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Járványhelyzetben is folytatták a tervezett munkát
Sinka Imréné, Tekenye polgármestere arról számolt be
lapunknak, hogy a közfoglalkoztatási programon belül tervezett munkáikat a különleges
élethelyzetben is folytatni tudták.
– Ebben az évben összesen
2
203 m térköves járda megépítését tűztünk ki célul. Elsőként
a temetőben készült el egy 42
méteres szakasz a parkolótól a
ravatalozóhoz vezető feljáró

irányában. A szakmunkát Mohari János iránymutatásával
végezték el a közfoglalkoztatásban dolgozók. A társadalmi
munkában történő aktivitást
ezúton is köszönjük! A folytatásban a kultúrház két rövidebb
oldala mellett bevezető 13 méteres járdaszakaszok térkövezése következett. Így a régi feltöredezett betonjárda felülete
megújult és a TOP-3.2.1-16Először a temetőben készültek el egy szakasszal.

A kultúrház mellett is térköveztek.

ZA1-2018-00026 projekt támogatásával felújítás alatt lévő
épület környéke is folyamatosan szépül. Már kora tavasszal
lekerültek a kultúrházról a régi,
használaton kívüli antennák, a
tetőszerkezetet megerősítettük,
így a pályázatban lévő napelemrendszer biztonságosan tud
felkerülni a közeljövőben.

A képviselő-testület célja
az, hogy a különböző pályázati forrásokat úgy hangolja
össze és akként egészítse ki
saját forrással, hogy azok a
legjobb eredményt adják. A
következő hónapokban még
sok feladat vár megoldásra
– mondta a polgármester
asszony.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
A koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyegyűlés 2020. júniusi ülésének megtartására ezért nem
kerülhetett sor. Dr. Pál Attila,
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” című előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszély-

helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a katasztrófavédelmi igazgatóság illetékes munkatársának. Erre tekintettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.
A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolót. Az Alapítvány eredményes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállalkozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Pácsonyi Imre vette át
Varga Mihály pénzügyminisztertől és Tolnay Tibortól, a
VOSZ elnökétől.
Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő képviseli, a közgyűlés elnöke mellett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácsonyi Imre alelnök került delegálásra a Tanácsba.
Döntés született a Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletének
módosításáról. A 2020. évi
költségvetés elfogadásakor az
önkormányzat és a hivatal
2020. évi bevétel-kiadási főösszege 629.523 e Ft-ban került meghatározásra. A változtatás eredményeként a fő-

Dr. Pál Attila

összeg 805.211 e Ft-ra módosult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásának nyertes eredményéről kapott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést
tartalmaz, három pályázat pedig a
határmenti szlovén és horvát
együttműködési
programban
valósul meg.
Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormányzat benyújtotta pályázatát. A
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felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy kétfordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetéssel került benyújtásra.
A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően
1 kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendeletben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyűlés ünnepi ülésén kerülnek átadásra.
A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
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Korai felismerés és megelőzés
Sümegcsehi-Döbröce-Nagygörbő-Kisgörbő és Vindornyaszőlős háziorvosi feladatait 2011
óta dr. Juhász Sándor és aszszisztense, Balogh Éva látja el.
Munkájukról rövid összefoglalást kértünk a doktortól.
– Az elmúlt másfél év különösen sok újdonságot hozott a
praxisunk életébe – kezdte mondandóját a körzet háziorvosa,
aki szülész-nőgyógyász szakvizsgával is rendelkezik. – 2018 novemberétől az országos vastagbélrákszűrő programban veszünk
részt. Ennek keretén belül a
210 meghívólevéllel megkeresett emberből immár 171 páciens vett részt a szűrővizsgálaton, ami országos szinten is
jó eredménynek számít. A vizsgálatok során mintegy 18 esetben találtak daganatot illetve
azt megelőző állapotot. A betegségek korai felismerésnek
köszönhetően vélhetően mindegyik beteg meggyógyul. A korai felismerés és megelőző tevékenységek sorába tartozik az

is, hogy praxisunk 2012 óta minden évben lehetőséget biztosít az
ingyenes nőgyógyászati vizsgálatra nőnap és anyák napja alkalmából. Az idein összességében harmincan vettek részt,
azonban az előzőktől elérően
maszkban, a koronavírus járvány miatt szükséges óvintézkedések szigorú betartásával.
Szintén lezáráshoz közeledik a „Három generációval az
egészségért” pályázat is, ahol a
sümegcsehi központú rendelés
közösen vesz részt négy másik,
balatonparti praxissal. A pályázat elsősorban a szív-érrendszeri
megbetegedések gyakoriságának és súlyosságának a populációs szintű felmérését célozza
meg. Ennek érdekében nem csak
betegek, hanem panaszmentes emberek, gyermekek bevonásával hajtjuk végre az előírt vizsgálatokat illetve programokat.
További újdonság, hogy telemedicinális feladatokat is végzünk a Magyar Hipertóniás Tár-

Dr. Juhász Sándor és Balogh Éva.

saság felkérésére. Ennek keretében jelenleg vérnyomásmérési
eredményeket küldünk a részükre, de előreláthatólag szeptembertől már az ABPM – azaz 24
órás vérnyomás monitorizálás –
adatait töltjük fel a társaság adatbázisába. Az eddig elmondottakból is látható, hogy a rendelésünk nyitott minden helyi
és országos jellegű kezdeményezésre, amivel a térség egészségügyi ellátottságát erősíteni
lehet.

Végezetül a koronavírus
járvánnyal kapcsolatosan említendő, hogy a háziorvosi rendelésünk a járvány indulása óta
mindvégig elérhető volt és megfelelő óvó-védő rendszabályozások mellett felkereshető maradt. Köszönet a falvak lakosságának, hogy ilyen fegyelmezett magatartást tanúsítottak a
koronavírus járvány első hullámának megfékezésében – zárta
a tájékoztatást dr. Juhász Sándor, Sümegcsehi háziorvosa.

Módosulnak a Széchenyi Kártya Program válságkonstrukciói

Három ponton módosulnak a Széchenyi Kártya Program
válságkonstrukciói, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és
a Széchenyi Kártya Munkahelymegtartó hitel a továbbiakban 5050 százalékos arányban lesz igényelhető – mondta az Innovációs
és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára minap.
György László szerint mindez azt jelenti, hogy ha a vállalkozó
egy egységnyi munkahelymegtartó hitelt igényel, amelyet csak
munkabérre fordíthat, akkor ehhez kapcsolódóan egy egységnyi
folyószámlahitelt is fel tud venni, amely már szabad felhasználású.
A másik újítás, hogy a mikro- és a kisvállalkozások – amenynyiben munkavállalóik száma nem haladja meg a 49-et – már önállóan
is igényelhetik a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Pluszt.
Ezen felül arról is döntés született, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz segítségével a vállalkozások kiválthatják a

korábban, kedvezőtlen feltételekkel felvett hiteleiket – mondta az
államtitkár.
György László a gazdaságvédelmi akcióterv előrehaladásáról
tett jelentésében arról is beszámolt, hogy az 50 milliárd forintos
kerettel a magyar mikro, kis- és közepes vállalkozások támogatására meghirdetett high-tech és zöld magyar pályázatra egy hét
leforgása alatt 85,6 milliárd forintos támogatási igény érkezett be,
amelyből 130 illiárd forintnyi beruházás valósulhat meg. Mindez
több mint 104 ezer munkahely megvédését segíti – jegyezte meg
az államtitkár.
A pályázat jelentősége, hogy a vállalkozások az így kapott
plusz forrást eszközvásárlásra, valamint az eszközök használatához szükséges tudás megszerzésére, azaz képzésekre és szakértő szolgáltatásokra is fordíthatják.
A vállalkozások a szakértő szolgáltatást nyújtó cégekről és
1880 Magyarországon elérhető képzésről a vali.ifka.hu oldalon
tájékozódhatnak, ráadásul ezen a honlapon érhetőek el a high-tech
és zöld magyar pályázat részletei is.
György László arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a kormány
100 ezerről 200 ezerre emelte a közfoglalkoztatásba bevonhatók
létszámát, most 88 ezren dolgoznak közfoglalkoztatottként.
Mindez pedig azt jelenti, hogy az emberek főként az elsődleges
munkaerőpiacon próbálják megtalálni a számításaikat – mondta az
ITM államtitkára. (Forrás: MTI)

www.zalatajkiado.hu
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Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat.
– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül kereshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása – mondja Zala megye kormánymegbízottja.
– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki
felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elektronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.
– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kormányablak busz is?
– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormányablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepüléseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.
– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő
óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.
A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások
Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, amikor a koronavírus-járvány elérte Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelemben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyeinek megőrzése – három hónapra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Dr. Sifter Rózsa

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támogatással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximálisan a nettó legkisebb munkabér kétszerese vehető figyelembe – részletezte a bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.
– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?
– A kutatásfejlesztési szektort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkavállalók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének védelme, a dolgozók munkabérének fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosítása a magyar munkaerőpiacon. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?
– A kormány újabb segítségként 2020. május 18. napjától elindította a munkahelyteremtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérelmezhető. A támogatás időtartama hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mértéke a bruttó munkabér 100%-a, de legfeljebb 200 ezer forint havonta.
A támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Pályázati lehetőségek falusi civil szervezeteknek

Sírkertünkben felállított
síremlékekre 10% árengedmény,
ezenkívül BIZONYOS síremlékek
árából 20-35% árengedmény,
esztétikai problémák miatt.
Akciónk július 20-ig tart.
Ezenkívül vállaljuk egyedi
síremlékek gyártását.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
ik

ar

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

Síremlék akció!

ng

Hirdetésszervezõket

a tervek szerint október-novemberben lehet megkötni a támogatói szerződéseket – ismertette menetrendet a politikus.
A további feltételekről Szalay-Bobrovniczky Vince kifejtette: azok a szervezetek pályázhatnak, amelyeket tavaly
év végéig jegyeztek be az Országos Bírósági Hivatalnál, illetve érvényes számviteli beszámolóval rendelkeznek legalább a 2018-as évről. A pályázatokat 2021. december 31éig kell megvalósítani. SzalayBobrovniczky Vince egyúttal
arra kérte a pályázókat, hogy
alaposan tanulmányozzák át a
kiírást, majd összegzésként
kiemelte: azok segítségével
olyan fejlesztéseket lehet megvalósítani, amelyeknek „tartós
a hatása”.

Hu

Megjelentek a falusi civil
szervezetek számára a Magyar
falu program keretében kiírt –
ötmilliárd forint keretösszegű –
pályázati lehetőségek – jelentette be a modern települések
fejlesztéséért felelős kormánybiztos minap sajtótájékoztatón,
Budapesten.
Gyopáros Alpár közölte: a
kiírás elérhető a kormány és a
Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján. A pályázatokat július 1jétől lehet benyújtani augusztus 7-éig.
Tájékoztatása szerint az ötezer fő alatti településeken működő civil szervezetek támogatásával tovább bővül a Magyar
falu program kedvezményezetti köre.
„Ők rendkívül fontos munkát végeznek a kistelepüléseken” – hangsúlyozta a kormánybiztos. Úgy fogalmazott:
ezért a kormány nemcsak honorálni, hanem ösztönözni is
kívánja közösségépítő munkájukat. Gyopáros Alpár a program bővítésének szükségességéről szólva azt mondta: a
Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején „tudatos falurombolás” zajlott, aminek következtében „nagyon nagymérvű”
elvándorlás indult meg a falvakból, és nagyjából egy évtized alatt drasztikusan csökkent a kistelepülések lélekszáma. „Ezért kellett meghirdetünk a Magyar falu programot”
– mutatott rá a kormánybiztos,
aki annak eredményei között
említette, hogy fél év alatt
mintegy tízezer család igényelte a falusi csok-ot, két év alatt
100 milliárd forint értékben
mintegy 800 kilométer mellékút újul meg.
A kistelepülési önkormányzatok és egyházközségek ré-

szére idén és tavaly is számos
pályázati lehetőséget hirdettek
meg összesen 100 milliárd forint értékben – elevenítette fel
Gyopáros Alpár.
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a részletekről elmondta:
hatmillió forintos értékhatárig
ingatlanvásárlására és felújítására, négymillió forintig új és
tíz évnél nem idősebb használt
gépjárművek beszerzésére, kétmillió forintig egyéb eszközök
megvásárlására, valamint programszervezésre szintén kétmillió forintig lehet pályázni.
A pályázók június folyamán tanulmányozhatják a kiírást, a pályázatokat július elsejétől augusztus 7-éig lehet
benyújtani, azok elbírálása után

• 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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd az apa…
Ahogy régen, úgy ma is
előfordul a gyerekekkel, hogy
a játék hevében kedvenc játékukat baleset éri. Eltörik
vagy szétesik. Ilyenkor az
ijedtségen és néha a síráson
túl, az anyák mindig elmondják a varázslatos mondatot:
– Nincs baj, majd apa
megjavítja!
Ez rendre megteszi a
hatását. A gyerekek megnyugszanak.
László egy fárasztó nap
után, este hazaér. Az íróasztalán, a számítógép mellett
talál egy játékot, amivel valami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben megesik az ilyesmi – gondolta
László és bosszankodás helyett mosolyogva előveszi a
fiókból az erre a célra beszerzett szerszámait, és varázsol. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadja a megjavított játékot. Az öröm
ilyenkor nagyobb, mintha új
játékot kapott volna a gyerek. László az ilyen pillanatokat többre becsüli, mint
a munkája során a főnökétől
kapott elismerést, mert a főnök szeme nem szokott úgy
csillogni az örömtől, mint a
gyereké.
Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak lettek. A játékok meg egyre
silányabb minőségűek. Így
Lászlónak egyre nagyobb feladat lett varázsolni. A felesége is észrevette ezt. Ezért
úgy gondolta segít Lászlónak és egy új varázsmondatot talált ki ezeknek a játékbaleseteknek a kezelésére:
– Nincs baj, majd apa
vesz másikat…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége
A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a partnerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia) vesz
részt, amelyek a vidéki területek energiahatékonyságának javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló energiaforrásainak kiaknázása érdekében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a résztvevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, valamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pályázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Megyei Önkormányzat és a szom-

bathelyi székhelyű NyugatPannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.
A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támogatói csoportok jöttek létre, amelybe az energiahatékonyság területén közreműködő szereplők, intézmények kaptak meghívást, azzal a céllal, hogy vegyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek,
energiahatékonysági intézkedések megtárgyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal-

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

kulátort ismertették és különböző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: Lenti és Mórahalom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.
A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, energiahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modelljeinek legjobb gyakorlatait, erről egy kézikönyvet is készítettek. Az angol nyelvű kézikönyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.
A projekt során megvalósíthatósági tanulmányok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rendszerrel kapcsolatos intézkedések alternatív anyagi forrásokból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemutatja a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értéket.
Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifejlesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely magánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az interneten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

2020. június
A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (biomassza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hőszivattyúk)
felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdéscsoportok megválaszolását követően információkat nyerhetünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról,
társadalmigazdasági előnyeiről.
Beruházások
Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban is bemutató jellegű beruházásokat valósítottak
meg. A Muraszombat közelében levő Puconci településen
egy Solar-Park került kialakításra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy napelemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, valamint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes töltéséhez.
Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombathelyen a volt iskolaépület udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra,
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A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépések paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kapcsolatos kérdésekre.

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, valamint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az érdeklődők rendelkezésére.

További tervek
Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szerepel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolásokkal a környezetbarát és energiatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mutasson be mind az áramellátás, mind a melegvíztermelés
terén.
Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagyméretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megtekinthetik akár az aktuális időjárás előrejelzést, vagy energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.
Hasonlóan a szlovéniai példához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítségével tölteni lehetne a vezetéknélküli, illetve USB csatlakozókon keresztül.

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Napelemes pad…

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Mindennapok a Kehidakustányi Turisztikai Egyesületnél
A kialakult járványügyi
helyzet miatt a Kehidakustányi
Turisztikai Egyesület munkaszervezetének mindennapjai jelentősen megváltoztak. Munkánk során alkalmazkodnunk
kellett a kormány által hozott
rendeletekhez, a kialakult helyzethez. Előtérbe kerültek az
egészség megőrzésére tett óvintézkedések, és azok maradéktalan betartása. Az elmúlt
hetekben is számos esetben segítettük a település üzemeltetésében az önkormányzatot.
Emellett leltárt készítettünk a
turisztikai irodához tartozó raktárhelyiségekben lévő dolgokról, a település díszítésére alkalmas anyagokat átnéztük,
ahol szükségessé vált karbantartást végeztünk. A napi munkavégzés során most is állandó
kapcsolatban álltunk az önkormányzat vezetőivel. A kapott
naprakész információk alapján,
nyomtatott és digitális formában tájékoztatókat szerkesztettünk, tájékoztatva az aktuális
járványügyi rendeletekről a lakosságot. A turisztikai egyesület tulajdonában lévő mobil
sátrak kiszállításával és felépítésével segítettük a kehidakustányi és a zalaszentlászlói
idősek otthonában a kormány
által előírt általános fertőtlenítést, melyet a honvédség végzett el. A település legkisebb
lakóiról sem feledkeztük el.
Több alkalommal itt élő közismert személyek, mese felolvasásával kedveskedtünk a gyerekeknek, ezeket a videókat az
egyesület facebook oldalán
tettük közzé. „Kehidakustányban élni jó!” címmel rajzpá-

lyázatot hirdettük, hogy ezzel is
segítsük hasznosan eltölteni az
otthon töltött szabadidőt.
A munkaszervezettel megkezdtük, a GINOP -7.1.9 – 2017
Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés című pályázat keretében összeállított túracsomagokban megtervezett útvonalak
lepontosítását. Ez érinti Kehidakustányt és a Zala-Völgyében található turistaútvonalakat, látnivalókat. A pályázatban megvásárolt elektromos
járművek próbaüzeme is elindult. A járműnek a gyalogos,
kerékpáros, segwayos túráknál
lesz feladata. Ezzel a hegyi útvonalakon tudunk majd kíséretet biztosítani, szervíz feladatokat ellátni. A mozgásukban
korlátozott személyeknek is
meg tudjuk mutatni a Romtemplom vagy a Deák kút területét. Az elektromos kisbusz
helyben és a Zala-völgyében
található turista célpontokhoz
való eljutásban fog részt venni.
Ennek megfelelően a következő hetekben lemérjük és pontosítjuk a megtervezett túrautakat. A gyógyhelypályázatban létrejövő új garantált túra
programcsomagok digitalizált
formában kerülnek felmérésre:
szint, távolság, GPRS-kódok
alapján. Feljegyzést készítettünk többek között: információstáblák, pihenőpontok, hulladéktárolók, illetve tűzrakáshoz alkalmas kiépített tűzrakóhelyek leendő pontjainak helyéről. Frissített fotóbankot készítettünk az állandó turistaútvonalakról, illetve azokat érintő
épített és természetes látniva-

Elindult az elektromos járművek próbaüzeme.

lókról. Ehhez kapcsolóan a hamarosan megjelenő, új térségi
turistatérképen a jelölt gyalogos útvonalak Kehidakustányt
és Kallósdot is érintő útvonalain szakszerű felfestésében
vállalunk szerepet.
Partnerkapcsolatok a jelenlegi helyzet kezelésében jelentős
szerepet játszanak. Ezért kezdeményeztük a településen lévő
és a Zala-völgyében helyi terméket forgalmazó szolgáltatókkal való személyes találkozókat.
Ennek első állomása a Csáfordvölgyi Natúr Pont. A helyszínen
Fatér Balázs mutatta be a gyümölcsfeldolgozás, az illóolaj készítés, az olajpréselés és szirup
készítéshez használt eszközöket.
A következő alkalommal
Bakos Péteréknél jártunk a
„Gyógynövények Völgye” nevet viselő portáján. A helyszínen Péter és kedves felesége,
Zsuzsa vezetett körbe minket.
A termékpalettán megtalálható:
teakeverék, fűszerolaj, aszalt
gyümölcs, friss gyümölcslé és
illóolajok is.

A második állomás Mikola
Péter körtefarmja volt. A körtefarm fő termékei: a pálinkák, a
lekvárok, a friss gyümölcsök és
aszalt gyümölcsök.
A látogatások során jeleztük, hogy az előállított termékeket – mindegyiket – szívesen
látjuk a készülő helyitermék
boltunkban.
A szakmai munka részeként
a gyógyhelypályázat gazdasági
és szakmai vezetőjével folyamatos és személyes konzultációk keretében stratégiai tervet készítettünk a turizmus beindításáról településünkön. Ennek első lépéseként felmérést
tartottuk a helyi szolgáltatók és
magánszállásadók körében, hogy
a járványügyi helyzet enyhítése
után, hogy gondolják a saját
vállalkozásuk beindítását. A
pályázat részeként megérkeztek
az első marketing anyagok az
új turisztikai és település arculattal. Ezek segítségével is szeretnénk régi-új vendégeket Kehidakustányba invitálni.
Kutnyák Márió Ferenc

Tudósítókat keresünk!

Szentgrót és Vidéke

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.

Közéleti havilap
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