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Békés, boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Polgáravató és karácsonyi ünnepség Türjén
Az eddigiekhez hasonlóan
idén is megrendezésre került
Türjén, december 20-án, a
Szent László Általános Iskola
tornatermében a falu karácsonyi ünnepsége, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel vártak.
Nyitásként Nagy Ferenc
polgármester az ünnep és a
szeretet fontosságáról beszélt.
Szerinte a karácsony kiragad
minket a hétköznapok szürke-

ségéből, több idő jut a valóban
fontos dolgokra, a családra és
egymásra. Köszönetet mondott
mindenkinek, aki ebben az
évben lelkiismeretes munkával
segítette a község fejlődését.
Türje Község Önkormányzata 2013 óta minden évben a
karácsonyi ünnepéllyel egybekötve köszönti az újszülötteket.
A község hagyományai szerint
az önkormányzat 15 000 forin-

Ezúttal is köszöntötték az újszülötteket.

tot adott át a kis lurkók szüleinek, továbbá egy plüssállatot
is ajándékoztak a gyerkőcöknek.
A délután folytatásaként a
türjei Szent László Óvodabölcsőde Süni csoportja lépett
színpadra, egy kedves karácsonyi, zenés produkcióval, majd
őket a 4. osztályosok műsora
követte. A türjei Táncolni Szeretők Csoportja díszmagyarban
ropta a táncot, majd zárásképpen a 8. osztályosok árnyjáték elődása színesítette a repertoárt.

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Az ünnepség alatt az érdeklődők megtekinthették a türjei
Fotóklub kiállított munkáit. A
csoportot 4 évvel ezelőtt Gömbös Dániel alapította és azóta
vezeti is a mára már tíz fős
közösséget. Az önkormányzat
segíti a csoport munkáját, cserébe ők az összes helyi eseményt igyekeznek dokumentálni. Emellett évente egy naptárat is kiadnak a saját munkáikkal. Kiállításukat február
7-ig megtekinthetik a Móricz
Galériában Zalaegerszegen.
Farkas Adél

www.zalatajkiado.hu
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Évköszöntő Zalaszentgróton
Január 10-én este tartotta
évköszöntő állófogadását Zalaszentgrót Önkormányzata. Az
eseményre minden évben meg-

hívást kapnak a város életében
fontos szerepet játszó személyek.
A vacsora előtt került sor
Máthé Krisztián szobrász

Mozgásban Batyk!
Mint azt Litvai Gábor polgármester lapunknak elmondta,
Batyk önkormányzata négy
kedvezően elbírált pályázattal
zárta az évet. Ezek a következők: kultúrház homlokzati
felújítása, kultúrház vizesblokkjának kialakítása, felnőttek játszótere, Kossuth utca aszfaltozása. Ezeket a pályázatokat még az elmúlt ciklusban nyújtotta be a hivatal, a
kivitelezések egy része már
folyamatban van, de a nagyobb munkálatok 2020-ban
kezdődnek.
– A lakosság részéről növekvő érdeklődés tapasztalható
a faluban meghirdetett progra-

Ünnepi hangulatban…

mok iránt. Október végén hallowen lámpásfelvonuláson, novemberben adventi koszorúkötésen tudtunk együtt lenni. Ezeket a rendezvényeket a mozgókönyvtár, az óvoda-iskola és a
polgármesteri hivatal összefogásával tartottuk. Decemberben
nálunk is járt a Mikulás, közmeghallgatást tartottunk, adventi gyertyagyújtásra került
sor. Karácsony után az újonnan
alakult Aktív Batyk Egyesület
szervezésével 8 km-es levezető
sétán vettünk részt. Az évet egy
jól sikerült szilveszteri bállal
zártuk. Bízunk benne, hogy a
részvételi kedv töretlen marad
– tájékoztatott Litvai Gábor.

Ruzsics Ferenc (jobbról) és Baracskai József koccint a fogadáson.

bronzból készült alkotásának
átadására a Templom téren. A
domborművet, amely Zalaszentgrót város központi magját ábrázolja, Bizderi János főesperes, kanonok áldotta meg.
A fogadást Zsohár Veronika
szavalata nyitotta meg, majd
Baracskai József köszöntötte a
vendégeket. A polgármester derűlátásra ösztönözte a jelenlévőket és értékelte az előző évet:
– Két fontos eseményt is
kiemelnék 2019-ből: az egyik
Zalaszentgrót újkori várossá
avatásának 35 éves évfordulója, amely alkalmából Szabolcs
Péter visszajuttatta hozzánk a
város kulcsát, valamint az önkormányzati választások. Örülök, hogy ismét bizalmat szavaztak nekem, viszont ilyenkor
meg kell hallani az építő jellegű hangokat is. Sok tervünk
van a továbbiakra, ezért invitá-

lom önöket egy közös utazásra,
amelynek célja a város fejlesztése. Minden kijelölt célt el
tudunk érni, ha együtt dolgozunk. Legyen ez a lehetőségek
és az összefogás éve! – hangzott el köszöntőjében.
Az eseményre meghívást
kapott Ruzsics Ferenc, a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke is.
– 2020-ban indul a kisvárosi program, amelyben nagyon
sok olyan település kaphat
majd támogatást, amelyek nem
részesülhettek eddig a megyei
jogú városok számára kiírt
program adta lehetőségekből,
illetve kimaradtak a Magyar
Falu programból. Hinniük kell
a közösség erejében, hiszen
azért dolgozunk, hogy ez a kisváros tovább fejlődjön, és virágzó településként tudjon működni – mondta az alelnök.
Farkas Adél

Vedd észre!
„Ha nem lehet tied az, amit szeretnél,
Szeresd azt, ami a tied még!
Csak bolyongunk a Föld kerekén,
Tekerjük, míg bírjuk, az élet kerekét,
S közben elsiklunk sok apró dolog felett,
mely mindvégig a lábunk előtt hevert,
az egyszerű szépség, mely boldoggá is tehet,
de szemünk előtt csak a nagyzó cél lebeg.
Nem kell a rohanás, hisz rövid az élet,
Kár siettetni, ugyanaz lesz a vége.
Álljunk meg néha, s vegyük észre a csodát,
Vigyük magunkkal nehéz utunk során,
mert egy mosoly, egy ölelés, egy szál virág,
mind-mind maga lehet a boldogság.”

A túra résztvevői.

(Nyiraty Gábor)
Ezzel a verssel kíván békés, boldog, eredményekben gazdag új évet az újság valamennyi olvasójának Tekenye Község
Önkormányzata.
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Fejlesztések minden mennyiségben
Hagyományosan sajtóreggeli keretében értékelik a megyei vezetők az elmúlt év együttműködését, illetve az új év zalai fejlesztési terveit. Január 7-én a Megyeháza Deák-termében dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, Vigh László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke
és Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatta a média
munkatársait.
Vigh László elöljáróban ismertette a kormány családvédelmi
akciótervének részleteit, beszélt az új évben életbe lépett változásokról. A zalai beruházásokról szólva elmondta, hogy a Szent
Rafael Kórház jól gazdálkodott, így az 521 millió forintos konszolidációs összeget fejlesztésre fordíthatják.
A zalaegerszegi rendelőintézet nyílászáróinak felújítása 300
millió forintos beruházással valósulhat meg, ez jelenleg közbeszerzési eljárás alatt áll. A Modern Városok és a Magyar Falvak
program mellé a kormány a kisvárosokat támogató projektet is
tervez.
A zalaegerszegi járműipari tesztpálya készültségi foka jelenleg
55-60 %-os, de az elmúlt évben mintegy 40 cég végzett teszteléseket. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
okosút építése a tervezett ütemben történik.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 258 megyei település kiválóan teljesített a közös
önkormányzati hivatalok újjászervezésében. Mindössze három
esetben kellett állami segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.
Fontos változás az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszűnik a fellebezés a járási kormányhivatalok döntései esetében, jogorvoslatra a bíróságon lesz lehetőség.
Jelentős változás, hogy az építéshatósági ügyek átkerülnek az
önkormányzatoktól a kormányhivatalokba, mert intézésük csak
államigazgatási eljárás keretében történhet. A gyámügyi feladatok
viszont a jegyzőkhöz, az önkormányzatokhoz kerülnek. Néhány
tevékenységet a NAV, a rendőrség és a kamarák vesznek át a kormányhivataloktól.
A hivatalokban igyekeznek családbarát körülményeket biztosítani, szeretnének ebben példát mutatni – jelentette ki dr. Sifter
Rózsa. Fontos az anyagi és személyi biztonság, a hivatalok még a
foglalkoztatási formák változásaiban is partnerek, nem zárkóznak
el a rész – és távmunka lehetőségétől sem.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke összefoglalójában elmondta, hogy 2019-ben a TOP-keretösszeg 23,2
milliárd forint volt, ez az összeg állt rendelkezésre a települések
fejlesztésére. Ezt sikerült 2020-ra 4,5 milliárd forinttal megtoldani. A helyi összefogás, a zalai emberek, vállalkozók és a kormány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg – állapította meg dr. Pál Attila.
Ebben az évben 4,5 milliárd forint további forrás felhasználásával lehet célokat megvalósítani. Ezek elsősorban turisztikai
és kerékpárút fejlesztések, folytatódik a Zala Két Keréken program. A bölcsődei és óvodai férőhely fejlesztésekre 457 millió forint jut. Új lendületet kaphat a környezetvédelmi infrastruktúra és
a települési közlekedés fejlesztése. Megépül 970 millió forintos
ráfordítással a Murakeresztúr-Őrtilos közötti kerékpárút zalai szakasza. A Magyar Közút nonprofit beruházás keretében 4,3 km
közút fejlesztés, felújítás valósul meg. Önrész nélküli száz százalékos támogatásokról beszélünk - mondta dr. Pál Attila.
Örömhír, hogy elkészül a Zalaegerszeg – Rédics 48,4 km-es
vasúti pálya felújítása, ezzel a régi vasúti közlekedés helyreállítására törekednek. Megjelent a közbeszerzési felhívás a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út terveinek elkészítésére.
A NIF pályázatot nyújtott be a horvát-magyar programban a
Murakeresztúr-Kotoriba között építendő Mura-híd tervezésére.
A Magyar Falvak Program keretében összesen 595 támogatási
kérelem részesül 2,8 milliárd forint támogatásban. Az önkormányzatok utak, járdák építésére, óvodák, orvosi rendelők, intézmé-

Fotó: Zalatáj
Hagyománnyá vált a Megyeházán az újévi sajtóreggeli, amelyen az újságírókat tájékoztatják a fejlesztésekről.

nyek felújítására pályáztak. A megyei sportcélú beruházások közül a nagykanizsai sport és rendezvénycsarnok építésének szerződését decemberben írták alá, 600 napos határidővel. A sármelléki repülőtéren norvégiai befektetők pilótaközpontot építenek.
– Köszönöm a képviselő úrnak, kormánymegbízott asszonynak és az elnök úrnak azt az országosan is egyedülálló összefogást, amelynek keretében ezeket a sikereket elértük – kezdte
Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen a következő időszakban is a gazdaság fejlesztése a legfontosabb cél. Ezek elemei
a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos összekötő út tervezése, az M76-os út építése, a Szlovénia irányába
történő vasútfejlesztés tervezése, a logisztikai központ és konténerterminál kialakítása, az Északi Ipari Park bővítése, a MOL
gumibeton gyártó üzemének bővítése.
Az idén megvalósuló beruházások közül 9,5 milliárd fejlesztéssel legjelentősebb az épülő új uszoda, tanuszoda és városi
strand. A Mindszenty József általános iskola és gimnázium tornaés vívócsarnoka 3,3 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.
Zalaegerszegen 12 projekt összesen 20 milliárd forintos ráfordítással épül vagy közeledik a befejezéshez – állapította meg
Balaicz Zoltán.
Az idei legjelentősebb tervek a Liszt-iskola, a Petőfi-iskola
felújítása, az új városi túra útvonal, a Páfrányok Útja építése,
Mindszentyneum építése, a kézműves termékek helyi piacának
építése, az Ostoros munkacsarnok felújítása, az alsóerdei sport és
rekreációs központ kialakítása és a Hevesi Sándor Színház épületének felújítása.
Fontos az évfordulók méltó megünneplése. Ezek közül legjelentősebb a Zalaegerszeget rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 135. évfordulója. A sportkedvelők várják a ZTE megalakulásának 100 éves jubileumát, a nemzeti érzés szempontjából
kiemelkedően fontos a trianoni békediktátum centenáriuma. Ebben az évben Zalaegerszeg rendezi az Országos Vadásznapokat és
ezzel párhuzamosan az Országos Halfőző Versenyt.
Befejezésül Balaicz Zoltán polgármester is megköszönte a
sajtó munkatársainak az egész éves korrekt tájékoztatást.
Samu László

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Idősek karácsonyi ünnepe Sümegcsehin
A település önkormányzata
fontosnak tartja, hogy karácsony közeledtével ünnepi hangulatban, programmal és vacsorával köszöntse a falu időskorú lakosait. Sokan, több mint
100-an eljöttek a rendezvényre.
A Fazekas József Általános
Iskola diákjainak ünnepi műsorát láthatták. A fellépő gyermekek nagyszülei, rokonai és a
jelenlévők örömmel nézték,
hallgatták az előadott színdarabot, verseket, dalokat, majd az
iskola és óvoda pedagógusaiból
összeálló kórus egy szép karácsonyi dallal kedveskedett a
nyugdíjasoknak.
Ezt követően, az ünnepi
műsor részeként Sziva Erika
polgármester asszony köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében elhangzott: „Az év folyamán többeknek meséltem
már, hogy nekem ez a kedvenc
programom az évben, az idősek
karácsonya. Szeretek az óvodás, iskolás gyerek programjain, valamint a falu rendezvényein részt venni, de az idősek

karácsonyának van egy varázsa. Akik itt jelen vannak, azok
nem a mobiljukat nyomkodják,
lövik a képeket, töltik fel a netre, hanem megélik ezt a programot. A gyerekek előadását, a
felnőttek műsorát, vacsora közben pedig egy jót beszélgettek.
Figyelitek, élvezitek és lelketekbe zárjátok a mai rendezvény élményét. Biztos beszéltek is róla, elmesélitek azoknak, akik nincsenek itt, hogy
milyen műsor volt, kik voltak
itt, mi volt a vacsora, és ez így
jó. Elmesélve, megbeszélve...
nem az internetes fotókat
küldve, hanem egy kávé, tea
mellett megbeszélve. Nagyon
jó hogy vagytok, hogy ilyenek
vagytok!”
A délután további részében
a cserszegtomaji Tátika népdalkör adott operett műsort, mely
dalokat a vendégek is velük
énekeltek. Ezután került sor a
megvendégelésre. A finom ételek elfogyasztása után beszélgetéssel, zenehallgatással telt a
délután.

Utcai koncert a faluban

Falumikulás Sümegcsehin
A falu apraja évek óta
összegyűlik a sümegcsehi falu
és kézművesházban, hogy együtt
várják a Mikulást. Az idén is
várták a gyerekek, hogy jöjjön
az ajándékokkal megrakott
puttonyával.
A várakozásban a Brumi
Bandi Band volt segítségünkre,
ők karácsonyi és mikulásos
dalokat énekeltek a gyerekkel.

Járták a falut…

2007 óta minden év december 24-én sümegi fiatalok
örvendeztetik meg Sümegcsehi
lakosságát azzal, hogy karácsonyi dalokat játszanak fúvós
hangszeren. A falut járják, majd
néhány pontján megállnak, zenélnek, a lakók pedig étellel,

Majd megjelent a nagyszakállú, és hozta a gyerekeknek
az ajándékokat. Manói segítségével kiosztották a csomagokat, amiket a gyerekek már
nagyon vártak. A végén a boldog, ajándékokkal elhalmozott
gyerekek énekkel búcsúztatták
a Mikulást és megígérték, hogy
jók lesznek, és 2020-ban is
várják.

itallal kedveskednek nekik. A
zenészeket a helyiek közül többen kísérik, ostorral, kolomppal,
jelzik a falunak, hogy itt vannak,
jöjjenek hallgatni őket. Köszönet
az idei évben Szabó Dánielnek és
Bőczén Lajosnak, hogy széppé
tették az ünnepi készülődést!

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

A gyerekek már nagyon várták a Mikulást.
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„Amikor beteljesül egy álom!”
Egy éve, amikor első osztályba léptek gyermekeink és
valaki azt mondja, hogy a
kehidakustányi Deák Ferenc
Általános Iskola támogatói báljának szervezői leszünk Sándorné Kovács Nikivel, nem hittem volna el.
Az iskolában egy teljesen
más világba csöppentünk, teltek a napok, a hetek, a hónapok
és mi „iskolaérett szülőkké”
cseperedtünk. A Deák Ferenc
Általános Iskola nem csak
abban előnyös gyermekeink
számára, mert helyben van. Az
oktatás egyfajta új, a megszokottól eltérő vonalat képvisel,
amely a gyermekek érdekeit és
tehetségét előtérbe helyezve
valósul meg.
Egy videóval leptük meg
Nikivel a sulit, amely bemutatja, hogy milyen boldogsággal
tölti el gyermekeinket, hogy

kisiskolások lettek. Abban az
időszakban álmodtuk meg a
támogatói bált. Először nagyon
sok falba ütköztünk, hiszen
több éve nem volt hasonló jellegű rendezvény Kehidakustányban. Hittünk abban, ha körvonalazódik az esemény és a
célja, amely mögött egy nemes
ügy áll, akkor nem lesz akadály. Akkor tört meg a jég,
amikor elkezdtük a közösségi
oldalon népszerűsíteni az eseményt. Az anyukák munka és
család mellett, idejüket nem
sajnálva tombolanyereményeket gyűjtöttek és készítettek.
Kiemelném Szabó Renátát,
akinek kitartásának köszönhetően az iskola 2 db számítógéppel gazdagodott.
Lázár István polgármester
120 fő előtt nyitotta meg az I.
Áll a Bált a Kehida Kapuja
dísztermében, majd Kánnár

Karácsonyi hangolódás Sümegcsehin

A megnyitó pillanata.

Zsolt igazgató mondott beszédet.
Az estét a Kehidai Pajtások
és a tavaly végzett diákok
előadásai színesítették. Kiemelést érdemel a tanári kar előadása, mindenkit táncra invitáltak. A házigazda Ihász Csaba
volt, a talpalávalót a Start
Tánczenekar biztosította.
A tombola óriási sikernek
örvendett.
Ezúton is köszönjük Nagy
József 50.000 Ft értékű tűzifára
beváltható utalványát, Horváth
Norbert 50.000 Ft értékű ács,
állványozás, tetőfedésre beváltható utalványát, Orcziné Kecs-

kés Éva tortakölteményeit, az
Euszintech által felajánlott tabletet. Óriási sikert aratott a
Huber-család élő állatok felajánlása. A Hunguest Hotel Pelion egy 3 nap 2 éjszakás wellness hétvégével, illetve Horváth Attila a Hotel Bahnhof
Präbichlbe 4 nap 3 éjszakás
kikapcsolódással támogatta iskolabálunk tomboláját. Ezúton
is nagyon hálásak vagyunk érte. A rendezvénynek köszönhetően 504.000 forinttal lett gazdagabb az iskola, amelyből a
játszótéri elemek bővítése valósul meg pályázati kiírás alapján.
Tanczer Tünde

Mézes „reggeli” az óvodában

Egy kis csapat, Pap Jánosné, Bea néni és Erzse Istvánné, Zsuzsa néni vezetésével
minden évben lelkesen készítik
a betlehemet, hogy az adventi
és karácsonyi időszakban dísze
legyen a falunak. Évek óta van
a faluban adventi koszorú is,
melyet Varga Zoltánné (Torda
Mária) ajánl fel a falunak.
Évről évre csodás koszorú
készít, mely szintén ékessége a
falunak az ünnepi időszakban.
Nagy öröm, hogy ezek a díszek
épen maradnak, vigyáz rájuk a
falu apraja és nagyja.

Az önkormányzat előtt felállított nagy karácsonyfa is
hagyomány már, hozzá tartozik
az ünnepi készülődéshez. November végén érkezik a jelentkezés, mert valaki a faluban
mindig felajánl egy nagy
fenyőfát. Egy csapat vidáman,
jókedvűen, nem kis munka árán
elhozza a fát a hivatalhoz majd
együtt feldíszítik.
Köszönet minden segítőnek, akik hozzájárultak munkájukkal az ünnepi hangulat
eme módjának megteremtéséhez.

Nagy örömmel fogadtuk
Horváth Károly nagymúltú méhész megkeresését, akinek az
az ötlete támadt, hogy az őszi
mézes kampány keretein belül
tartana a gyermekeknek úgynevezett „Mézes reggelit” a kehidalustányi óvodában. Az adventi időszak és a karácsony
közeledtével egyre nagyobb
szerephez jut a méz, gondoljunk csak a mézeskalácsra, ami
a gyermekek nagy kedvence.
Karcsi bácsi sok-sok finomsággal készült erre a napra.
Szerette volna a gyerekekkel
megismertetni, hogyan jut a
méhecskéktől a vásárlókig a
méz, valamint azt is, hogy egy
méhész munkája mivel is jár.
Elsőként egy rövidebb ismertető filmet vetített le nekünk, ezt
követte egy kis beszélgetés.
Például miben található méz,
mihez lehet felhasználni és ki
az, aki szereti.
A sok-sok magasba emelt
kéz után következett a gye-

rekek által leginkább várt rész,
a kóstolás. A kínáló asztalt
körbeállva, először a repcemézet, majd a vegyes mézet ízlelhették meg. Karcsi bácsi
adagolta, a gyerekek jóízűen
eszegették. A kóstolás végén
rajzokkal kedveskedtek neki,
melyek a témához kapcsolódtak.
Tóth Enikő
óvodapedagógus
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Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán
A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden évben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvényen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglalkoztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konferenciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállalkozók vettek részt.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosítása.
Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indította a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befolyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdíjasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhassanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kapcsolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indított, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában helyezkedhessenek el.
Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folyamatosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 második negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában helyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítására 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá váltak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.
Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.
A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttműködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfogadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosításait.
Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elkészült az egységes zalai helyi termék webshop keretrendszere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgáltatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.
A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemutatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás segítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Felújították az Örvényeshegyre vezető útszakaszt
Az elmúlt öt évben dinamikusan fejlődött a Zalacsányhoz
tartozó Örvényeshegy.
Az Örvényeshegy Piknik és
a pálos mise is többezres érdeklődőre számíthat, így a
hegyre vezető két kilométeres
útszakasz felújítása különösen
időszerűvé vált – mondta a december 12-ei ünnepélyes átadáson Nagy Lászlóné polgármester.
Az útszakasz legrosszabb
minőségű, mintegy 500 méteres részét a Magyar Falu Program keretében újították fel 14,9
millió Ft támogatással.
– Köszönet a gyors pályázati elbírálásnak és a lendületes
vállalkozói
tevékenységnek,
még a tél beállta előtt sikerült
befejezni a felújítást – fejezte
be a polgármester.

Manninger Jenő országgyűlési képviselőtől megtudhattuk,
hogy a településre a Magyar
Falu Program keretében összesen 16 millió Ft támogatás jutott. Megvalósult az orvosi
eszközök beszerzését támogató
pályázat, aminek köszönhetően
oxigénszint-mérő, felszerelt orvosi táska, nyomtató-szkenner,
várótermi pad és orvosi forgószék beszerzése történt százszázalékos támogatással.
Zalacsány több pályázati
konstrukcióban is szerepelt, a
Balaton Fejlesztési Tanács településfejlesztési pályázatán támogatást nyertek a kegyeleti
park és közösségi park fejlesztésére, valamint az Agrárminisztérium Zártkerti Programján az Örvényeshegyi út további felújítására is.

Nagy Lászlóné és Manninger Jenő az avatáson.

– Ez a Magyar Falu Program első éve volt – mondta
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő. – A választókerületben kihasználták a falvak a
lehetőséget, 77 település össze-

sen 171 pályázatot nyert. Az a
törekvésünk, hogy minden falu
nyerjen pályázatot, minél többen találják meg a számításukat.
Samu László

Hévíz a legkedveltebb európai úti cél lehet

Európa legnagyobb természetes meleg vizű tavával rendelkező gyógyhely.

Tavaly Budapest volt a győztes, idén Hévíznek is lehetősége
van arra, hogy elnyerje a
legkedveltebb európai úti cél,
vagyis a European Best Destination címet, amelyre szerdától
lehet szavazni – közölte keddi
sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Papp Gábor (Fidesz-KDNP)
arról beszélt, hogy a több mint
300 turisztikai szervezet és az
Európai Bizottság által létrehozott EDEN hálózat által indított
versenyt 9 éve szervezik. Tavaly Budapest lett a győztese,
idén pedig Hévíz került be a 20
esélyes város közé, többek kö-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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zött Párizs, Fiume vagy Athén
mellé, ami önmagában is elismerés.
Hozzátette, hogy a szervezők célja elsősorban az európai
turizmus népszerűsítése. Hévízre pedig azért esett idén a választásuk, mert az Európa legnagyobb természetes meleg vizű tavával rendelkező gyógyhely az egyik leggyorsabban
fejlődő város is egyben.
A Hévíz honlapján keresztül is elérhető oldalon január 15.
és február 5. között lehet szavazni a legkedveltebbnek tartott
úti célokra – tette még hozzá.
Fejes Edina, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügy-

vezetője úgy fogalmazott, nagy
kihívás, hogy Budapest után
tud-e Magyarország duplázni,
és idén Hévíz lehet-e Európa
legvonzóbb turistacélpontja. Hévíz „intimitást, nyugalmat, harmóniát” tud nyújtani, amit lehet, hogy a versenyben szereplő más városok talán nem.
Papp Gábor az MTI kérdésére kitért arra is, hogy a
2018-as rekordévben 1 millió
222 ezer vendégéjszakát regisztráltak Hévízen, ehhez képest – az előzetes adatok szerint – tavaly november végéig
időarányosan 10-15 ezerrel tovább növekedett a vendégéjszakák száma.

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-0026
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

8

Szentgrót és Vidéke

2020. január

Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal
ségi Önkormányzat és a Zala
Megyei Német Önkormányzat
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Módosította a közgyűlés a
megyei önkormányzat 2019.
évi költségvetését, amelynek

bevétel-kiadási főösszege így
869 584 ezer forint lett, valamint döntött 2020. évi belső
ellenőrzési tervéről és elfogadta
a következő évre szóló munkatervét. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen

A Megyeházán elfogadták a megyei önkormányzat jövő évi
munkatervét.

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. december 12-i ülésén módosította a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratát, tekintettel a társaság
ügyvezetője, Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója öt éves
megbízatásának 2019. december 31-i lejártára. A testület
döntött az eddigi ügyvezető,
Bali József újbóli megbízásáról, valamint a Felügyelő
Bizottság három tagjának –
Marton Géza, Polai György és

Szalóky Jenő –, illetve Szíjártóné Gorza Klára könyvvizsgálónak ismételt megválasztásáról öt éves időtartamra.
Döntött a megyegyűlés az
októberi választásokat követően 2019. október 24-én megalakult megyei nemzetiségi önkormányzatokkal való megállapodás megkötéséről, melynek
értelmében a Zala Megyei Önkormányzat hivatala révén biztosítja a Zala Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Zala Megyei Horvát Nemzeti-

Eladó egerszegi lakás a belvárosban

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

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

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es 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 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

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

