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Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések Egerváron
Jól halad a kerékpárút előkészítése
ezért már zajlik a Temető utca
és a József Attila utca lovarda
felé vezető részének a tervezése. Szintén megoldásra váró
feladat a decemberben felújított
Dénesfai úti járdaszakasz öszszekötése más szakaszokkal
északi és déli irányban, amiben
szintén van pályázati kiírás. A
tervezés már itt is zajlik, és már
csak a pozitív döntésben kell
reménykedni.

Útépítéssel kapcsolatban
konkrét lépések is történtek az év
elején. Két kátyús útszakaszon
is javítási munkálatok folytak,
új bazaltréteg került egy belterületi és egy hegyi útszakaszra.
A Vár úton építendő kerékpárút előkészítése is jól halad.
A végleges kiviteli tervek engedélyezése zajlik már, ami után
maga a pályaszerkezet a tavasz
végére készülhet el.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
A Dénesfai út járdájának térkövezése és a hegyi út felújítása.

Egervár önkormányzata még
tavaly nyert 10 millió forint
támogatást a Belügyminisztériumtól járdafelújításra. A munkálatok december közepére fejeződtek be, melynek keretében a
Dénesfai utca nyugati oldalán
található 250 méteres járdaszakasz újult meg, és kapott térkő
borítást, valamint a mellette található vízelvezető árok mélyí-

tése is megtörtént. A pályázati
támogatást 2 millió forint saját
forrással kellett kiegészíteni.
Mivel a településen több út
és járdaszakasz is javításra szorul, így az önkormányzat 2022
januárjában megjelent pályázati
kiírásoknál igyekszik erre fókuszálni. Főleg a Magyar Falu
Program ad lehetőséget nagyobb munkák elindítására,

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

www.zalatajkiado.hu
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Pethőhenye régen és ma
Könyv készül olvasóink segítségével

Fotó: Zalatáj
A Makovecz Imre által tervezett Szent István király templom
Pethőhenyén.

Csendes adventi várakozás
Egerváron a decemberi hónapra mindig a programbőség
volt a jellemző, azonban a vírushelyzet ezt is átírta, akárcsak
más településeken. Elmaradt többek között az adventi vásár, az
ünnepi adventi koncert és több
gyertyagyújtás is, de két programot sikerült megtartani a szabadtéren.
December 4-én Mikulás-várásra gyűltek össze a helyi gyerekek és szüleik a Fő téren,
melyet a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár is támogatott. A Harisnyás Pippik műsora után a Mikulás lovashintón
érkezett és átadta a megérdemelt ajándékot a jó gyerekeknek.
December 19-én, az utolsó
adventi gyertyát ünnepélyes keretek között gyújtották meg. A
Lakhegyi Daloskör műsora után

a negyedik gyertyán is kigyúlt
a fény, majd a jelen lévőket
teával, forralt borral és főtt virslivel látta vendégül az önkormányzat.

Olvasóink segítségét kérjük
egy pethőhenyei kiadvány megjelentetéséhez. A falu augusztus
20-án tartja búcsúnapját, valamint Szent István király ünnepét.
Ebből az alkalomból Pethőhenye Önkormányzata egy olyan
kiadványt szeretne megjelentetni 2022. augusztus huszadikára,
amelyben a falu története szerepel,
korabeli fotókkal illusztrálva.
Ehhez kérjük a pethőhenyei
polgárokat, az elszármazottakat,
s mindazokat, hogy akiknek birtokában vannak a falut (vagy annak egy részletét) ábrázoló fényképek, egy-egy korábbi rendezvényt megörökítő felvételek, jelezzék szerkesztőségünknek. Természetesen olyan tárgyak, eszközök is szóba jöhetnek, amelyek
kötődnek Pethőhenyéhez.

Az eredeti fotókat beszkennelés után sértetlenül visszaadjuk tulajdonosuknak, a tárgyakat
pedig lefényképezzük.
Előre is köszönjük segítségüket a kötet elkészítéséhez:
Zalatáj Kiadó
Értesítési cím:
Telefon: 92/596-936
30/378-4465
E-mail: zalataj@zelkanet.hu,
zalatajkiado@gmail.com

Fénylő ablakok Vasboldogasszonyban
Az adventi kalendárium kapcsán egy játékot indítottunk, aki
minden nap felkeresi az aktuális ablakot és arról egy fotót
küld, azok közül nyertest sorsolunk ki. A játékban 4 család

vett részt akiket az önkormányzat ajándékkal díjazott.
Köszönjük a játékban való
részvételt és a 24 család közreműködését az ablakok díszítésében!

Adventi ablakvadászok.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért
szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kapcsolattartás problémáját is, hiszen ezen eseményekre szívesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partnertalálkozón áttekintették az eddigi tevékenységeket és eredményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Az INTERREG Duna Transznacionális Program által támogatott, uniós és hazai forrásokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, információs, digitális és funkcionális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós ország 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönböztetés indokolttá teszi, hogy nemzetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszútávú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkóztatásában.
Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről” szóló tanulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány közös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelendő témakörök például az oktatás, lakhatási helyzet, munkaerőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a diszkrimináció és a politikai képviselet is.
Továbbá érdemes megemlíteni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, melynek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatokhoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal innovatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódva már magyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol tematikus napok keretében ismerkedhetnek meg közösen a szülők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és zenékkel. A nyílt nap során a

Ellátogattak Pušča településre.

hetnek a gyermekek fejlődésébe is.
A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létrehozása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyermekek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

kott Pušča településre, ahol
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlettebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együttélés és az integráció jó gyakorlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságában álló, ma már önállóan

Pušča ma már önállóan működő település.

A pandémia miatt személyesen 2021. szeptember 8-án találkozhattak a partnerek.

működési hajlandósága is
tükrözi.
A pandémia sajnálatos módon a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek személyesen csupán 2021. szeptember 8-án, egy évvel a pályázat indulása után találkoz-

működő település életében az
egyik legnagyobb mérföldkő a
roma bölcsőde létrehozása volt.
Az intézmény alapját képezi
Pušča jövőbeni fejlődésének,
ahol ma már a nem roma
gyermekeket is fogadják, ezáltal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.

2022. január
Ezt követően ütemes fejlődés vette kezdetét a roma településen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkormányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesztését, kiemelendő példának számít az első roma futballklub
létrehozása vagy éppen a világ
első roma tűzoltó egységének
felállítása is. Szintén jelentős
előrelépés az október eleje óta
működő Információs Pont, ame-
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lyet a helyi roma közösség hozott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.
A közel egy évig tartó
online értekezletek után a személyes partnertalálkozót minden résztvevő igazán hasznosnak és sikeresnek ítélte meg.
A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be magyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megvalósítása vár a partnerekre.

Számos jó példával találkoztak.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hagyományteremtő szándékkal
Közösségi disznóvágás Nemesapátiban
Egy tavalyi őszi beszélgetésen vetődött fel Nemesapátiban,
hogy szervezzenek egy közösségi disznóvágást, mert ilyen még
nem volt a faluban. A tervet tett
követte, s január 15-én, szombaton reggel összejöttek a tettre
kész hölgyek és urak a község
központjában.
– A több, mint 150 kg-os
disznót a közeli faluból hoztuk
– mondta Mérnyei Sándor polgármester. – Az önkormányzat jelentősen támogatta az első közösségi disznóvágást, de a szervezésben és a munkában oroszlánrészt vállalt az Összefogás Nemesapátiért Egyesület. Tagjai nélkül

nem jöhetett volna ez a közösségi esemény. A falu motorjaként
minden programban aktívan részt
vesznek.
A polgármester elmondta,
hogy további programokat is
szerveznek, például különböző
túrákat. S persze egyéb elképzeléseik is vannak, szeretnék,
ha Nemesapáti vonzó lenne a
színes, sokrétű rendezvények
által is.
Miután a szorgos kezek végeztek a feldolgozással, hamar
megterítettek a közösségi házban
az esti disznótoros vacsorára,
amelyen vendégül látták a falu
lakosságát.

Ajándék a kisgyermekes családnak
Nagypáli önkormányzata a
tavalyi évhez hasónlóan az idei
évben is támogatta a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
településeken (Kispáli, Kisbucsa,
Nemeshetés, Alsónemesapáti,
Nemesapáti, Vasboldogasszony,
Szentpéterúr) élő kisgyermekes
családokat.
Vasboldogasszonyban Németh
Zsolt polgármester közreműködésével ünnepek előtt kiosztásra kerültek a bébiételek, melynek beszerzésében a Magyar
Iszlám Szervezet nyújtott segítséget.
Ezúton is köszönik Nagypáli Község Önkormányzatának a kisgyermekes családoknak nyújtott segítséget!

Dudált a Mikulás
December 5-én este Vasboldogasszonyban is útnak indult a
Mikulás kivilágított és énekektől hangos autóval. Az idei évben is a tavalyihoz hasonlóan a
Mikulás két manójával együtt
házról-házra járva vitte a vasboldogasszonyi gyerekeknek az ajándékokat. Hangos dudaszóval és
énekkel tudatta, hogy megérkezett, de a gyerekek legtöbb helyen, az utcán állva várták a
nagyszakállút, hogy átvehessék
tőle a várva várt csomagot.

2022. január
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A rézkortól a XIV. századig Választás és népszavazás
Régészeti feltárások Pethőhenye határában Áder János közölte az időpontot
Az M9-es út tervezett nyomvonalán ütemezetten zajlanak a
régészeti feltárások. A Zalatáj
Kiadó a jövőben folyamatosan
beszámol a kutatás eredményeiről. Elsőként a Pethőhenye környéki ásatásokról kérdeztük Simmer Líviát, a Göcseji Múzeum
régészeti osztályvezetőjét.
– Tavaly májusában kezdődtek a feltárások, Pethőhenye határában novemberben és decemberben folytak a munkálatok –
mondja Simmer Lívia.
– Részletezné ezt?
– A középső rézkorból, vagyis
mintegy 6.000 évvel ezelőtti időszaktól egészen a XIV. századig sikerült feltárni objektumokat. Ezek részben telepjelenségek, de sikerült temetkezéseket
is azonosítani. A rézkor időszakából előkerült egy szórthamvas
rítusú temetkezés. Az elhamvasztott halott maradványait egy
gödörben helyezték el, mellé
rakva egy díszített kisedényt. A
Pethőhenyén feltárt sírban való-

színűleg egy gyermek maradványait találtuk.
– Haladjunk időrendben!
– A bronzkor időszakából,
3000-3200 évvel ezelőttről kerültek elő hulladéktároló gödrök. Itt viszont már egy urnás
temetkezési helyet is találtunk.
– Mi volt a feltárás legfontosabb eleme?
– Egy eddig ismeretlen római kori lelőhely. A II-III. századból származó római település
maradványait sikerült feltárni.
A korábbi kutatások során erről
nem volt tudomásunk. Két, félig
földbe mélyített házat találtunk,
hulladéktárolóval. A leletanyag
között van egy bronz térdfibula
(ruhakapcsoló tű), illetve egy
pénzérme, úgynevezett sestertius.
– S elérkeztünk a XIV. századhoz…
– Néhány objektumot, gödröt
sikerült azonosítani. A leletek közül egy korabeli vaskulcsot tudnék kiemelni.
E.E.

Fotó: MTI
Áder János kihirdette az időpontot.

Áder János köztársasági elnök január 11-én kihirdette a
2022 áprilisában sorra kerülő általános országgyűlési választás és
népszavazás pontos időpontját.
A Köztársasági Elnöki Hivatal
közleményét változtatás nélkül
közöljük.
„Az országgyűlési képviselők
2022. évi általános választása időpontjának kitűzéséről:
32 évvel ezelőtt, az első szabad választások eredményeként
Magyarország független, demokratikus ország lett. Köszönet mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésében részt vettek.
Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik
alkalommal szabadon dönthetnek
arról, hogy kikre bízzák közös
ügyeink intézését.
Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű
rendelkezéseket tartalmaz arra,
hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános
választását.
E törvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési képviselők
általános választását a legko-

rábbi időpontra, 2022. április 3ára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági
elnöke”
***
„Közlemény a népszavazás
időpontjának kitűzéséről:
Az Országgyűlés 2021. november 9-én egyhangúlag döntött
arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani.
A folyamatban lévő népszavazási kezdeményezések közül
négy kérdés tekintetében biztosítottak a jogi feltételek a népszavazás kitűzésére.
A választási eljárási és a népszavazási eljárási törvényi határidőket figyelembe véve e négy
kérdésben csak április 3-án vagy
április 10-én lehet egyidőben tartani a népszavazást és az általános választásokat.
Erre tekintettel a 32/2021 (XI.
30.) Országgyűlési határozatban elrendelt négy kérdésről a népszavazást 2022. április 3-ára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági
elnöke”
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Kistérségi havilap

Fotó: Göcseji Múzeum
A fotón Büki Ágnes régészeti asszisztens rajzol, Simmer Lívia
pedig objektumot ír le.
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