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Sinka Imréné, Tekenye pol-
gármestere arról számolt be
lapunknak, hogy a közfoglal-
koztatási programon belül ter-
vezett munkáikat a különleges
élethelyzetben is folytatni tudták.

– Ebben az évben összesen
203 m térköves járda megépí-2

tését tűztünk ki célul. Elsőként
a temetőben készült el egy 42
méteres szakasz a parkolótól a
ravatalozóhoz vezető feljáró

Járványhelyzetben is folytatták a tervezett munkát
irányában. A szakmunkát Mo-
hari János iránymutatásával
végezték el a közfoglalkozta-
tásban dolgozók. A társadalmi
munkában történő aktivitást
ezúton is köszönjük! A folyta-
tásban a kultúrház két rövidebb
oldala mellett bevezető 13 mé-
teres járdaszakaszok térkövezé-
se következett. Így a régi fel-
töredezett betonjárda felülete
megújult és a TOP-3.2.1-16-

ZA1-2018-00026 projekt támo-
gatásával felújítás alatt lévő
épület környéke is folyamato-
san szépül. Már kora tavasszal
lekerültek a kultúrházról a régi,
használaton kívüli antennák, a
tetőszerkezetet megerősítettük,
így a pályázatban lévő nap-
elemrendszer biztonságosan tud
felkerülni a közeljövőben.

A képviselő-testület célja
az, hogy a különböző pályá-
zati 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.

Először a temetőben készültek el egy szakasszal.

A kultúrház mellett is térköveztek.
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A koronavírus-járvány kö-
vetkeztében elrendelt veszély-
helyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtar-
tására nincsen lehetőség, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyű-
lés elnöke gyakorolja. A me-
gyegyűlés 2020. júniusi ülésé-
nek 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 eljá-
rásrend szerint előzetesen kéz-
hez kaptak. A megküldött elő-
terjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhet-
ték meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyű-
lés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájé-
koztató a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” cí-
mű előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képvi-
selők, ugyanakkor a közgyű-
lési dokumentum a veszély-

A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a kép-
viselők kérdéseiket személye-
sen is feltehessék a katasztró-
favédelmi igazgatóság illeté-
kes munkatársának. Erre tekin-
tettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfo-
gadta a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszá-
molót. Az Alapítvány eredmé-
nyes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállal-
kozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, vette átPácsonyi Imre
Varga Mihály pénzügyminisz-
tertől és , aTolnay Tibortól
VOSZ elnökétől.

Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő kép-
viseli, a közgyűlés elnöke mel-
lett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácso-
nyi Imre alelnök került dele-
gálásra 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 fő-
összege 629.523 e Ft-ban ke-
rült meghatározásra. A változ-
tatás eredményeként a fő-

összeg 805.211 e Ft-ra módo-
sult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásá-
nak nyertes eredményéről ka-
pott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfej-
lesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést tartal-
maz, 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 hun-
garikumok gyűjtésének, nép-
szerűsítésének támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormány-
zat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni tele-
pülési, külhoni tájegységi, kül-
honi nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy két-
fordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagoza-
tos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetés-
sel 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 11-
ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően
1 kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendelet-
ben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyű-
lés ünnepi ülésén kerülnek át-
adásra.

A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Köz-
lönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

Dr. Pál Attila

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
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Sümegcsehi-Döbröce-Nagy-
görbő-Kisgörbő és Vindornya-
szőlős háziorvosi feladatait 2011
óta és asz-dr. Juhász Sándor
szisztense, látja el.Balogh Éva
Munkájukról rövid összefogla-
lást kértünk a doktortól.

– Az elmúlt másfél év külö-
nösen sok újdonságot hozott a
praxisunk életébe – kezdte mon-
dandóját a körzet háziorvosa,
aki szülész-nőgyógyász szakvizs-
gával is rendelkezik. – 2018 no-
vemberétől az országos vastagbél-
rákszűrő programban veszünk
részt. Ennek keretén belül a
210 meghívólevéllel megkere-
sett emberből immár 171 páci-
ens vett részt a szűrővizsgá-
laton, ami országos szinten is
jó eredménynek számít. A vizs-
gálatok során mintegy 18 eset-
ben találtak daganatot illetve
azt megelőző állapotot. A be-
tegségek korai felismerésnek
köszönhetően vélhetően mind-
egyik beteg meggyógyul. A ko-
rai felismerés és megelőző te-
vékenységek sorába tartozik az

Korai felismerés és megelőzés
is, hogy praxisunk 2012 óta min-
den évben lehetőséget biztosít az
ingyenes nőgyógyászati vizsgá-
latra nőnap és anyák napja al-
kalmából. Az idein összességé-
ben harmincan vettek részt,
azonban az előzőktől elérően
maszkban, a koronavírus jár-
vány miatt szükséges óvintéz-
kedések szigorú betartásával.

Szintén lezáráshoz közele-
dik a „Három generációval az
egészségért” pályázat is, ahol a
sümegcsehi központú rendelés
közösen vesz részt négy másik,
balatonparti praxissal. A pályá-
zat elsősorban a szív-érrendszeri
megbetegedések gyakoriságá-
nak és súlyosságának a populá-
ciós szintű felmérését célozza
meg. Ennek érdekében nem csak
betegek, hanem panaszmen-
tes emberek, gyermekek bevo-
násával hajtjuk végre az elő-
írt vizsgálatokat illetve progra-
mokat.

További újdonság, hogy te-
lemedicinális feladatokat is vég-
zünk a Magyar Hipertóniás Tár-

saság felkérésére. Ennek kereté-
ben jelenleg vérnyomásmérési
eredményeket küldünk a részük-
re, de előreláthatólag szeptem-
bertől már az ABPM – azaz 24
órás vérnyomás monitorizálás –
adatait töltjük fel a társaság adat-
bázisába. Az eddig elmon-
dottakból is látható, hogy a ren-
delésünk nyitott minden helyi
és országos jellegű kezdemé-
nyezésre, amivel a térség egész-
ségügyi ellátottságát erősíteni
lehet.

Végezetül a koronavírus
járvánnyal kapcsolatosan emlí-
tendő, hogy a háziorvosi rende-
lésünk a járvány indulása óta
mindvégig elérhető volt és meg-
felelő óvó-védő rendszabályo-
zások mellett felkereshető ma-
radt. Köszönet a falvak lakos-
ságának, hogy ilyen fegyelme-
zett magatartást tanúsítottak a
koronavírus járvány első hullá-
mának megfékezésében – zárta
a tájékoztatást dr. Juhász Sán-
dor, Sümegcsehi háziorvosa.

Dr. Juhász Sándor és Balogh Éva.

Három ponton módosulnak a Széchenyi Kártya Program
válságkonstrukciói, a ésSzéchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
a hitel a továbbiakban 50-Széchenyi Kártya Munkahelymegtartó
50 százalékos arányban lesz igényelhető – mondta az Innovációs
és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályo-
zásért 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 – ameny-
nyiben 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 Beru-
házási Hitel Plusz segítségével a vállalkozások kiválthatják a

Módosulnak a Széchenyi Kártya Program válságkonstrukciói
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 támo-
gatására 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 haszná-
latához szükséges tudás megszerzésére, azaz képzésekre és szak-
értő 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.huwww.zalatajkiado.hu
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Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, ami-
kor a koronavírus-járvány elér-
te Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsá-
val, Zala megye kormánymeg-
bízottjával.

– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelem-
ben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyei-
nek megőrzése – három hó-
napra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások

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

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximáli-
san a nettó legkisebb munka-
bér kétszerese vehető figye-
lembe – részletezte a beveze-
tett gazdaságvédelmi intézke-
dések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.

– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?

– A kutatásfejlesztési szek-
tort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkaválla-
lók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének vé-
delme, a dolgozók munkabéré-
nek fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosí-
tása a magyar munkaerőpia-
con. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?

– A kormány újabb segít-
ségként 2020. május 18. napjá-
tól elindította a munkahelyte-
remtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők mun-
kaviszonyban történő foglalkoz-
tatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérel-
mezhető. A támogatás időtarta-
ma hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nél-
küli továbbfoglalkoztatási kö-
telezettséggel. Mértéke a brut-
tó munkabér 100%-a, de leg-
feljebb 200 ezer forint havonta.

A támogatásokkal kapcso-
latos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Dr. Sifter Rózsa

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük kormánymegbízottat.dr. Sifter Rózsa

– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszély-
helyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül ke-
reshetőek 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 betar-
tása – mondja .Zala megye kormánymegbízottja

– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egész-

ségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfe-
lelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszk-
ban, 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 ki-
emelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép se-
gítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elekt-
ronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.

– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kor-
mányablak busz is?

– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormány-
ablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepü-
léseken 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 „kormány-
ablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget te-
remt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kol-
légiumok, 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

Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

Szentgrót és Vidéke
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Megjelentek a falusi civil
szervezetek számára a Magyar
falu program keretében kiírt –
ötmilliárd forint keretösszegű –
pályázati lehetőségek – jelen-
tette be a modern települések
fejlesztéséért felelős kormány-
biztos minap sajtótájékoztatón,
Budapesten.

Gyopáros Alpár közölte: a
kiírás elérhető a kormány és a
Bethlen Gábor Alapkezelő hon-
lapján. A pályázatokat július 1-
jétől lehet benyújtani augusz-
tus 7-éig.

Tájékoztatása szerint az öt-
ezer fő alatti településeken mű-
ködő civil szervezetek támoga-
tásával tovább bővül a Magyar
falu program kedvezménye-
zetti köre.

„Ők rendkívül fontos mun-
kát végeznek a kistelepülése-
ken” – hangsúlyozta a kor-
mánybiztos. Úgy fogalmazott:
ezért a kormány nemcsak ho-
norálni, hanem ösztönözni is
kívánja közösségépítő munká-
jukat. Gyopáros Alpár a prog-
ram bővítésének szükségessé-
géről szólva azt mondta: a
Gyurcsány- és Bajnai-kormá-
nyok idején „tudatos falurom-
bolás” zajlott, aminek követ-
keztében „nagyon nagymérvű”
elvándorlás indult meg a fal-
vakból, és nagyjából egy év-
tized alatt drasztikusan csök-
kent a kistelepülések lélekszá-
ma. „Ezért kellett meghirde-
tünk a Magyar falu programot”
– mutatott rá a kormánybiztos,
aki annak eredményei között
említette, hogy fél év alatt
mintegy tízezer család igényel-
te a falusi csok-ot, két év alatt
100 milliárd forint értékben
mintegy 800 kilométer mellék-
út újul meg.

A kistelepülési önkormány-
zatok és egyházközségek ré-

Pályázati lehetőségek falusi civil szervezeteknek
szére idén és tavaly is számos
pályázati lehetőséget hirdettek
meg összesen 100 milliárd fo-
rint értékben – elevenítette fel
Gyopáros Alpár.

Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolato-
kért felelős helyettes államtit-
kár a részletekről elmondta:
hatmillió forintos értékhatárig
ingatlanvásárlására és felújítá-
sára, négymillió forintig új és
tíz évnél nem idősebb használt
gépjárművek beszerzésére, két-
millió forintig egyéb eszközök
megvásárlására, valamint prog-
ramszervezésre szintén kétmil-
lió forintig lehet pályázni.

A pályázók június folya-
mán tanulmányozhatják a ki-
írást, a pályázatokat július el-
sejétől augusztus 7-éig lehet
benyújtani, azok elbírálása után

a tervek szerint október-no-
vemberben lehet megkötni a tá-
mogatói szerződéseket – ismer-
tette menetrendet a politikus.

A további feltételekről Sza-
lay-Bobrovniczky Vince kifej-
tette: azok a szervezetek pá-
lyázhatnak, amelyeket tavaly
év végéig jegyeztek be az Or-
szágos Bírósági Hivatalnál, il-
letve érvényes számviteli be-
számolóval rendelkeznek leg-
alább a 2018-as évről. A pá-
lyázatokat 2021. december 31-
éig kell megvalósítani. Szalay-
Bobrovniczky Vince egyúttal
arra kérte a pályázókat, hogy
alaposan tanulmányozzák át a
kiírást, majd összegzésként
kiemelte: azok segítségével
olyan fejlesztéseket lehet meg-
valósítani, amelyeknek „tartós
a hatása”.

Síremlék akció!
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

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ahogy régen, úgy ma is
előfordul a gyerekekkel, hogy
a játék hevében kedvenc já-
tékukat baleset éri. Eltörik
vagy szétesik. Ilyenkor az
ijedtségen és néha a síráson
túl, az anyák mindig el-
mondják a varázslatos mon-
datot:

– Nincs baj, majd apa
megjavítja!

Ez rendre megteszi a
hatását. A gyerekek meg-
nyugszanak.

László egy fárasztó nap
után, este hazaér. Az íróasz-
talán, a számítógép mellett
talál egy játékot, amivel va-
lami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben meg-
esik az ilyesmi – gondolta
László és bosszankodás he-
lyett mosolyogva előveszi a
fiókból az erre a célra be-
szerzett szerszámait, és va-
rázsol. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadja a meg-
javított játékot. Az öröm
ilyenkor nagyobb, mintha új
játékot kapott volna a gye-
rek. László az ilyen pilla-
natokat többre becsüli, mint
a munkája során a főnökétől
kapott elismerést, mert a fő-
nök szeme nem szokott úgy
csillogni az örömtől, mint a
gyereké.

Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak let-
tek. A játékok meg egyre
silányabb minőségűek. Így
Lászlónak egyre nagyobb fel-
adat lett varázsolni. A fele-
sége is észrevette ezt. Ezért
úgy gondolta segít László-
nak és egy új varázsmon-
datot talált ki ezeknek a já-
tékbaleseteknek a kezelésére:

– Nincs baj, majd apa
vesz másikat…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Majd az apa…

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

2020. június
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A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a part-
nerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Né-
metország, Magyarország, Len-
gyelország Szlovéniaés ) vesz
részt, amelyek a vidéki te-
rületek energiahatékonyságá-
nak javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló ener-
giaforrásainak kiaknázása érde-
kében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a részt-
vevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, va-
lamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pá-
lyázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a szom-

Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége

bathelyi székhelyű Nyugat-
Pannon Terület- és Gazdaság-
fejlesztési Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.

A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támoga-
tói csoportok jöttek létre, amely-
be az energiahatékonyság te-
rületén közreműködő szerep-
lők, intézmények kaptak meg-
hívást, azzal a céllal, hogy ve-
gyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek, energiahaté-
konysági intézkedések megtár-
gyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal- kulátort ismertették és külön-

böző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: ésLenti Móraha-
lom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.

A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, ener-
giahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modell-
jeinek legjobb gyakorlatait, er-
ről egy kézikönyvet is készí-
tettek. Az angol nyelvű kézi-
könyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.

A projekt során megvaló-
síthatósági tanulmányok kerül-
tek kidolgozásra annak érde-
kében, hogy felhívják a fi-
gyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rend-
szerrel kapcsolatos intézkedé-
sek alternatív anyagi források-
ból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemu-
tatja a hazai energiahatékony-
sági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszkö-
zök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott ér-
téket.

Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifej-

lesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely ma-
gánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az inter-
neten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

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

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

Szentgrót és Vidéke
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A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (bio-
massza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hő-
szivattyúk) felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdés-
csoportok megválaszolását kö-
vetően információkat nyerhe-
tünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról, társadalmi-
gazdasági előnyeiről.

Beruházások

Németországban, Lengyel-
országban, Szlovéniában, Hor-
vátországban is bemutató jel-
legű beruházásokat valósítottak
meg. A közelé-Muraszombat
ben levő településenPuconci
egy Solar-Park került kialakí-
tásra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy nap-
elemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, vala-
mint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes tölté-
séhez.

Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombat-
helyen a volt iskolaépület ud-
varán és épületében egy ener-
giaudvar került létrehozásra,

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, vala-
mint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az ér-
deklődők rendelkezésére.

További tervek

Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szere-
pel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolások-
kal a környezetbarát és ener-
giatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mu-
tasson be mind az áramellá-
tás, mind a melegvíztermelés
terén.

Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagy-
méretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megte-
kinthetik akár az aktuális idő-
járás előrejelzést, vagy energia-
hatékonysággal kapcsolatos is-
mereteiket bővíthetik.

Hasonlóan a szlovéniai pél-
dához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítsé-
gével tölteni lehetne a veze-
téknélküli, illetve USB csatla-
kozókon keresztül.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépé-
sek paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kap-
csolatos kérdésekre.

Napelemes pad…

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Szentgrót és Vidéke
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A kialakult járványügyi
helyzet miatt a Kehidakustányi
Turisztikai Egyesület munka-
szervezetének mindennapjai je-
lentősen megváltoztak. Mun-
kánk során alkalmazkodnunk
kellett a kormány által hozott
rendeletekhez, a kialakult hely-
zethez. Előtérbe kerültek az
egészség megőrzésére tett óv-
intézkedések, és azok mara-
déktalan betartása. Az elmúlt
hetekben is számos esetben se-
gítettük a település üzemelte-
tésében az önkormányzatot.
Emellett leltárt készítettünk a
turisztikai irodához tartozó rak-
tárhelyiségekben lévő dolgok-
ról, a település díszítésére al-
kalmas anyagokat átnéztük,
ahol szükségessé vált karban-
tartást végeztünk. A napi mun-
kavégzés során most is állandó
kapcsolatban álltunk az önkor-
mányzat vezetőivel. A kapott
naprakész információk alapján,
nyomtatott és digitális formá-
ban tájékoztatókat szerkesztet-
tünk, tájékoztatva az aktuális
járványügyi rendeletekről a la-
kosságot. A turisztikai egyesü-
let tulajdonában lévő mobil
sátrak kiszállításával és felépí-
tésével segítettük a kehida-
kustányi és a zalaszentlászlói
idősek otthonában a kormány
által előírt általános fertőtle-
nítést, melyet a honvédség vég-
zett el. A település legkisebb
lakóiról sem feledkeztük el.
Több alkalommal itt élő közis-
mert személyek, mese felolva-
sásával kedveskedtünk a gye-
rekeknek, ezeket a videókat az
egyesület facebook oldalán
tettük közzé. „Kehidakustány-
ban élni jó!” címmel rajzpá-

Mindennapok a Kehidakustányi Turisztikai Egyesületnél
lyázatot hirdettük, hogy ezzel is
segítsük hasznosan eltölteni az
otthon töltött szabadidőt.

A munkaszervezettel meg-
kezdtük, a GINOP -7.1.9 – 2017
Kehidakustány gyógyhely in-
tegrált termék- és szolgálta-
tásfejlesztés című pályázat ke-
retében összeállított túracsoma-
gokban megtervezett útvonalak
lepontosítását. Ez érinti Kehi-
dakustányt és a Zala-Völ-
gyében található turistaútvona-
lakat, látnivalókat. A pályázat-
ban megvásárolt elektromos
járművek próbaüzeme is el-
indult. A járműnek a gyalogos,
kerékpáros, segwayos túráknál
lesz feladata. Ezzel a hegyi út-
vonalakon tudunk majd kísére-
tet biztosítani, szervíz felada-
tokat ellátni. A mozgásukban
korlátozott személyeknek is
meg tudjuk mutatni a Rom-
templom vagy a Deák kút te-
rületét. Az elektromos kisbusz
helyben és a Zala-völgyében
található turista célpontokhoz
való eljutásban fog részt venni.
Ennek megfelelően a követke-
ző hetekben lemérjük és pon-
tosítjuk a megtervezett túra-
utakat. A gyógyhelypályázat-
ban létrejövő új garantált túra
programcsomagok digitalizált
formában kerülnek felmérésre:
szint, távolság, GPRS-kódok
alapján. Feljegyzést készítet-
tünk többek között: informá-
cióstáblák, pihenőpontok, hul-
ladéktárolók, illetve tűzrakás-
hoz alkalmas kiépített tűzra-
kóhelyek leendő pontjainak he-
lyéről. Frissített fotóbankot ké-
szítettünk az állandó turistaút-
vonalakról, illetve azokat érintő
épített és természetes látniva-

lókról. Ehhez kapcsolóan a ha-
marosan megjelenő, új térségi
turistatérképen a jelölt gyalo-
gos útvonalak Kehidakustányt
és Kallósdot is érintő útvo-
nalain szakszerű felfestésében
vállalunk szerepet.

Partnerkapcsolatok a jelenle-
gi helyzet kezelésében jelentős
szerepet játszanak. Ezért kezde-
ményeztük a településen lévő
és a Zala-völgyében helyi ter-
méket forgalmazó szolgáltatók-
kal való személyes találkozókat.
Ennek első állomása a Csáford-
völgyi Natúr Pont. A helyszínen
Fatér Balázs mutatta be a gyü-
mölcsfeldolgozás, az illóolaj ké-
szítés, az olajpréselés és szirup
készítéshez használt eszközöket.

A következő alkalommal
Bakos Péteréknél jártunk a
„Gyógynövények Völgye” ne-
vet viselő portáján. A helyszí-
nen 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 körte-
farm fő termékei: a pálinkák, a
lekvárok, a friss gyümölcsök és
aszalt gyümölcsök.

A látogatások során jelez-
tük, hogy az előállított termé-
keket – mindegyiket – szívesen
látjuk a készülő helyitermék
boltunkban.

A szakmai munka részeként
a gyógyhelypályázat gazdasági
és szakmai vezetőjével folya-
matos és személyes konzul-
tációk keretében stratégiai ter-
vet készítettünk a turizmus be-
indításáról településünkön. En-
nek 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 arcu-
lattal. Ezek segítségével is sze-
retnénk régi-új vendégeket Ke-
hidakustányba invitálni.

Kutnyák Márió Ferenc

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Elindult az elektromos járművek próbaüzeme.
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