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Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése
A baloldal legvisszataszítóbb hagyományait tökéletesen
folytatva Márki-Zay Péter folyamatosan becsmérli, gyalázza
a vidéki embereket. A Mediaworks Hírcentruma és a Zalatáj
is összegyűjtötte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének legbotrányosabb kijelentéseit az elmúlt hetekből. Lapzártáig talán
ezek voltak a legérdekesebbek,
de természetesen folytatjuk, hiszen Márki-Zay Péter igen termékeny ezen a téren.
Az ellenzék miniszterelnökjelöltje több alkalommal tett
sértő megjegyzéseket a vidéken
élő emberekre. Az egyik botrányos kijelentése december 6-án
hangzott el a közösségi oldalán
közzétett videóban, ahol arról
értekezett, hogy a vidéki emberek tudatlanok, buták. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal
miniszterelnök-jelöltje így fogalmazott: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni,
hogy például migránsszámlálós
kampány kell, hiszen hogyha a
pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe,
akkor ezt a választást már most
elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy
'18-ban is elbukták azok, akik
nem tartották fontosnak, hogy
felvilágosítsák a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról,

hogy ki hozza be a migránsokat,
ezt a hibát most nem fogjuk
elkövetni, akkor sem, ha ez egyes
ellenzékieknek nem tetszik.”
Egy másik hétvégi videójában ismét a migráció témakörében Márki-Zay arról beszélt,
milyen fontos, hogy az utolsó
faluban is „mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében”. Tehát,
hogy ha a migráció kérdését
minden, a legutolsó falu legtudatlanabb emberéhez is sikerülne eljuttatni, hogy az csak a
Fidesz, nos akkor a '22-es választásra ez óriási hatással lenne – fejtegette a baloldal jelöltje.
„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyarországra. És ezt érdemes lenne
tudatni, mert még egyszer, nagyon sok ostoba ember van, aki
azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes” – sértegette
tovább az embereket Márki-Zay.
A baloldal miniszterelnökjelöltje nem ekkor sértette meg
először a vidéki embereket, hiszen már az október 23-i Békemenetre a fővárosba érkezőket
is tudatlannak minősítette. Az
ATV Egyenes Beszéd című,
október 25-i műsorában azt
mondta: „...a Telexnek a videó-

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldala
– Képviselőjelölt asszony, hát megmondhatná a miniszterelnökjelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is van
traumatológia!...

ját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért nemcsak arról van
szó, hogy ez nem egy szeretetés békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy
tényleg vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy
hol vannak, buszokkal oda vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta
a házi feladatát...”
Márki-Zay Péter láthatóan
nem bánta meg ezeket a kijelentéseit, hiszen nemrég ismét
otrombán megsértette a falusiakat. Élőben jelentkezett a Facebook-oldalán, ezúttal kampánytanácsadójával, Simon Andrással az oldalán. A beszélgetés
elején egyből szóba került,
hogy több lap is felhívta a figyelmet az elmúlt hetekben arra, hogy a baloldal jelöltje eltörölné a rezsicsökkentést, hogy
sürgősségi osztályokat, szülészeteket zárna be, vagy hogy
támogatja a fizetős egészségügyet.
Ennek kapcsán Márki-Zay
elmesélt egy történetet, miszerint egy vidéki kocsmában is
szembesítették egyik állításá-

val, amire egyik aktivistája úgy
reagált, hogy ott helyben fizet
egymilliót, ha be tudják bizonyítani, hogy ezt mondta, mire
visszakoztak beszélgetőpartnerei. Márki-Zay szerint ebből az
következik, idézzük szó szerint,
hogy „még egy vidéki kocsmában is meg lehet győzni ezzel
embereket”. Tehát a vidéki
kocsmákba, presszókba betérő
embereket vitaképtelen és buta
embereknek állította be. Mindezt megfejelte azzal, hogy ráadásul alkoholisták is, délelőtt
10 órakor már részegek.
Márki-Zay Péter azzal állt
elő egy fórumon, hogy Zalában
nincs traumatológia. Ám ezzel
önmagát járatta le, hiszen köztudott, hogy a megyében három
kórházban is van traumatológia
osztály (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely). Márki-Zay
újabb lesrefutásán nem lepődünk meg, ám Zala megye 1.
számú választókerületének baloldali képviselőjelöltjétől, a
Zala Megyei Kórház egykori
főigazgatójától, dr. Csidei Iréntől elvárható lett volna a korrekt „helyreigazítás”.
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Példaértékű felajánlás Zalaszentgróton
Ajándék az óvodának és a kézis fiúknak
Új sportszereket és játékokat kaptak a zalaszentgróti kézilabdás fiúk és a Zalaszentgróti Napköziotthonos ÓvodaBölcsőde lakói, Vargáné Szabó
Henrietta, Baranyai Zsolt, Rádli József és Veress János zalaszentgróti képviselő-testületi tagok jóvoltából.
A példaértékű felajánlás a tiszteletdíjukból valósulhatott meg,
mintegy 200 000 Ft értékben. A
vásárolt ajándékokat február 11én adták át a gyermekeknek a
zalaszentgróti sportcsarnokban
és a Batthyány úti óvodában.

– A decemberi testületi ülés
alkalmával került napirendre a
jutalomkeret összege, annak kifizetése, amivel mi nem értettünk egyet, s nem is lett megszavazva. Viszont erkölcsi ellenpéldaként tettük meg ezt a
felajánlást. A decemberi tiszteletdíjunkat a gyermekek óvodai
nevelésére, fejlesztő játékok vásárlására és a fiú kézilabdacsapat sportszereinek bővítésére
fordítottuk. Reméljük, hogy példánkat mások is követik majd –
nyilatkozta Veress János.
Farkas Adél
Előbb az óvodánál adták át az ajándékot.

Nagy Bálint Tekenyén
A képviselőjelölt elismerő véleménye
A közelmúltban meglátogatta településünket Nagy Bálint, a Fidesz Zala megye 2.
számú választókerületének elnöke, országgyűlési képviselőjelölt. Érdeklődéssel hallgatta
az elmúlt években elért eredményeket, értékelte a fejlődést,
így a tavalyi évben 26 és fél
millió forint Magyar Falu Program támogatásból megvalósult
Hunyadi út felújítását. A találkozónak a kultúrház adott helyet, amely a TOP-3.2.1-16ZA1-2018-00026 pályázat 45,1
millió forint támogatással és 7
millió forint saját erővel került
felújításra, a projekt zárása folyamatban van. A bibliotéka
helyisége is jó benyomást tett
rá, amely a keszthelyi Fejér

György Városi Könyvtár támogatásával újult meg.
A találkozón szó esett a további tervekről, a falut érintő
fejlesztésekről, amelyek meghatározzák a lakosság életkörülményeit. A Türje irányában
megépülő összekötő út nagy
mértékben javítja a munkába
járást, a csatlakozás egyszerűbbé válik a főbb közlekedési
útvonalak irányába. A szennyvíz-csatornahálózat szintén jelentősen hozzájárul az élhetőbb
településhez. Bízunk benne, hogy
a lakosság közérzete megfelelően alakul, nem csökken, hanem – ha mérsékelten is –
emelkedő tendenciát mutat.
Sinka Imréné
polgármester

Balról Dézsenyi Veronika alpolgármester, Jeneiné Kancsal Veronika falugondnok, Sinka Imréné polgármester és Nagy Bálint.

A kézis fiúk sportszerekkel gazdagodtak.
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Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei első ülését.
A testület elfogadta a meghívóban szereplő napirendi
pontokat és azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést.
A közgyűlés módosította
2021. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt
időszakban bekövetkezett változások miatt 1.017.065 e Ft-ra
módosult. Majd elfogadásra
került az önkormányzat és a
hivatal 2022. évi költségvetése
825.185 e Ft-os bevételi és
kiadási főösszeggel, amely tartalmazza a törvényi kötelezettségből fakadó tisztségviselői
illetményemelést. A közgyűlés
arról is határozott, hogy a 20222024-es költségvetési évekre
nem tervezett adósságot keletkeztető ügyletet és nem kíván ilyet tervezni a 2023-2025ös költségvetési évekre sem.
A soron következő szavazással a Zala Megyei Közgyűlés elfogadta a Zala Megyei

Fotó: Zalatáj
Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2022.
évi üzleti tervét 355.780 eFt
közhasznú bevétellel és ráfordítással, 0 eFt vállalkozási eredménnyel, továbbá megállapította ügyvezetőjének 2022. évre
vonatkozó megbízási díját.
A testület jóváhagyta a
Testvér-települési programok
és együttműködések 2022. évi
pályázati kiírásra benyújtott
„Zala összeköt bennünket” és
„Kézműves örökségünk nyo-

mában” projekteket, valamint a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló
HUNG-2022 pályázati felhívásra benyújtandó projektet. A
megyei önkormányzat 2021.
decemberi döntésének folytatásaként újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is határozott a Teskánd-Zalaegerszeg, valamint a
Lenti-Hernyék szakaszok megvalósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elfogadásra került a
Zala Megyei Önkormányzat
2022. évi közbeszerzési terve,
amelyhez kapcsolódóan a testület felhatalmazta dr. Pál Attila
elnököt az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére.
Végül a közgyűlés elfogadta a dr. Mester László megyei
főjegyző által előterjesztett, hivatali munkáról szóló részletes
beszámolót. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Év végi túra Batykon
Az Aktív Batyk Egyesület
ismét túrára invitálta a falu
lakosságát az év végéhez közeledve. Az úti célunk a zalabéri Szent Antal kápolna volt.
A túrán résztvevőknek az út
során lehetőségük nyílt megnézni a Pinkóczi-patakon lévő
hódok aktivitását. Mindenki
megdöbbenten csodálta, hogy
mekkora hódvárat építettek és
ez által mennyire felduzzadt a
patak.
Utunk további részén érintettük a zalabéri kilátót, ahonnét visszatekinthettünk kis
településünkre. A kápolnához érve forralt borral, teával és pizzával vendégelte meg
az egyesület a fáradt túrázókat.
Hazaérve ismét egy aktív
napot tudhattunk magunk mögött, közvetlen környezetünk
felfedezésével.

Ezúttal a közvetlen környezet bebarangolása volt a cél.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke

havilapban.

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2022. február
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Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt
csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vidéki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők közreműködésével, közös útmutatók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport találkozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.
A projekt közel kétéves
időtartama során számos rendezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támogatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrendezett információs napon a résztvevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

Termografikus mérés.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futamideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klímastratégiák fontosságáról.
Emellett a projekt egyik
legfontosabb
tevékenységeként a partnerek energetikai
auditokat és általános épületgépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztartásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hőveszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömörség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő eszközt valamennyi háztartás esetében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, jeleket. A mérések eredményeképpen az ingatlantulajdonosok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezenkívül még a projekt zárása
előtt egy egyedülálló online
energiagazdálkodási eszköz is
kifejlesztésre kerül, amely a
lakosság számára elérhető lesz.
Ennek segítségével láthatják,
hogy milyen intézkedéseket
alkalmazhatnak az otthonukban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Légtömörség mérése.

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozhatott együtt, ugyanis a fő célkitűzés az energiaszegénység

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.
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2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta 1. ábra
segíti a Zala megyében élő álláskeresők munkához jutását. A
TOP program tervezetten 2021 őszén zárult volna, azonban a
paktumot megvalósító konzorcium látva a támogatások iránti
jelentős érdeklődést 2021 márciusában többletforrás igényt
nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A kérelem elfogadását követően 140 millió forintnyi plusz forrást ítéltek meg a projekt
támogatásának növelésére. Az eredetileg 962.991.790 forint
összköltségű projekt költségvetése 1.102.991.790 forintra emelkedett, a határideje pedig kitolódott 2022. május 31-ig.
A megvalósítás kezdetétől 2021. december 31-ig 767 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 397 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.
A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az inaktívak teszik ki (182 fő), ők azok, akik a programban vonás előtt
nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem
tudtak volna munkába állni. A célcsoport ezen része jellemzően
nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az
inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők (146
fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (96 fő)
bevonása. (1. ábra)
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című
projekt ugyan 2022 májusában lezárul, azonban a TOP Plusz
program keretében a Zala Megyei Önkormányzatnak lehetősége
volt a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 januárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvalósításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2022. február

7

Szentgrót és Vidéke

Türjei fórum a Magyar Falu Programról
Január 27-én a türjei művelődési házban egy, a kistelepülések fejlesztésével kapcsolatos fórum került megrendezésre. A délután fő témája a
Magyar Falu Program részletes
bemutatása, előre haladása és a
további irány ismertetése volt.
A rendezvényen előadást
tartott Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos, beszédet mondott Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, a Fidesz
Zala megye 2. számú választókerületének elnöke, a párt országgyűlési képviselőjelöltje,
valamint Nagy Ferenc, Türje
polgármestere.
A Magyar Falu Program a
vidék kistelepüléseinek, az ott
élő embereknek és az ott tevékenykedő önkormányzatoknak,
civil szervezeteknek, valamint
a vállalkozásoknak biztosít fejlődési lehetőséget. Az elmúlt
években a térség 100 érintett
településéből 98 jelentős értékben tudott pályázni és nyerni,
több, mint 9 milliárd forintot.
– A program fő célja, hogy
a kistelepülések döntő több-

ségének népességcsökkenését
lassítsuk és ahol lehetőség van,
ott visszafordítsuk. Erre eszközünk és egyben elérendő célunk az, hogy a falvakban élők
életszínvonalát javítsuk. A Magyar Falu Program egy olyan
hosszútávú, biztonságos és kiszámítható program, amely már
az elmúlt 3 évben azt mutatta
számunkra, hogy jó úton járunk. A népességcsökkenéstől
súlyosan szenvedő 2500 településből mára 1000 településen ez az irány megfordult
és elkezdett növekedni a népességszám. Ha ezt programot a továbbiakban is legalább ilyen mértékben folytatjuk, akkor nem lehetetlen
elérni a célunkat. Egy ilyen
összetett problémára csak egy
összetett programmal lehet válaszolni.
A négy pillér teszi lehetővé
a fejlődés folyamatosságát,
amelyből az első pillér a Falusi
CSOK, amelynek a következtében a falvakban alig maradt
üres ingatlan. A leglátványosabb pillére talán az intenzív
mellékúthálózat-fejlesztési prog-

A fórum résztvevői…

ram, amely során az év végéig
3000 km már megújult és idén
további 1500 km van tervben.
A legújabb pillér a piac szereplőinek a támogatása, itt elsősorban a KKV-kat támogatjuk 30
milliárd forint keretösszeggel.
A negyedik pillér esetében pedig pályázatokat írunk ki az
önkormányzatok, az egyházközségek és a civil szervezetek
számára, amelyek főként a
településképet javítják. A falvak írják a programot, így csak
olyan témák és kiírások vannak, amelyeket az önkormányzatok kértek és életszerűek –
foglalta össze a program lénye-

gét Gyopáros Alpár kormánybiztos.
Nagy Bálint elmondta, hogy
a térségből szinte minden település forráshoz jutott. Utak,
járdák, orvosi rendelők, közösségi házak újultak meg, a közterületek gondozásához szükséges gépekhez, eszközökhöz jutottak az önkormányzatok. A jelenlegi kormányzat ezt a fejlődést a jövőben is tudja garantálni.
A fórumon lehetőség nyílt
kérdéseiket feltenni a meghívott polgármestereknek, civil
szervezetek és vállalkozások
képviselőinek.
Farkas Adél

8330 Sümeg, Hunyadi u. 2
www.fa-max.hu
Tel./fax szám: 87/350-243

Villanyszerelõ karbantartó munkatársat felveszünk!
Feladatai közé tartozik: Ütemezett karbantartási
munkafolyamatok elvégzése, szükséges alkatrész
igények felmérése, mûszaki meghibásodások javítása.
Nagy Bálint kiemelte, hogy a térségből szinte minden település
forráshoz jutott.

ELVÁRÁSOK:
• Villamossági, TMK és gépszerelõi vagy hasonló

területen, többéves tapasztalat
• Precíz, megbízható, önálló munkavégzés,
rugalmasság, szorgalom, alaposság
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem

• Munkába járási támogatás
• Hosszú távú munkalehetõség
• Egymûszakos munkarend
• Szabad hétvége

Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program részleteit ismertette.

Jelentkezni személyesen, idõpont egyeztetéssel
a +3630 339 8797 telefonszámon, ill. a
h.csilla@fa-max.hu e-mail címen lehet.
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Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az egyébként is szerteágazó feladatokat ellátó kormányhivatalokra a koronavírusjárvány, illetve a gazdaság újraindítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Megyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?
– A hivatal – sokrétű tevékenysége révén – számos területen jelen van a zalai társadalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít- Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
juk. Sokáig tartana felsorolni, kormánymegbízottja.
hogy mi minden tartozik fel- lakkal rendelkezik. 2021-ben
adataink közé. Kapcsolatba lezárult továbbá a Zala Megyei
kerülünk a kisgyermekes csa- Kormányhivatal által vezetett
ládokkal, a pályaválasztás előtt „Ügyfélkapcsolati rendszerek
álló gyermekekkel, de az érett- fejlesztése” című KÖFOP proségi szervezése is teljes mér- jekt is, melynek egyik kiemelt
tékben hozzánk tartozik. A rendszerelemét az állampolmegváltozott munkaképessé- gárok számára elérhető korgűek ellátásaival kapcsolatos mányablak mobil applikáció
eljárások mellett a foglalkoz- képezte. Saját erőből megvatatás elősegítése, az álláskere- lósított fejlesztéseink tekintesők támogatása is feladatunk, tében pedig egy speciális közde a nyugdíjjövedelmek meg- úti ellenőrzést lehetővé tévő
állapításával kapcsolatos teen- irodabusz beszerzése említhető
dőket is hivatalunk végzi. példaként, amely szeptember
Mindezek alapját – az elsődle- óta végzi munkáját Zala meges kapcsolódási pontot az gye útjain.
– A koronavírus-járvány
állampolgárok irányába – kormányablakaink jelentik. A kor- hogyan befolyásolta a rendezmányzati ügyfélszolgálati iro- vények tartását?
– Az engedélyezett keretek
dák mellett az állami szolgáltatások elérését a megyénkben között, a védelmi intézkedések
működő kormányablak busz is betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
segíti.
– Milyen fejlesztések segí- melyek közül jó néhány esetik az állampolgárok minél ményt saját magunk szervezmagasabb színvonalú kiszol- tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
gálását?
– Kollégáink képzése mel- adott otthont az Állami Főlett nagy gondot fordítunk arra építészek Szakmai Fórumának.
is, hogy ügyfeleinket megfe- A Greentech Konferencia és
lelő körülmények között fo- Szakkiállítás pedig remek begadjuk. Az elmúlt évben csak- mutatkozási lehetőséget jelennem 460 millió forintot fordí- tett a tavaly létrejött Környetottunk épületeink állagmeg- zetvédelmi, Természetvédelmi
óvására és felújítására, mely- és Hulladékgazdálkodási Főnek egyik kiemelt elemét a osztályunk részére. Saját szerzalalövői okmányiroda kor- vezésű eseményeink közül a
mányablakká történő átalakí- Zala Megyei Államigazgatási
tása képezte. Az újonnan át- Kollégium elmúlt évi ülése
adott ügyfélszolgálati iroda ré- emelhető ki. A konferencia –
vén – melynek januári átadá- melyre ezúttal a keszthelyi
sán dr. György István, a Mi- Amazon Házban került sor –
niszterelnökség területi köz- kiváló alkalmat kínált arra,
igazgatásért felelős államtitká- hogy az államigazgatási szerra is részt vett – Zala megye vek vezetői szakmai eszmecsemár tíz új típusú kormányab- rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti változásokkal összefüggésben. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal generáció megszólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Magyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képességeikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az általános iskolát befejező, a továbbtanulásban érintett diákokra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – működésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.
– A járvány sajnos továbbra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön mindig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhivatal járványkezelésben nyújtott szerepéről. Mit tudna most
összefoglalóan kiemelni?
– 2021 januárjában Zalában
is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, majd kezdetét
vette a védőoltások prioritási
rend szerinti beadása. Az oltások felvételét április 23-tól online időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Európában elsőként Magyarországon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében került sor az első oltási akcióhétre, amelynek során időpontfoglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kormánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatokhoz megfelelően alkalmazkodtak, melynek eredményeképpen az általunk nyújtott szolgáltatások változatlan színvonalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjairól és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állampolgárok.
– Az idei tervek közül említene néhány fontosabbat?
– Az egyik már megvalósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kormányablak átadását. Mindemellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Kazinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint értékben. Fontos és hangsúlyos kormányzati szándék a mezőgazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítását. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 településen elérhető. Nemrégiben történelmi léptékű vidékfejlesztési program indult. A kormány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszorosa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.
– Nincs ez másképp a magyar családpolitikai intézkedések tekintetében sem…
– Egyértelmű, hogy a magyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említhetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelemadót, a levont ekho kétharmadát, valamint a kata negyedét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több országban lesz követendő példa.
– Változott-e a kormányhivatal feladatköre az elmúlt
időszakban?
– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormányzatok jegyzőitől – a telekalakítási eljárásokkal összefüggésben – az építésügyi és településrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivatalok feladatköre tehát folyamatosan bővül, felkészült szakembereink azonban biztos alapot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

2022. február
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„A kutyák gyógyíthatatlan emberszeretettel születnek”
Csányi Vilmos gondolatával
nem lehet vitatkozni. Ezt bizonyítják az alábbi sorok. Szofi
2016 júniusában született az
alom egyetlen „kislányaként”.
Családi kutyának szántam, de
látva Szofi képességeit, mentoraim bíztattak a terápiás munkára. A kutyasulis foglalkozásokra (A Zalai kutyasuliba)
mindig nagy lelkesedéssel érkeztünk, de számára a legnagyobb öröm az volt, ha az
emberek néhány simogatással
megjutalmazták.
Belekóstoltunk néhány kutyás sportba,
többek között a mantrailingbe
(személykeresés), az agilitybe
(akadálypálya kutyáknak) és a
rally obidiensbe (engedelmességen alapuló kutyasport),
canicrossba (futás kutyával).
Sikeres záróvizsgát 2019ben tettünk, ezt követően megkezdtük a terápiás munkát, melyet a mai napig folytatunk a
megye különböző intézményeiben Zalaegerszegen, illetve
Kehidakustányban. Ezek a fog-

lalkozások alkalmasak a gyerekek mozgás-, szociális készségek, személyiségfejlesztésre.
Játékos formában megismerkednek a felelős állattartással.
A kutyák stresszhelyzetben érzelmi támaszt nyújtanak az
embereknek, mivel érzékenyek
minden megnyilvánulásunkra.
Ilyen pl.: a kéznyalogatás. A
foglalkozásokon a gyerekek
önbizalma, komfortérzete je-

Játszva tanulnak…

lentősen megnő, a magatartási
problémák csökkennek, a legvisszahúzódóbbak is könnyebben bevonhatók a feladathelyzetbe. Sokszor olyan kihívásokat is elfogadnak, amelyekbe
kutya nélkül bele sem vágnának, pl.: rendrakós játék. Egy
jól képzett kutyával, jól megválasztott feladatokkal minden
gyermek lehet sikeres.
Szofival…

Gránit Márvány Síremlék

Szofi szívesen és nagy
kedvvel dolgozik gyerekekkel
és felnőttekkel egyaránt intézményekben, táborokban, gyereknapokon, falunapokon.
Rendszeresen játszunk ovisokkal, valamint az iskolásokkal, miközben játszva tanulunk.
Agg Viktória tanító,
habilitációs kutyakiképző

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

Hirdetésszervezõket
A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.
Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

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