez a diákok felkészítésében a
birkózás, vagy éppen a futball
területén is.
Mint ismert, a Magyar Diáksport Szövetség évente megrendezi küldöttgyűlését, ahol
egyebek mellett díjazzák mindazon diáksport vezetők munkáját, akik segítik a szövetség szerteágazó munkáját, vagy éppen
szép sikereket értek el vezetői
munkájuk során.
Amint arról József beszámolt, a budapesti küldöttgyűlésre kísérőként érkezett, ezért
nagyon meglepte, amikor a díjazottak sorában őt is az emelvényre szólította a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Balogh
Gábor.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

A 36 esztendős testnevelő
tanár tizenharmadik esztendeje
végez kiemelkedő színvonalú
munkát a tófeji iskolában, ahol
a tantervi órákon túl, főként a
birkózás területén segíti a diákok felkészülését. Az eredmények hűen tükrözik, úgy az odaadó edzői munkát, mint a lelkes
diákok erőfeszítéseit, hiszen rendre dobogós helyen végeznek az
ifjú sportolók. A diákolimpiák
és a magyar bajnoki megmérettetések is szép tófeji eredményekkel zárulnak, legyen szó
grundbirkózásról vagy éppen futballról, korosztálytól függetlenül.
Érdemes kiemelni, hogy jelenleg az életet minden oldalról
nehezítő pandémiás helyzetben
is kemény munkát végeznek a
sikerek érdekében, de ez a jelenlegi óvintézkedések betartása mellett nagyon komoly kihívást jelent.
Gellén Szilárd

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Szanati József (középen) a díjjal.

Zöldülő Nagylengyel
A nyáron zajló országos Településfásítási Programban
Nagylengyel sikeresen pályázott, így a tervek szerint október folyamán 18 fával színesedik a község természeti környezete. Többek között díszkörte, fehér eper és ezüsthárs
van az igényelt fák között, amelyek zöme az évek óta épülőszépülő szabadidőparkba kerül.
Az országos hatókörű program keretében összesen 12 ezer
darab, belterületen elültethető
fát igényelhettek a 10 ezer fő
alatti települések. A program célja elsősorban a közterületek, valamint az oktatási és az önkormányzati intézmények területének fásítása. A fával borított területek növelése, a települések
zöldítése mellett az is fontos,
hogy a fák elültetése, gondozása
erősítse a helyi közösségeket.
Egy példaértékű, szintén
„zöldítő” kezdeményezéshez

csatlakozott Nagylengyel Könyvtári Információs és Közösségi
Helye is. A bibliotéka az „Ültess fát, olvass alatta könyvet”
elnevezésű, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által indított projektben sikerrel pályázott egy fára és az annak
elültetése kapcsán szervezett
ismeretterjesztő előadásra. A
tervek szerint a pályázatokon
elnyert fák ültetésére október
17-én kerül sor, ezzel kapcsolódva a megelőző héten rendezett Országos Könyvtári Napok programsorozahoz. A másik apropó a
Göcsej Napja, amely a nyáron elmaradt Göcseji Dombérozót hivatott valamelyest pótolni. Ez alkalomból valósul
meg a nagylengyeli szabadidőparkban kialakított, a göcseji falvak sematikus térképét
ábrázoló köztéri alkotás átadása.
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Zalai Pedagógus Díjjal jutalmazták a tanítói munkát
Szeptember havában a Tófeji Kincskereső Iskola pedagógusa,
Némethné Szakács Irén tanítónő elismerésben részesült, a pedagógiai pályán végzett odaadó munkájáért. Az elismerést ünnepélyes
keretek között vehette át az ünnepi közgyűlés alkalmával.
Némethné Szakács Irén tanítónő negyven évnyi aktív tanító
munkáért és a tanítói pályával járó aktív közösségi feladatok
elvégzéséért vehette át a „Zalai Pedagógus Díjat” a megyeházán
tartott ünnepi közgyűlésen. A megtisztelő díjat dr. Pál Attila, a
megyei közgyűlés elnöke és dr. Benkő Tibor, hazánk honvédelmi
minisztere adta át az egykori diákok „Irénke nénijének”.
Mint azt az elismerés büszke tulajdonosa kérdésünkre elmondta, nagy örömére szolgált átvenni az elismerést, noha a hátrahagyott negyven dolgos esztendőről szerényen nyilatkozik. Szavait
idézve „…Semmi különöset nem csináltam, csak a legjobb tudásom szerint tanítottam és neveltem a gyerekeket” , gyorsan hozzá
is téve, milyen furcsa volt az idei szeptember, amikor már nem
szólította munkára a vidéki iskola csengője. A tényszerűség kedvéért tudni kell ugyanis, hogy Irénke néni már nem aktív tagja a
tófeji iskola tanári karának, hiszen előnyugdíjazását tölti és januártól már aktívan élvezheti a jól megérdemelt nyugdíjas éveket.
Életéről, pályaválasztásáról megtudhattuk, hogy tófeji születésű és az iskolás éveket is – mint akkoriban a legtöbben – helyben
töltötte. Elmondása szerint már az általános iskolai évek alatt
eldöntötte, hogy ő is tanító lesz, mely terve 1980. szeptember elsején valóra is válhatott a tófeji általános iskola „katedráján”.
Ettől a naptól kerek negyven éven keresztül tanította a nagybetűs
életet kezdő diákoknak a betűk hajlításának-, és olvasásának titkát
csakúgy, mint egyéb tantárgyak tudnivalóit, de ha kellett az ifjú
lelkeket is ápolta a nehezebb időkben. Ezen a ponton ki is emeli,
hogy egy kisebb létszámú vidéki iskola sokkal élhetőbb úgy tanár,
mint diák oldalról nézve, hiszen a közös lakóhely, az iskola kere-

Pedagógusi munkájáért díjazták Némethné Szakács Irént.

teit átlépő ismeretség bensőségesebb kapcsolatot teremt és segít
megtalálni a közös nyelvet.
Irénke néni egyébként továbbra is aktívan részt vesz a település közösségi életében, hiszen két civil egyesületnek is tagja, így
erősítve az Örök Tinik és a Szivárvány Dalkör csapatát.
Kérdésünkre elmondta, lánya követte őt a tanító hívatásban,
fia pedig rendőrként áll helyt a mindennapokban.
Büszke nagymamaként kiemeli, bár az idei évvel a tanítói pályát hivatalosan elhagyta, szerencsére családon belül még ápolni
tudja tudását, hiszen Noel nevű unokája éppen idén kezdte az általános iskolát. Nagyszülőként és egykori pedagógusként is jóleső
érzés, a kis diáknak pedig rendkívül hasznos egy kis korrepetálás,
így az elején.
Gellén Szilárd
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Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt
Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.
A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvalósítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 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 szervezetek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képviselői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.
A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadásokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fórum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politikához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.
A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyermekek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők felzárkózásával 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 szakemberek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését 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 rendezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számára tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogyatékossággal 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.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesztiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.
A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzékenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alkalommal (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 gyűjteménye, 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 áttekintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.
A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elnevezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.
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A templomok őrzik az élet méltóságát

Dr. Székely János adta áldását a templomra.

2020. október 4-én délután
került sor a festői környezetben
található közel nyolcszáz éve
épült Szent Mihály filia templom felújításának ünnepélyes
átadására.
Az avatáson részt vett dr.
Székely János a Szombathelyi
Egyházmegye püspöke, Vigh
László országgyűlési képviselő,
Szalai Attila plébános, illetve
Böde, Zalaszentmihályfa község képviselői, a községek lakosai, valamint a zalaegerszegi

Elérhetõségeink:

Mária Magdolna Plébánia Mindszenty József kamarakórusa.
Az 1220 év körül épült
templom 800. éves évfordulója
alkalmából a templom tetőszerkezete, külső lábazata megújult, továbbá a villamos hálózat kiépítése történt meg, pályázati pénzből és magánerőből.
Dr. Székely János megyéspüspök bevezetőjében elmondta, hogy a templomok őrzik az
élet méltóságát, az emberi élet
célját, funkciójukban – esketés,
házasságkötés, keresztelés – az
emberi élet mindennapjaihoz
járulnak hozzá és azok a helyek, ahol a bűnbánó lelkek ter-

heiket letehetik. Áldását adta a
templomra, a községekre és
népeikre és arra az áldozatra,
melyet adományokkal és munkájukkal tettek e templom megújításáért.
A püspök kiemelte, hogy ha
a teremtő Isten forrását elveszítjük, ha a kultúránk fája kiszárad, elvétetik Isten országa.
Elmondta, ha Európa számára a
vallás nem kell többé, ha a
gyermekeket nem vezetjük Istenhez, elveszítjük. Ha nem
lesz hit többé, nem lesz megmaradás. A problémát abban
látja, hogy a gyermekeknek
korlátozott toleranciát tanítanak, a tolerancia mellett meg
kellene tanítani nekik, hogy
győzni kell az élet felett, hogy
hogyan kellene hajózni süllyedés nélkül és arra is, hol és
merre van a kikötő, miért élünk
és van-e az életnek távlata.
A templom adja az élet
forrását, az élet hajóját. A török
után kétmillió magyar élt a
Kárpát-medencében, mégis megmaradt, kérte, hogy őseink hitét
őrizzük meg, mert addig van
jövőnk, amíg erre a megmaradó
hitre támaszkodunk.
Az ünneplésen a kamarakórus liturgikus énekekkel, egyházi dalokkal lépett fel, a továbbiakban pedig példabeszédek
és felolvasások hangzottak el.
Ódry Viktória

Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Közép-Zala
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
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

11
mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Meg fogok őrülni…
…ezzel fogadta Ági a
barátnőjét feldúltan. Majd
elkezdte sorolni a problémákat, amivel a héten kellett
szembesülnie a konyhafelújítás során.
– Úgy terveztem, a héten
végeznek az iparosok. A hétvégén takarítás, jövő héten
beépítik az új konyhabútort.
Ezzel szemben fogalmam
sincs mikor lesz ennek a
felfordulásnak vége.
– Nem értem miért kerültél ilyen helyzetbe, hiszen
az unokahúgoddal mindent
megterveztetek azzal az
online konyhatervező programmal.
– Igen, akkor még jó ötletnek tűnt a tolóajtó a kevés
hely miatt. Most derült ki,
amikor meg akartam rendelni, még 60 cm helyem se
marad az ajtó elhúzása után
bemenni a konyhába. Sajnos
ezt a tervezés során nem
tudhattuk előre. Én nem értek ehhez, az unokahúgom
meg weblapok tervezésével
foglalkozik. Így most ki kell
találni valamit erre. Ráadásul az ablak előtti mosogatónál kellene valamilyen világítás, mert este nem fogok
látni semmit. Pedig a villanyszerelőknek megmutattam a tervet, átbeszéltünk
mindent, de a nagy kavarodásban én se gondoltam rá,
ők se vették észre.
– Hát nem lennék a helyedben. Most már kezdem
érteni Juditnál miért tartott
olyan sokáig a tervezés. Az
ő tervezőjük a kivitelezés
előtt minden részletet végiggondolt, ezért nem voltak
meglepetések. Időben végeztek, ahogy tervezték. Mielőtt
megőrülnél, itt a számuk, hívd
fel, biztos tud segíteni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
30/916-3016
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Egy lépéssel közelebb…
A leendő M76-os gyorsforgalmi út zalaegerszegi bevezető szakaszának átadása

Fotó: Facebook
Balaicz Zoltán (balról), Pántya József és Vigh László az átadáson.

Átadták a leendő M76-os
gyorsforgalmi út zalaegerszegi
bevezetőjét szeptember 24-én,
csütörtökön.
Több mint 3,7 milliárd
forintos beruházással két és fél
év alatt készült el a 76-os főút
kétszer kétsávos zalaegerszegi
bevezető szakasza, a készülő
M76-os autópálya majdani
csatlakozásaként.
Pántya József, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-

tő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a
másfél kilométer hosszú úton a
korábbi négy helyett egy szintbeli kereszteződés maradt, ugyanakkor az út alatt gyalogos átjáró, valamint földút és vadátjáró
is készült. A kétszer kétsávossá
bővített főúttal párhuzamosan
egy kilométeres szervizutat is
építettek, illetve csaknem fél
kilométer hosszan cölöptámfal

Eladó telkek Egerszegen

Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz), miniszteri
biztos arra tért ki, hogy a ZalaZone Járműipari Tesztpályához kapcsolódva a majdani
M76-os autópálya különlegessége lesz az a 11 kilométeres
nyomvonal, amelyen ugyancsak tesztelhetik a járműveket.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) arról beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely gazdaságfejlesztési programjához elengedhetetlen a bekötés az ország
gyorsforgalmiút-hálózatába, ami
a Modern Városok Programnak
is a legfontosabb eleme. A város a sármelléki repülőtérrel és
az M7-es autópályával összekötő M76-oson kívül azt is
tervezi, hogy Körmendet és az
osztrák határt is sztrádán lehessen elérni. (Forrás: MTI)

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

készült az erdős terület megóvása érdekében.
A szakember hozzátette:
várhatóan októberben adják át
az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es autópálya és Balatonszentgyörgy közötti 5,6 kilométeres szakaszát. A tervek szerint
2022-ben fejezik be a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta
közötti 3 kilométeres új nyomvonalat, ezen a rövid szakaszon
azonban összesen 11 hidat kell
megépíteni.
A Zalaegerszeg és Fenékpuszta közötti 44 kilométeres
pályaszakasznak már zajlik az
engedélyeztetési eljárása, októberre várják az építési engedélyeket, így a szintén készülő
kiviteli tervekkel várhatóan jövő tavasszal írhatják ki a kivitelezői közbeszerzési pályázatokat – fejtette ki Pántya József.

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

