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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

Néhány nappal a zalaszent-
gróti képviselő-testület ülése
után, szeptember harmincadi-
kán beszélgettünk Baracskai
József Gyárpolgármesterrel a
utcai szegregátum rehabilitá-
cióját célzó projekt állásáról. A
pályázatról korábban már több-
ször is írtunk, most arról kér-
deztük a polgármestert, hogy
sikerült-e előbbre lépni.

Baracskai József elmondta,
hogy a szeptember 24-i testüle-
ti ülésre egy határozati javas-
lattal készültek:

„Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Zalaszentgrót
Város Önkormányzata, mint
Kedvezményezett által elnyert
TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00003
azonosítószámú, „A Gyár utcai
szegregátum rehabilitációja”

Szegregáció, integráció és más ügyek
Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót polgármesterét kérdeztük

című projekt vonatkozásában
az operatív programok kereté-
ben támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendő
támogatási szerződésekhez kap-
csolódó Általános Szerződési
Feltételek 14.3. pontjában fog-
laltakra tekintettel eláll a Pénz-
ügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága, mint támo-
gató és Zalaszentgrót Város
Önkormányzata, mint kedvez-
ményezett közötti Támogatási
Szerződéstől, amely indokául
az alábbiakat jelöli meg:

– a pályázat benyújtása és
annak elbírálása között eltelt
időtartam olyan nagyságrendű,
hogy az időközben bekövet-
kezett – Zalaszentgrót Város
Önkormányzatának, mint ked-
vezményezettnek fel nem róha-

tó – változások miatt a pályázat
megvalósítása aránytalan ne-
hézségekbe ütközne.

– a pályázat benyújtásakor
támogatási igényként megjele-
nített összeghez képest csök-
kentett támogatási összeg okán
a megvalósítás előkészítése so-
rán – a pályázati felhívásban
rögzített korlátok ismeretében –
megállapítást nyert, hogy a pá-
lyázatban szereplő, vállalt mű-

szaki-szakmai eredmény meg-
valósításának feltételei nem áll-
nak fenn, a támogatott formában
a pályázat nem megvalósítható.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata, mint Kedvezménye-
zett részére a támogatás folyó-
sítására, valamint előleg igény-
lésére nem került sor.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete

Az ominózus Gyár utcai épület.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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• • •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

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

felkéri a polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.

Határidő: 2020. szeptember
30.

Felelős: Baracskai József
polgármester”

– Sajnos kénytelenek vol-
tunk visszavonni az előter-
jesztést az ülésen, ugyanis két
képviselő – ifj. Veress János és
Grebenár Péter – nem volt je-
len. Az ő véleményükre is kí-
váncsiak voltunk, ilyen fontos
ügyben szükség van minden
képviselő határozott állásfogla-
lásra, legyen az igen vagy nem
– mondta Baracskai József.

Mint ismeretes még 2016-
ban nyújtotta be pályázatát az
önkormányzat, amit 2019-ben
bíráltak el. Az igényelt 200
millió forint helyett 140 milliót
ítéltek meg. A csökkentett össze-
gű támogatásból a szakértők
szerint a projekt eredeti műsza-
ki tartalommal nem valósítha-
tó meg.

– A gazdasági és városfej-
lesztési bizottság döntése sze-
rint a projektet a szabályok
szerint nem lehet megvalósítani
– folytatja a polgármester. –
Keressük a megoldási lehetősé-
get. Beszéltünk a Gyár utca 59-
ben lakókkal, a bérleti szer-
ződéseket csak egy évre kötjük.
Kértük a lakókat, hogy próbál-
ják megoldani maguk is a lak-
hatási problémát, mi is keres-
sük a segítségnyújtás formáját.

Szegregáció, integráció és más ügyek
Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót polgármesterét kérdeztük

Az október végi testületi ülésen
ismét napirendre kerül a pro-
jekt. Remélem, akkor már min-
den képviselő ott lesz, s el-
mondja a véleményét – reméli
Baracskai József.

S ha már ott voltunk a pol-
gármesternél, két másik témá-
ban is kérdeztük. Nemrég rend-
kívüli szülői értekezletet tar-
tottak az .óvodában

– Sajnos problémát okoz az
óvodapedagógusok hiánya. Egy
elköltözött, egy felmondott,
egy pedig családi örömök elé
néz. Kettő helyett csak egy
óvónő van a csoportban. Ke-
ressük a megoldást, pályázatot
írtunk ki, személyes megbeszé-
léseket folytatunk, bízunk a
megoldásban – reménykedik a
polgármester.

Arra a felvetésre, hogy –
amennyiben nem sikerül meg-

oldani a szakemberhiányt – sor
kerül-e a két óvoda összevo-
nására, Baracskai József azt
válaszolta:

– Erről akkor beszéljünk, ha
nem lesz más megoldás.

Sok embert érdekel Zala-
szentgróton, hogy mi lesz a
vihar által tavaly megrongált
Hősi emlékművel.

– A szakvélemény szerint
elkerülhetetlen volt a megma-
radt rész lebontása. Több el-
képzelés is van a helyreál-
lításra, de még nem született
döntés. Az viszont biztos, hogy
erre idén már nem kerül sor –
mondta a polgármester.

E.E.Gondot okoz az óvodapedagógusok hiánya.

Baracskai József polgármester.

Még nem született döntés a Hő-
si emlékmű helyreállításáról.

Fotó:
Zalaszentgrót honlapja

Fotó:
Zalaszentgrót honlapja

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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2020. szeptember negyedi-
kén, pénteken került megren-
dezésre a gé-Zalaegerszegen,
bárti Kézműves Házban a
Nemzeti Művelődési Intézet
által a „Komatál Zala, Népe-
sedjenek az aprófalvak” című
programja. A meghívott 10 te-
lepülés között szerepelt Kehi-
dakustány is. A záró eseményen
Matyasovszky Margit, megyei
igazgató asszony köszöntötte a
megjelenteket, majd a meghí-
vott polgármesterek mutatták
be településüket.

Lázár István, Kehidakus-
tány polgármestere elmondta,

Kehidakustány is bemutatkozott
„Komatál Zala, Népesedjenek az aprófalvak”

hogy a turizmus milyen fontos
szerepet tölt be a falu életében,
illetve milyen sok természeti és
épített örökség található itt.

A Komatál Program egyik
legfontosabb eleme volt, hogy
a Nemzeti Művelődési Intézet
Zala Megyei Igazgatósága a te-
lepülésekről érkezett egy-egy kis-
gyermekes családnak ajándék-
csomaggal kedveskedett, amit a
Zala Megyei Népművészeti Egye-
sület tagjai készítettek. Kehida-
kustányból ésSzabó József csa-
ládja vehette át az ajándékot.

A Kézműves Házban kiállí-
tásra kerültek a 10 település

által válogatott fényképek, re-
ceptek, hímzések. Kehidakus-
tány és lakosai aZalaboldogfa
komatál hagyományos és a
XXI. század ételeinek a recept-

Közhírré tétetik…! Kehida-
kustány utcáin a leglátogatot-
tabb helyekre jó előre elhelye-
zett plakátok hirdették, hogy
szeptember 19-én, szombaton
szüreti ünnepet szerveztek egy
„Tájházak útja” - Örökségünk a
jövőnk - értékekre alapozott tu-
rizmusfejlesztés a szlovén-ma-
gyar határrégióban elnevezésű
INTERREG-es pályázat elemé-
nek megvalósításaként. A szer-
vezők remélték, hogy sem az
időjárás, sem a vírushelyzet
nem gonoszkodik velük, s fel-

Szüreti ünnep Kehidakustányban

eleveníthetik azt a néhány éve
már nem gyakorolt hagyo-
mányt, amely a szüret idősza-
kát hivatott köszönteni jókedv-
vel, énekszóval mókázással,
kacagással. A falu lakói öröm-
mel értesültek az eseményről,
és szívesen jelentkeztek az
eseményt elkezdő felvonulásra.
A menetet a hagyomány szerint
a huszárok vezették, mögöttük
szüretiesen feldíszített hintón a
kisbíró és az ifjú pár vonult,
aztán lovas kocsikon, trakto-
rokon, kerékpárokon maskará-

ba öltözött férfiak, asszonyok
gyerekek nevetgéltek és éne-
keltek harmonika szó kíséreté-
ben. Több helyen a kisbíró
kidobolása és kikiáltása tudatta
az utca bámészkodó nézőivel a
vidám híreket.

Hamarosan benépesedett a
Kehidakustányi Tájház és Hagyo-
mányőrző Mariska udvar környé-
ke. Hiszen a menet itt ért véget,
mert a program itt folytatódott.

Kezdetnek az érdeklődők
megnézhették a település tu-
risztikai értékeit bemutató kis-
filmet. Azután helyi termelők
mutatták be termékeiket lehe-
tőséget adva a termékkóstolásra
is. finomabbnálFarkas Tamás
finomabb mézeit, Zsankó Nor-
bert házias ízű mangalicater-
mékeit és kü-Cserép Róbert
lönleges sajtjait örömmel fo-
gadták a látogatók.

A Pajtaszínházban a Bóka-
házi Bokréta Hagyományőrző
Egyesület vidám jeleneteinek
és a Kehidakustányi Pajtások
Pletykás asszonyok című népi
komédiájának tapsolhatott a
közönség.

Aztán egy igazi szüreti pör-
költtel, egy-egy pohár óborral

és helyben készült szörpökkel
vendégelte meg a látogatókat a
rendezőség. A vacsora után a
szüreti vigadalomban Németh
Lajos Németh Norbertés har-
monikások húzták a talpaláva-
lót és kísérték dalolni vágyókat.
A harmonikások rendíthetetlen
jókedvvel tették dolgukat, pe-
dig a felvonulás alatt is végig
játszották az éneklők kívánsá-
gait, és a műsorban is megmu-
tatták tudásukat.

Mi sem természetesebb,
hogy a délután és est folyamán
lehetőség nyílt történetmesélős
tájházi sétára is, hiszen a ren-
dezvényt látogatók között töb-
ben a Kehida Termál Hotel és a
falusi vendéglátók szállóvendé-
gei voltak, valamint a napi ide-
érkező turisták is kíváncsiak
lettek a vigadalomra.

Pajtagazdaként igyekeztem
feszes tempóban, humorral fű-
szerezve levezényelni a mint-
egy 7 órás programot, figyelve
arra, hogy a higiéniás szabá-
lyokat maradéktalanul betart-
sák. Ebben nagyban segítettek
a Tájház dolgozói és az önkén-
tes segítők is. Köszönet érte!

Gergely János

Huszárok vezették a menetet.

jeit gyűjtötték össze. Köszön-
jük ésGellért Erzsébetnek
Szaló Árpádnénak a gyűjtésben
való áldozatos munkájukat!

Sándorné Kovács Nikolett

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Balról Sándorné Kovács Nikolett, Gellért Erzsébet, Szabó Ár-
pádné és Lázár István.
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A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fel-
lépési lehetőséget kínáló úgy-
nevezett Raktárkoncert-soro-
zat népszerűsítésében az össze-
tett kommunikációs megoldá-
sokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.

Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai ren-
dezvényszervezői és kommuni-
káció ipar meghatározó szerep-
lőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználá-
sával a számtalan csatornán el-
érni és tájékoztatni a közön-
séget.

A számos ügyfélnél – köz-
tük például a ,Magyar Telekom
a , vagy azSzerencsejáték Zrt.
MVM Csoport – már bizonyí-
tott, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításá-
ban, de az elkészülő koncertfel-
vételek technikai véglegesítésé-
ben is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajon-
gói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépé-
sekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, informáci-
ók révén találkozhatnak az ügy-
nökség támogató munkájával.

Török Ádám és a Mini is a fellépők között van.

Az idei évben 2020. szeptem-
ber 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Him-
nusz elhangzását követően a je-
lenlévők a tavasszal elhunyt me-
gyei díszpolgárra, Fekete György-
re emlékeztek.

Dr. Pál Attila, a megyegyű-
lés elnöke ünnepi köszöntőjé-
ben kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelen-
tősebb iránytűnk és ezzel pá-
rosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét épít-
sünk.

Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a ma-
gyarságért. Ugyanakkor kiemel-
kedő személyeket is adott az or-
szágnak.

Az esemény további részé-
ben elsőként a Zala Megye Dísz-
polgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapi-
tány kapta Zala megye közbiz-
tonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítá-
sa alatt az eddigiektől eltérő,

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, me-
lyeket a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság 2015 óta elért, se-
gítve ezzel a megyében élők szub-
jektív biztonságérzetének javítását.

A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományo-
zott , Mikekará-Szabó Józsefnének
csonyfa község volt polgármes-
terének. A közgyűlés Zala me-
gye egészségügyéért dr.díját

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondos-

kodásáért Gu-díjban részesült
lyásné Belinszky Ilona, a Zala-
szentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tó-
feji Kincskereső Általános Isko-
la tanítóját.

A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Gellei Imre labdarúgó-edzőnek,
akivel szép sikereket ért el a
ZTE együttese és irányította a
magyar válogatottat is.

Zala megye sportjáért díjban
részesült – Zala megye sportéle-
tében végzett 100 éves tevékeny-
sége elismeréseként – a Zalaeger-
szegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosár-
labdázó vette átBodrogi Csaba
az egyesület nevében.

A közgyűlés Zalai civil tár-
sadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat , Keszthely pol-Nagy Bálint
gármestere vette át.

A közgyűlés Zala megye fej-
lesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagy-
kanizsa).

Zala megye fejlesztéséért dí-
jat kapott a A tár-Zalavíz Zrt.
saság nevében Arnhoffer And-
rás elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományo-
zott (Nagy-Stamler Lajosnak
kanizsa).

Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Dísz-
polgára, dr. Sipos Gyula me-
gyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelen-
lévőkkel.

A program végeztével álló-
fogadásra került sor, ahol po-
hárköszöntőt mondott Vigh Lász-
ló miniszteri biztos, ország-
gyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).

A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen

Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai HírlapFotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
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Türje Község Önkormány-
zata idén is megrendezte szep-
tember 19-én tradicionális, ze-
nés-táncos szüreti mulatságát.
A legyünk TOP-on Zalában pá-
lyázat keretein belül, a régi ma-
gyar hagyományok szerint, he-
lyi készítésű népviseletben vo-
nultak az utcára a felvonuló trak-
torok, lovaskocsik, és lovasaik.
A résztvevők kora délután gyü-
lekeztek a helyi sportpályán, ahol
családias légkörben készülőd-
tek a felvonulásra. A falu több
pontján zenés-táncos műsorral
szórakoztatták az érdeklődőket.

Szüreti vigadalom Türjén

A végállomás a szabadtéri szín-
pad volt, ahol a kisbíró be-
harangozója után Nagy Ferenc
polgármester és Manninger
Jenő országgyűlési képviselő
beszédével folytatódott a dél-
után.

Fellépett a Szentgrót Tánc-
együttes, tagjai most már a ha-
gyományokhoz híven táncház-
zal is szórakoztatták a tán-
coslábú vendégeket. A Groove-
house zenekar buliját sok fiatal
és szépkorú izgalommal várta,
akik megadták az alaphangu-
latát a további fellépőknek is.

Ezután következett a helyi
művészeti csoportok műsora.
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub
tagjai évről évre csodás nép-
viseletben készülnek táncos elő-
adásukra, a Hétszínvirág kórus
pedig népdalokkal folytatta a
délutánt. A magyarosTSZCS
tánca után a has-Szellőrózsa
tánccsoport egzotikus produk-
ciója került porondra. Az est
fénypontjaként Zoltán Erika
énekesnő és táncosai álltak szín-
padra, akiktől táncra kerekedett
a közönség.

A mulatság alatt állandó prog-
ramokkal is készültek, köztük

arcfestés, csillámtetoválás, lufihaj-
togatás, ugrálóvár, óriástrambu-
lin, dartsfoci, lángos, kürtöska-
lács, popcorn várta a kicsiket és
nagyokat egyaránt. A művészet
kedvelőinek a Türjei Fotóklub
kiállítása nyújtott kellemes ki-
kapcsolódást, továbbá mustkós-
tolásra is volt lehetőség egy
hagyományos szőlőprés mel-
lett, ahol a tökéletes bor ké-
szítéséről is szívesen meséltek
az érdeklődőknek. A jó han-
gulat garantált volt és mindenki
megtalálhatta a számára megfe-
lelő szórakozási lehetőséget.

(Farkas)
A sportpályától indult a menet.

Szeptember 19-én, szomba-
ton a ésZalabÉrték Egyesület
Zalabér Község Önkormányza-
ta a térség lengyel történel-
mére, múltjára és örökségére em-
lékezett.

Vikár Tibor pedagógus egy
történelmi sétára invitálta az egy-
begyült vendégeket, hogy megte-
kintsék Zalabér lengyel vonatko-
zású emlékeit és jobban meg-
ismerjék őseik múltját, ezzel is
emlékezve jelentőségükre a tér-
ség életében. A séta során tisz-
teletüket tették a lengyel emlék-
műnél, ahol Tomasz Trzyciski
lengyel katonai attaséval került
sor a templom falán található em-
léktábla megkoszorúzására. A sé-
ta a zalabéri könyvtárban vég-
ződött, ahol tisz-dr. Cséby Géza
teletbeli lengyel konzul tartott
beszédet, majd Varga Endre Lász-
ló történész nyitotta meg a ki-
állítást, amely az ide érkező

nagykanizsai lengyel menekül-
tek 80. évfordulójának emléké-
re készült.

A „Lengyelek hagyatéka”
című kiállítás keretében a ven-
dégek megtekinthettek egy kü-
lönleges fényképalbumot, amely
a második világháború során,
Lengyelországban készült fény-
képeket tartalmazott, katonai fel-
szereléseket, lengyel állami ki-
tüntetéseket, és egy 1917-es,
több mint 100 éves pénzérmét.

Ezután ünnepélyes keretek
között Vikár Tibor kezdemé-
nyezésével, 25 fővel megala-
kult a Magyar-Lengyel Baráti
Társaság, amelynek érintett mű-
ködési területei Zalaszentgrót
és Zalabér lett. A megemléke-
zés és a kiállítás megtekintése
után az asszonyok tradicionális
lengyel süteményekkel vendé-
gelték meg a jelenlévőket.

Farkas Adél

A Lengyel Örökség Napja Zalabérben

Vikár Róbert történelmi sétára invitálta a vendégeket.

Kiállítást is rendeztek.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Évről évre elverte a szüreti
programot az eső, ígyTekenyén
idén szeptember elejére készí-
tettük elő a felvonulást. Sike-
rült is szeptember 5-én délután
a zajos dudaszóval az utcára
hívni a lakosságot. A szép szá-
mú felvonulót jókedvűen kö-
szöntötték a helyiek. A néptán-
cosok igazi utcabál hangulatot
teremtettek, amikor a Bádonyi
úton táncra perdültek. Ezt foly-
tatták a sportpályán is, így a pá-
lyaavató ismét remekül sike-
rült! A sportöltöző terasza ár-
nyékot tartott a fellépő Ságer
Tibo énekesnek és jó táncteret
a szülinaposoknak. A terepjá-
rók ismételten felsorakoztak és
„hegyi-Látóútra” vitték a bát-
rabbakat. A szabadtéri prog-
ramhoz az időjárás is kedvezett.

A település hangulata min-
den esetben az ott élők mun-

Szüreti felvonulás Tekenyén
kájának eredményét tükrözi.
Azok a lakosok, akik nemcsak
felismerik ezt, hanem tesznek
is a szebb környezetért, minden
elismerést és köszönetet megér-
demelnek.

Tekenye a környező dom-
bok ölelésében, sajátos föld-
rajzi környezetben helyezke-
dik el. A hegygerincről a kör-
nyékre jó rálátás van. A munka
utáni pihenéshez, vagy a gya-
logtúra közbeni erőgyűjtéshez
kiváló lehetőséget nyújtanak
a közelmúltban elhelyezett pa-
dok. Reméljük, hogy a ma-
gánterületen elhelyezett pihe-
nőhely és környéke a mosta-
ni tiszta formájában még
sokáig rendelkezésünkre áll.
Köszönjük és bízunk ben-Robi
ne, hogy a jó példa követőkre
talál!

Sinka Imréné

A néptáncosok igazi utcabál hangulatot teremtettek.

A hegygerincről csodálatos a kilátás.

Bővebb információ a telefonszámon kérhető.06-92/511-322

A Zala Megyei Gondoskodás Egyesített
Szociális Intézmény

(8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.)

azonnali kezdéssel felvételt hirdet

VEZETŐ ÁPOLÓ
ÁPOLÓ, GONDOZÓ
TELEPHELYVEZETŐ

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
FOGLALKOZTATÁS-SZERVEZŐ

SZOCIÁLIS/TERÁPIÁS MUNKATÁRS
koordinátori feladatokat ellátó ÁPOLÓ

munkakörökbe.

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

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:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;
Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.

A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvaló-
sítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóság vette át.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szerveze-
tek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képvi-
selői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak háló-
zata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.

A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadá-
sokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fó-
rum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politi-
kához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.

A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyerme-
kek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó mun-
kacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők fel-
zárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakembe-
rek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kikü-
szöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.

A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második ren-
dezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számá-
ra tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogya-
tékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.

A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesz-
tiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.

A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzé-
kenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alka-
lommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.

Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.

A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek

feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.

Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a

Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjtemé-
nye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok átte-

kintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elne-
vezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Szentgrót és Vidéke


