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Negyedik alkalommal in-
dult közös koccintással az új-
esztendő . A ta-Zalacsányban
valyi kényszerű kihagyás után
idén kellemes muzsikával, és
látványos tűzijátékkal készül-
tek a szervezők.

Nagy Lászlóné, Zalacsány
polgármestere kérdésünkre el-

Ünnepélyes évindító Zalacsányban
mondta, a településen 2018 óta
köszöntik együtt az újeszten-
dőt, mindig magas részvétel
mellett.

Idei köszöntő beszédében
hangsúlyozta: a pandémia elle-
nére is töretlen fejlődést pro-
dukál a község és a 2022-es
esztendőben is igyekeznek min-

den fronton kihasználni a
pályázati forrásokat. Kiemelte,
a település rendezett, folyama-
tosan fejlődő, ám a vidék ér-
tékeit továbbra is őrző miliője
sok költöznivágyót vonz.

A köszöntőt követően na-
gyot koccantak a pezsgős poha-
rak, s a település lakói jó-
szívvel kívántak sikerekben bő-
velkedő, boldog újévet egy-
másnak. pedig azCsocsesz
utolsó pohárkoccanás után
rögtön dalra fakadt és nem csak
a jelenlévőknek, sokkal inkább
a jelenlévőkkel dalolt egészen a
tűzijátékig.

A tiszta égbolton aztán vi-
dáman hirdették a '22-es év
kezdetét a rakéták. Az igényes
égi parádé közben pedig jól
esett a forralt bor, forró tea és

Csocsesz a koccintás után dalra fakadt.

Nagy Lászlóné mondott kö-
szöntőt.

A Zalabéri Kastélykert Óvo-
da Zalabér Községfenntartója
Önkormányzata Zalavég, mely
Község Önkormányzatával fela-
datellátási megállapodás kere-
tében gondoskodik a gyerme-
kekről.

Az óvoda épületét 1896-ban
emelték. Egyedi építészeti adott-
ságokkal rendelkező (Gutt-
mann báró kastélyához tartozó

Megújult a zalabéri óvoda
lovak elhelyezésére szolgáló is-
tállóból kialakított), az 1970-es
évekig műemlék jellegű épület-
ként nyilvántartott óvoda ener-
getikai szempontból is kedve-
zőtlen minősítésű volt. Egyedi
fafűtéssel (cserépkályhák és
kandallók) rendelkezett. Fa nyí-
lászárói korszerűtlenek, részben
korhadtak, födémje szigetelés

jól esett még időzni, beszélget-
ni kicsit a tiszta téli estében.

Gellén Szilárd
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nélküli volt. Belmagassága ma-
gas. Tetőszerkezete felújításra
szorult (egyedi tetőfák, tetőlé-
cek cserére szorultak, a tető-
cserepek porladtak).

A kémények omlásveszé-
lyesek voltak, a tető alatti pár-
kányok porladtak. Az épület
elektromos rendszere az 1970-
es években készült. Korsze-
rűtlen, meghibásodása gyakori
volt. Érdemi felújítására, kor-
szerűsítésére – néhány kisebb
állagmegóvási munka kivételé-
vel – az 1960-as évek óta isme-
reteink szerint nem került sor.

Az ingatlan állagát és az
önkormányzat jelenlegi anyagi
helyzetét tekintve annak fel-
újítására, korszerűsítésére reális
esély önerőből nem látszott.

Azonban a Magyar Falu
Program keretében a „Óvoda-
épület felújítása” című alprog-
ram (kiírás kódszáma: MFP-
OEF/2020.) pályázati kiírásra be-
nyújtott pályázaton Zalabér Köz-
ség Önkormányzata 25 499 409 Ft
összeg erejéig sikerrel szere-
pelt. E pályázati összegből és
1 384 900 Ft további saját for-
rásból megtörtént a belmagas-
ság csökkentése a tervlapokon
szereplő méretre szerelt ál-
mennyezeti szerkezettel, a hoz-
zá tartozó 25 cm vastagságú
szálas anyagú hőszigeteléssel.
A karton fölé párázó fólia ke-
rült beépítésre. Sor került a
meglévő tetőfedés cseréjére, új
héjazat kialakítására a hozzá
tartozó szakipari kiegészítők-
kel, új bádogos szerkezetekkel.
Megtörtént a külső nyílászárók
cseréje fokozott hőszigetelő
képességű műanyag nyílászá-
rókra, a hozzá tartozó kiegé-
szítőkkel és a javítási munkák-
kal. Megvalósult az épület tel-
jes villamos hálózatának cse-
réje, a hozzá tartozó javítási
munkákkal. Megtörtént a teljes
belső felületképzés, festés. Meg-
valósult az új fűtési rendszer
kialakítása  gázkazánnal.

Az óvoda felújításával, kor-
szerűsítésével kapcsolatos mun-
kálatok végzése közben meg-
állapításra került, hogy 3 fog-
lalkoztató helyiségben a belső
fali fa burkolat alatti fal rend-
kívül vizes, vastagon salétro-
mos, penészes, gombás volt. A
padlóburkolat felszedése során
láthatóvá vált, hogy a belső
ajtószárnyak alsó részének fes-
ték alatti korhadása elkez-
dődött.

Megújult a zalabéri óvoda
(Folytatás a . oldal )z 1 ról Az épület kiüresítése, né-

hány helyen a műanyag padló
felszedése következtében vált
láthatóvá, hogy az óvoda épü-
letének északi részén lévő hi-
deg burkolat töredezett, hiá-
nyos, vagy éppen más fajta bur-
koló anyaggal pótolt. Több he-
lyen „felemelkedett”.

Az épület állagát a felvize-
sedés, a salétromos, penészes
falak, korhadásnak indult fa
szerkezetek, töredezett, hiá-
nyos, „felemelkedett” hideg
burkolatok határozták meg.

Az előzőekben leírtak kö-
vetkeztében a belső ajtók cse-
réje, a belső foglalkoztatóból
déli irányba nyíló részek: be-
lépő, tálaló, vizesblokk, előtér,
közlekedő, tároló helyiségek
hideg burkolása, a vizes, pe-
nészes falak vakolatjavítása in-
dokolttá vált. Ugyancsak szük-
ségszerűvé vált az épület to-
vábbi felvizesedését megakadá-
lyozó külső un. járda térkő
burkolattal való kialakítása,
melynek nyugati irányba való
„lejtetése”, csövezése követ-
keztében a csapadékvíz elve-
zetésre került.

E munkálatokat a felújítás-
sal, korszerűsítéssel kapcsola-
tos munkálatok során az un.
tető előtető fedéscseréjével együtt
el kellett végeztetni, melyeknek
mindösszesen 6 255 637 Ft
összegű pénzügyi fedezetét az
önkormányzat saját mértékben
saját erőből biztosította.

A fejlesztés eredményeként
a Zalabéri Kastélykert Óvodá-
ban 32 fő gyermek egészséges,
világos, száraz, korszerűbb fű-

tési rendszert tartalmazó, biz-
tonságos villamos energia háló-
zattal rendelkező intézményben
kezdhette meg a 2021/2022-es
óvodai nevelési évet. A beruhá-
zás eredményeként nőtt a tele-
pülés népességmegtartó, népes-
ségnövelő ereje, a fiatalok lete-
lepedési, gyermekvállalási kedve.

A mintegy 300 m alapterü-2

leten működő Zalabéri Kastély-
kert Óvoda felújítása, korsze-
rűsítése az előzőekben leírtak
alapján 34 309 251 Ft-ból va-
lósult meg.

Ebből:
MFP pályázat keretében el-

nyert összeg: 25 499 409 Ft.
Saját pénzeszköz: 8 809 842 Ft.
Az óvoda felújításával, kor-

szerűsítésével kapcsolatos mun-
kákhoz kapcsolódik, miszerint
az óvoda épületével egy építé-

szeti, szerkezeti egységet ké-
pező, az épület déli részén lévő
a gyakorlatban kettő lakásként
hasznosított ingatlanrész annak
életveszélyes állapota miatt,
gazdaságtalan felújítása követ-
keztében elbontásra került. El-
bontatása indokolt volt, annál is
inkább, mivel az elbontott in-
gatlanrész nagymértékben be-
folyásolta, érintette a felújításra
szoruló óvoda tetőszerkezeté-
nek állagát is. E bontási mun-
kákat az óvoda felújításával,
korszerűsítésével kapcsolatos
munkálatokkal egyidejűleg el
kellett végeztetni.

E munkákra ugyancsak sa-
ját pénzügyi forrásból önkor-
mányzatunk 3 380 270 forintot
fordított.

Zalabér Község
Önkormányzata
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Az INTERREG Duna Transz-
nacionális Program által támo-
gatott, uniós és hazai forrá-
sokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, in-
formációs, digitális és funkcio-
nális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós or-
szág 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönbözte-
tés indokolttá teszi, hogy nem-
zetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszú-
távú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkózta-
tásában.

Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségle-
teiről, lehetőségeiről” szóló ta-
nulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány kö-
zös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelen-
dő témakörök például az ok-
tatás, lakhatási helyzet, munka-
erőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a disz-
krimináció és a politikai kép-
viselet is.

Továbbá érdemes megemlí-
teni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, mely-
nek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatok-
hoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal in-
novatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékeny-
séghez kapcsolódva már ma-
gyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol temati-
kus napok keretében ismer-
kedhetnek meg közösen a szü-
lők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és ze-
nékkel. A nyílt nap során a

szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kap-
csolattartás problémáját is, hi-
szen ezen eseményekre szí-
vesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hetnek a gyermekek fejlő-
désébe is.

A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létreho-
zása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyerme-
kek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partner-
találkozón áttekintették az ed-
digi tevékenységeket és ered-
ményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

kott településre, aholPušča
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlet-
tebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együtt-
élés és az integráció jó gya-
korlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságá-
ban álló, ma már önállóan

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

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Ellátogattak Pušča településre.

Pušča ma már önállóan működő település.

működési hajlandósága is
tükrözi.

A pandémia sajnálatos mó-
don a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek sze-
mélyesen csupán 2021. szep-
tember 8-án, egy évvel a pá-
lyázat 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, ezál-
tal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.

Szentgrót és Vidéke
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Számos jó példával találkoztak.

Ezt követően ütemes fejlő-
dés vette kezdetét a roma te-
lepülésen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkor-
mányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesz-
tését, kiemelendő példának szá-
mít 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-

lyet a helyi roma közösség ho-
zott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.

A közel egy évig tartó
online értekezletek után a sze-
mélyes partnertalálkozót min-
den résztvevő igazán hasznos-
nak és sikeresnek ítélte meg.

A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be ma-
gyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megva-
lósítása vár a partnerekre.

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

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Szentgrót és Vidéke

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke



6 2022. januárSzentgrót és Vidéke

H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!„Forog a szárnyas, a nagy
időkerék,/Egy esztendő, ím, új-
ra eltelék./Fölvirradott az új-
nak reggele,/Egész világ re-
ménységgel tele.” (Benedek
Elek)

Az új év első napjaiban
visszatekintünk az elmúlt esz-

Új lapot nyitottak Tekenyén

tendőben elért eredményekre és
ismét új lapot nyitunk meg
Tekenyén. Ez az új lap a terve-
zésről szól, figyelembe véve a
lehetőségeket és a rövidebb és
hosszabb időszakra szóló elvá-
rást lakókörnyezetünk vonatko-
zásában is. Sokat tehetünk a

tisztaságért már az el nem
dobott szeméttel is!

Folytatjuk a már megkez-
dett munkákat. A Kresz-park
építését legkésőbb a pünkösd-
hétfőre tervezett gyermeknapra
szeretnénk befejezni. Szép szín-
folt lesz a település központjá-
ban, közel a kultúrház, játszótér
– lesz mozgási lehetőség a
fiataloknak!

Bízunk benne, hogy újabb
pályázati forrásokkal tudjuk
kiegészíteni költségvetésünket!
Természetesen számítunk a la-
kosság segítségére, építő ja-
vaslataira!

Mindehhez jó egészséget,
erőt, békésen eltöltött dolgos
napokat kívánunk!

Sinka Imréné
polgármester

Folytatódik a Kresz-park építése.

Zalabérben az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonát ké-
pező Dózsa György utca keleti
oldalán elhelyezkedő, az 1970-
es évek elején aszfalt burko-
lattal készült, mára már erősen
megrongálódott, feltöredezett,
egyenetlen, mindezek követ-
keztében balesetveszélyessé vált
járdaszakasz felújítása – az ön-
kormányzat anyagi helyzetét
tekintve – szinte elérhetetlenné
vált.

Azonban a Magyar Falu
Program keretében az „Önkor-
mányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása” című alprog-
ram (kódszáma: MFP-BJA/2020.)
pályázati kiírás nagy reménye-
ket keltett önkormányzatunk
előzőek szerinti céljait tekintve.

A MFP előzőek szerinti pá-
lyázati felhívására 2020. évben
sikerrel pályázatot nyújtottunk
be. Melynek eredményeként
anyagtámogatásra 4.998.911
forintot sikerült elérni.

E projekt keretében a járda
felújítására elnyert támogatási
összeggel, valamint az önkor-
mányzat által vállalt többlet
anyagköltség és munkadíjként

Járdafelújítás Zalabérben
biztosított további 3 134 931 Ft.
pénzügyi forrás biztosításával
367 m területen (367 fm hosz-2

szúságban, 1 m szélességben)
8.133.842 Ft pénzügyi fedezet-
ből sikerült e járdaszakaszt tér-
kő burkolattal felújítani. A kör-
nyezetbe illeszkedés és a „zöld
közeli” állapot megóvása érde-
kében mindössze 1 m széles
sáv burkolására kerülhetett sor.

A fejlesztésben érintett la-
kóingatlanok száma 17, de –
tekintettel a Dózsa György utca
un. „gerinc” jellegére –, a fej-
lesztés eredményeként közve-
tetten 92 ingatlan mintegy 250
lakója számára javultak a biz-
tonságos gyalogos közlekedés
feltételei, mely a 735 fős össz-
lakosság 34 %-a.

E fejlesztést még inkább
eredményessé teszi, hogy kö-
zösségi intézmények (templom,
művelődési ház, iskola, óvoda)
és a déli településrész közötti
részben gépjármű – alapvetően
gyalogos – közlekedést bizto-
sító útvonalon javultak jelentő-
sen e beruházás eredményeként
a biztonságos gyalogos köz-
lekedés feltételei.

Továbbá a fejlesztés során
megvalósult felületi egyenet-
lenségek megszüntetése kö-
vetkeztében a csapadékvíz
maradéktalanul eljut a zöld-
felületekre, majd a belvíz-
elvezetést biztosító oldal-
árokba.

A támogatói okirat kiadá-
sának kelte: 2020. 07. 14.

A projekt megvalósításának
tervezett kezdete: 2020. no-
vember 1.

A projekt megvalósításának
tervezett fizikai befejezése:
2021. október 30.

A projekt megvalósításának
fizikai befejezése: 2021. július 2.

Zalabér Község
Önkormányzata
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2022. január 2-án Sümeg-
csehi Kulcsárközség lakója,
Imréné, Irén néni, töltötte be a
90. életévét. A jeles születésnap
alkalmából pol-Sziva Erika
gármester asszony és Borsi
Károly alpolgármester úr kö-
szöntötték. Az ajándékok mel-
lett miniszter-Orbán Viktor
elnök által aláírt oklevelet is
átadták.

– Múlt idéző, kedves be-
szélgetés alatt fényképeket né-
zegettünk, Irén néni mesélt

Már várja a tavaszt
Szépkorút köszöntöttek Sümegcsehiben

gyermekkori életéről, arról,
hogy anno milyen játékokkal
játszottak, miket csináltak gye-
rekkorukban, hogy teltek a nap-
jaik – mesélte Sziva Erika.

Irén néni nagyon szereti a
virágokat, ezért is várja a ta-
vaszt, hogy a kertbe ismét ül-
tethessen, virágait gondozhas-
sa. Mindennapjaiban lánya,
Erzsébet segíti, viseli gondját.

Mindannyiunk nevében kí-
vánunk jó erőt, egészséget Irén
néninek!

A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
törvény módosítása következ-
tében élve a jogszabályi lehe-
tőséggel a 735 fős Zalabérben
2020. május 1. napjától kezdve
a falugondnoki szolgáltatás be-
vezetésre került.

A szolgáltatás működéséhez
szükséges gépjármű hiányában
szükség esetén a más célú hasz-
nosításra (kommunális mun-
kákhoz, településrendezéshez,
START munkaprogram tevé-
kenységeihez használt) szolgá-
ló, a bentlakásos idősek otthona
feladatellátásához beszerzett 15
éves, erősen leromlott állapotú
gépjárművel igyekeztünk meg-
oldani a szolgáltatás biztosí-
tását. E több célú használat
jelentős időveszteséggel (folya-
matos tisztítás, ülések cseréje,
fertőtlenítés, gyakori meghi-
básodás, bizonytalan használati
lehetőség, stb.) nem utolsó sor-
ban balesetveszéllyel, egész-

Falugondnoki busz beszerzése Zalabérben
ségügyi kockázati tényezőkkel
járt.

Azonban a Magyar Falu
Program keretében „Tanya- és
falugondnoki buszok beszerzé-
se” című – MFP-TFB/2020.
alprogram keretében lehetőség
nyílt az előzőek szerinti gép-
járművet kiváltó, a falugond-
noki szolgáltatást biztosító sze-
mélygépjármű beszerzésére pá-
lyázat benyújtására.

Önkormányzatunk a pályá-
zaton sikerrel szerepelt. A
2020. évi tartaléklistáról 14 016
998 forint pályázati összeggel
2020. évben sikerült 14 017 001
forint összköltséggel a falu-
gondnoki szolgálat biztosítását
lehetővé tevő 9 személyes, új
gépjármű beszerzése.

A gépjármű alkalmas moz-
gásában korlátozott, kerekes-
széket használó utasok bizton-
ságos szállítására. Rámpával és
4 plusz 3 pontos rögzítési
rendszerrel felszerelt. A gépjármű beszerzésével

lehetővé vált, hogy a falugond-
noki szolgáltatás biztosítását
magas színvonalú, alacsonyabb
károsanyag-kibocsátású és üzem-
anyag fogyasztású gépjárművel
lássuk el. Az újonnan meg-
vásárolt gépjárművel lehetőség
nyílt az elöregedési index nö-
vekedése következtében egyre
nagyobb számban jelentkezők
számára az étel naponkénti
házhozszállítása, a szakrendelé-
sekre való szállítása, gyógy-
szer-, egyéb más áru beszer-
zése, információ biztosítása.
Lehetővé vált az óvodás gyer-
mekek óvodába, a település
belterületétől távolabb eső te-
lepülésrészen élő gyermekek
iskolába való szállítása. El-
érhetővé vált minden gyermek
számára a kulturális, sportren-

dezvényekre az eseti biztonsá-
gos személyszállítás. Ezáltal
nőtt a közszolgáltatás minősé-
ge. A szülők a helyben elérhető
óvodába, iskolába járatják gyer-
mekeiket. A fiatalok helyben
maradnak, életminőségük ja-
vult. A település népességmeg-
tartó ereje nőtt. Az ifjúság vi-
dékhez kötődése biztosított.
Biztosítottá vált az idősebb, kü-
lönösen az egyedül élő kor-
osztály, de a mozgásában kor-
látozott, kerekesszéket haszná-
ló személyek számára is a
közszolgáltatások elérhetősége,
az információáramlás. Javultak
életminőségeik. Csökkent a ter-
mészetes fogyás, az elvándor-
lás, az egyenlőtlenségek mér-
séklődtek.

Zalabér Község
Önkormányzata
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Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Szerkesztőség:
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E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-0026
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Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentg  rót és VidékeSzentgrót és Vidéke
A képen Sziva Erika, Kulcsár Imréné, Fekete Imréné.



HIRDETÉS

8 2022. januárSzentgrót és Vidéke



(Folytatás a     . oldalon)10

92022. január Szentgrót és Vidéke

A képviselő-testület, illetve
az önkormányzat munkáját a
folytonosság, az egymásra épü-
lő fejlesztések, a lehetőségek
szerinti stabil gazdálkodásra
való törekvés, valamint az in-
tézmények, szolgáltatások mű-
ködésének teljeskörű biztosítá-
sa jellemzi. Hivatalunk műkö-
dése, gazdálkodása, testületünk
felelősségteljes döntései meg-
teremtették, hogy terveinket,
céljainkat elképzeléseinket meg-
valósíthattuk, az itt élő lakosok
javára fordíthattuk.

A képviselő-testület kiemelt
figyelemmel kezelte a pályázati
lehetőségek, s azok megvalósí-
tását. Az elmúlt év során a fej-
lesztési és felújítási munkáink
meghatározásánál figyelembe
vettük a lehetőségeket, igye-
keztünk ezt összhangba hozni a
helyi igényekkel. Mindezek
alapján elmondható, hogy sike-
res pályázatokat, felújításokat
valósítottunk meg, s ezeknek
szemmel, illetve kézzel fogható
eredményei vannak! Minden
fejlesztésnek az a célja, hogy a
helyi lakosság otthonosabban
érezze magát, szeressen a tele-
pülésen élni.

A vírushelyzet sajnos tovább-
ra is meghatározta éves mun-
kánkat, tervezett eseményein-
ket. Mégis elégedetten tesszük
közzé részletes, minden szem-
pontból átfogó beszámolón-
kat, amiből talán látszik,
hogy településünk szempont-
jából rengeteg tervünk való-
sult meg!

Zalabéri számvetés
Tisztelettel köszönöm meg

testületünknek, körjegyzősé-
günknek, hivatali dolgozóink-
nak, alkalmazottainknak mun-
káját, hogy együtt, közösen, a
település előmeneteléért dol-
goztunk 2021-ben is! Külön
köszönöm családomnak, Baksi
Zsuzsannának, gyermekeim-
nek, hogy biztosították mun-
kámhoz az „időt”, s támogattak
abban!

Természetesen a megkez-
dett munkát folytatjuk, hisz van
még feladatunk, vannak ter-
veink, vannak álmaink! Tovább
dolgozunk a kitűzött célokért,
az itt élő emberekért, értékek
mentén, közösen!

Sikerekben, egészségben gaz-
dag új esztendőt kívánok min-
den kedves zalabéri lakosnak!

Kozma Ferenc
polgármester

Beruházások, felújítások,
fejlesztések, pályázatok:

• 2020-ban a Magyar Falu
programban 3 nyertes pályáza-
tot tudhatunk magunkénak. Öröm
számomra, hogy településünk
egy felújított óvodával, egy új
járdaszakasszal (Dózsa utca) és
egy új Ford Transit kisbusszal
gazdagodott! (elnyert pályázati
összeg: 44.515.320 Ft).

• Az óvoda melletti romos
épület is elbontásra került. A
költségeket önkormányzatunk
saját erőből finanszírozta. (3,1
millió Ft)

• A Dózsa utcai járda elké-
szültének munkadíját, – 3,1
millió forintot – önkormány-

zatunk szintén saját költségve-
téséből fizette. A pályázaton
elnyert anyagtámogatás össze-
ge: 4.999.911 Ft. A beruházás
összköltsége: 8,1 millió Ft.

• 2021. január végével feje-
ződött be a könyvtártető fel-
újítása. A költségeket önkor-
mányzatunk saját erejéből fi-
nanszírozta, mely összesen 3,2
millió forint volt.

• Belterületi utak, járdák
vonatkozásában kiírt pályáza-
tán a Rákóczi utca vonatkozá-
sában nyertes pályázatot nyúj-
tottunk be. A Rákóczi utcai jár-
dával kapcsolatban a műszaki
ellenőrrel kapcsolatfelvétel tör-
tént, melynek eredményeképp
2022 tavaszán kezdődhetnek
meg a munkálatok. Elnyert
összeg: 3,1 millió forint önkor-
mányzatunk saját hozzájárulá-
sa, 1,6 millió Ft.

• „Kistelepülési önkormány-
zati rendezvények támogatásá-
ra” önkormányzatunk, a Nem-
zeti Művelődési Intézet által
kiírt pályázaton 1 millió forin-
tot nyert, melyet a Családi nap
és az Idősek napi program el-
számolásra fordítunk, így ez nem
került a település költségébe.

• A Leader pályázatok te-
kintetében a 2020-as évben,
még az előző ciklusból áthúzó-
dó két nyertes pályázatot tar-
tottunk számon. 2021-ben a
nyertes pályázat összegét 100 db
rendezvényszék, 2 db 6x3-as
sátor, 4 db 3x3-as sátor, 15 db
erősített sör pad, és hangtechni-
ka vásárlására fordítottuk.

Az elszámolt, pályázatból
visszakapott összeg: 3.999.000
Ft. Mivel a pályázat nem abban
az évben valósult meg, amikor

az árajánlatokat kaptuk, így
önkormányzatunk saját erőből
1 millió forinttal járult hozzá a
teljes beszerzéshez.

• Iskolánk ebédlőjébe 20 db
széket vásárolt önkormányza-
tunk. Az iskola bekerített ré-
széhez kapukat helyeztünk, il-
letve drótkerítés vásárlására is
sor került, ezzel biztosítva az
iskolaudvar zártságát, a bizton-
ságos környezetet.

• Teljes tisztító festésen
esett át a védőnői, a fogorvosi
rendelő és a váróterem. A váró-
teremben a szekrények, az aj-
tók is átfestésre kerültek, és a
falra önkéntes segítők a gyer-
mekeknek mesefigurákat fes-
tettek. A jó idő beköszöntével a
munkát tovább folytatjuk az
ablakkeretek festésével, szintén
önkéntes munkával. Köszönet a
résztvevőknek!

• Önkormányzatunk anya-
gilag járult hozzá: a Szimat
Állatvédők munkájához, illetve
a Csácsi Állatsimogatónak és a
Medicopter Alapítványnak is
megszavazta testületünk a tá-
mogatást.

• Szociális tűzifa pályáza-
tunkat 2021-ben is benyújtot-
tuk, mellyel 72 m fát nyertünk.3

45 fő jogosultságával, a csalá-
doknak 1,7 m fát biztosítunk.3

(Pályázatban elnyert összeg:
1.352.550 Ft.)

• A község zöldterületeinek
karbantartása, tisztítása az el-
múlt időszakban is folyamato-
san zajlott. Biztosítottuk a vi-
rágok öntözését, a zöldhulladék
elszállítását.

• Az „Ország fásítási prog-
ramjában” 30 db db fát, az

Idősek napja.

Játszótér…
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„Összefogás földünkért” pályá-
zat keretében, további 25 vörös
tölgyfát pályáztunk meg. Tele-
pülésünkön ez évben és a kö-
vetkező tavaszi időszakban
mintegy 63 fát ültettünk, ülte-
tünk el!

Események, rendezvények
(A teljesség igénye nélkül):

• A Zalabéri Templomért
Magánalapítvány által kezde-
ményezett fehér márványból
készült keresztelőkút elkészült,
és április hónapban átadásra
került.

• Családi és Gyermekna-
punk 2021. augusztus 07-én
került megrendezésre.

A kápolnai búcsú, 2021
június 12-én, 5 település közös
szervezésében került megren-
dezésre. 2021. augusztus 20-án
településszintű ünnepségre ke-
rült sor, egybekötve.

• 2021. október 14-én Nyu-
gi Körünk és a Kisgörbői Nyug-
díjas Klub tagjai találkozót
szerveztek Zalabérben. Hangu-
latos, baráti összejövetel való-
sult meg, tartalmas program-
mal, vacsorával.

• Örökség napunk, 2021.
október 02-án megrendezésre
került.

• A Te Szedd! országos ak-
cióban is részt vett települé-
sünk, melyhez csatlakozott is-
kolánk is. A gyerekek aktívan
vettek részt a programban. Kö-
szönöm a részvételt, a szerve-
zést! Az eredmény 90 zsák
szemét 4 óra alatt!

Zalabéri számvetés
• 2021. november 09-én

lomtalanítást szerveztünk.
• 2021. december 3-án or-

szággyűlési képviselőnkkel Man-
ninger Jenővel és Keszthely
város polgármesterével, Nagy
Bálinttal átadásra került jár-
dánk, falugondnoki buszunk, és
a felújított óvodánk.

• Tovább díszítettük, ün-
neplőbe öltöztettük az adventi
ünnepkör alkalmából Templom
terünket! Településünkre veze-
tő Zala hidra 6 db koszorút
kötöttünk, s talán ezzel is han-
gulatosabban fogadhatjuk a te-
lepülésünkön áthaladókat. La-
kosságunk részére, karácsony
alkalmából apró meglepetéssel
szolgáltunk. Minden háztartás-
ba, kb. 260 lakcímre ajándék-
csomagot állítottunk össze, s
ezzel kedveskedünk az ünne-
pek alkalmával! Természetesen
iskolás, óvodás gyermekeinket
is apró ajándékokkal lepjük
meg!

Óvoda felújítás, eszközbe-
szerzések:

Óvodai beruházás:
25.499.409 Ft pályázaton

nyert összeg.
Önkormányzatunk saját erő-

ből hozzájárulása. 8.809.842 Ft.
Elvégzett munkák:
Meglévő tetőfedés cseréje,

új héjazat kialakítása a hozzá
tartozó szakipari kiegészítők-
kel, új bádogos szerkezetekkel.
Belmagasság csökkentése a
tervlapokon szereplő méretre
szerelt álmennyezeti szerkezet-
tel, a hozzá tartozó 25 cm vas-

tagságú szálas anyagú hőszi-
geteléssel. A karton fölé pára-
záró fólia került beépítésre.
Külső nyílászárók cseréje, fo-
kozott hőszigetelő képességű
műanyag nyílászárókra, a hoz-
zá tartozó kiegészítőkkel, és a
javítási munkákkal. Belső ajtók
cseréje, helyiségek hidegburko-
lása, vakolási munkák, bejárat
előtt külső járdarész burkolása,
vízelvezetés megoldása, az
előtető héjazatának cseréje
valósult meg.

Az épület teljes villamos
hálózatának cseréje, a hozzá
tartozó javítási munkákkal. A
teljes belső felületképzés, fes-
tés. Kondenzációs kombi gáz-
kazánnal új fűtési rendszer ki-
alakítása. Cserépkályha elbontása.

Az óvodába a következő
beszerzések történtek:

Beépített szekrény, új füg-
gönykarnisok, új wc-ülőkék,
szénmonoxid érzékelő, a bojler
javítása, új konyhai munkalap.

Családi és gyermeknapunk
tombola sorsolásából mintegy
150 ezer Ft gyűlt össze, amit új
öltözőszekrények vásárlására
költöttünk, önkormányzati hoz-
zájárulással. Hintát és libikókát
rendeltünk a gyermekek szá-
mára, és internetet köttetünk az
óvoda részére.

Falugondnoki szolgáltatás:
– Kórházi felülvizsgálatok-

ra, műtétekre szállítottuk a hoz-
zánk fordulókat.

– Szociális étkezést, annak
kiszállítását új buszunkkal
megoldottuk.

– Eszköz, anyagbeszerzések,
fertőtlenítőszerek beszerzése.

– Település szintű rendezvé-
nyeknél lakosság szállítása.

– Esetenként védőnőnk szál-
lítása a környező településekre.

– Óvodás gyermekek szállí-
tása Pakodra, és saját óvo-
dánkba.

– Nyugi körnek, ovisoknak
kirándulásokat biztosítottunk.

– Caritas részére Keszthe-
lyen összegyűjtött adományo-
kat szállítottuk.

• Zalabéri Köz(ös)ségi Kert
és Dötki Tojófarm

Járási Startmunka Minta-
program

A 2021. március 1. napján
indult közfoglalkoztatási prog-
ramban 9 fő segédmunkást fog-
lalkoztattunk.

Fóliás és szántóföldi zöld-
ségtermesztés valósult meg a
Közösségi kertben, amelyből a
megtermelt termények helyben
értékesítésre és szociálisan ki-
osztásra kerültek.

A betervezett fóliasátorhoz
a váz és fólia megvásárlásra ke-
rült. Felhalmozási dologi költ-
ségekben beszerzésre került
egy benzinmotoros Stihl lánc-
fűrész és egy Stihl sövényvágó.

Virágpalánták nevelésével,
gondozásával hozzájárultunk,
hogy a közterületek beültetése,
parkosítása megtörténjen.

Zöldterületek parlagfűmen-
tesítése a nyári időszakban fo-
lyamatosan zajlott. A laska-
gomba termesztésére szolgáló
pince, csőtörés következtében
beázott, ezért gombát nem ter-
meltünk. A Dötki Tojófar-
mon az új tojóállományt vásá-
roltunk.

A képviselő-testület ne-
vében:

Kozma Ferenc
polgármesterÖrökségnap…
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