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A baloldal legvisszataszí-
tóbb hagyományait tökéletesen
folytatva fo-Márki-Zay Péter
lyamatosan becsmérli, gyalázza
a vidéki embereket. A Media-
works Hírcentruma Zalatájés a
is összegyűjtötte a baloldal mi-
niszterelnök-jelöltjének legbot-
rányosabb kijelentéseit az el-
múlt hetekből. Lapzártáig talán
ezek voltak a legérdekesebbek,
de természetesen folytatjuk, hi-
szen Márki-Zay Péter igen ter-
mékeny ezen a téren.

Az ellenzék miniszterelnök-
jelöltje több alkalommal tett
sértő megjegyzéseket a vidéken
élő emberekre. Az egyik botrá-
nyos kijelentése december 6-án
hangzott el a közösségi oldalán
közzétett videóban, ahol arról
értekezett, hogy a vidéki embe-
rek tudatlanok, buták. A Gyur-
csány Ferenc vezette baloldal
miniszterelnök-jelöltje így fo-
galmazott: „Azokat a döntése-
ket valakinek meg kell hozni,
hogy például migránsszámlálós
kampány kell, hiszen hogyha a
pesti, belpesti liberálisok érzé-
kenységét venném figyelembe,
akkor ezt a választást már most
elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy
'18-ban is elbukták azok, akik
nem tartották fontosnak, hogy
felvilágosítsák a falusi, egysze-
rű tudatlan embereket is arról,

Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése

hogy ki hozza be a migránsokat,
ezt a hibát most nem fogjuk
elkövetni, akkor sem, ha ez egyes
ellenzékieknek nem tetszik.”

Egy másik hétvégi videójá-
ban ismét a migráció témaköré-
ben Márki-Zay arról beszélt,
milyen fontos, hogy az utolsó
faluban is „mindenkinek kinyíl-
jon a lámpa a fejében”. Tehát,
hogy ha a migráció kérdését
minden, a legutolsó falu legtu-
datlanabb emberéhez is sikerül-
ne eljuttatni, hogy az csak a
Fidesz, nos akkor a '22-es vá-
lasztásra ez óriási hatással len-
ne – fejtegette a baloldal je-
löltje.

„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyaror-
szágra. És ezt érdemes lenne
tudatni, mert még egyszer, na-
gyon sok ostoba ember van, aki
azt hiszi, hogy a Fidesz be-
vándorlásellenes” – sértegette
tovább az embereket Márki-Zay.

A baloldal miniszterelnök-
jelöltje nem ekkor sértette meg
először a vidéki embereket, hi-
szen már az október 23-i Béke-
menetre a fővárosba érkezőket
is tudatlannak minősítette. Az
ATV Egyenes Beszéd című,
október 25-i műsorában azt
mondta: „...a Telexnek a videó-

ját ajánlom mindenki figyelmé-
be, ott azért nemcsak arról van
szó, hogy ez nem egy szeretet-
és békemenet volt, hanem gyű-
lölködés, de az is látszik, hogy
tényleg vannak olyanok, akik-
nek fogalmuk sincs róla, hogy
hol vannak, buszokkal oda vit-
ték őket, tömeget demonstrál-
tak, a polgármester kipipálhatta
a házi feladatát...”

Márki-Zay Péter láthatóan
nem bánta meg ezeket a kije-
lentéseit, hiszen nemrég ismét
otrombán megsértette a falusia-
kat. Élőben jelentkezett a Face-
book-oldalán, ezúttal kampány-
tanácsadójával, Simon András-
sal az oldalán. A beszélgetés
elején egyből szóba került,
hogy több lap is felhívta a fi-
gyelmet az elmúlt hetekben ar-
ra, hogy a baloldal jelöltje eltö-
rölné a rezsicsökkentést, hogy
sürgősségi osztályokat, szülé-
szeteket zárna be, vagy hogy
támogatja a fizetős egészség-
ügyet.

Ennek kapcsán Márki-Zay
elmesélt egy történetet, misze-
rint egy vidéki kocsmában is
szembesítették egyik állításá-

val, amire egyik aktivistája úgy
reagált, hogy ott helyben fizet
egymilliót, ha be tudják bizo-
nyítani, hogy ezt mondta, mire
visszakoztak beszélgetőpartne-
rei. Márki-Zay szerint ebből az
következik, idézzük szó szerint,
hogy „még egy vidéki kocsmá-
ban is meg lehet győzni ezzel
embereket”. Tehát a vidéki
kocsmákba, presszókba betérő
embereket vitaképtelen és buta
embereknek állította be. Mind-
ezt megfejelte azzal, hogy rá-
adásul 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 köz-
tudott, hogy a megyében három
kórházban is van traumatológia
osztály (Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa, Keszthely). Márki-Zay
újabb lesrefutásán nem lepő-
dünk meg, ám Zala megye 1.
számú választókerületének bal-
oldali képviselőjelöltjétől, a
Zala Megyei Kórház egykori
főigazgatójától, dr. Csidei Irén-
től elvárható lett volna a kor-
rekt „helyreigazítás”.

– Képviselőjelölt asszony, hát megmondhatná a miniszterelnök-
jelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is van
traumatológia!...

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldalaFotó: Tiéd a Város Facebook oldala
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A közelmúltban megláto-
gatta településünket Nagy Bá-
lint, a Fidesz Zala megye 2.
számú választókerületének el-
nöke, országgyűlési képviselő-
jelölt. Érdeklődéssel hallgatta
az elmúlt években elért ered-
ményeket, értékelte a fejlődést,
így a tavalyi évben 26 és fél
millió forint Magyar Falu Prog-
ram támogatásból megvalósult
Hunyadi út felújítását. A talál-
kozónak a kultúrház adott he-
lyet, amely a TOP-3.2.1-16-
ZA1-2018-00026 pályázat 45,1
millió forint támogatással és 7
millió forint saját erővel került
felújításra, a projekt zárása fo-
lyamatban van. A bibliotéka
helyisége is jó benyomást tett
rá, amely a keszthelyi Fejér

Nagy Bálint Tekenyén
A képviselőjelölt elismerő véleménye

György Városi Könyvtár támo-
gatásával újult meg.

A találkozón szó esett a to-
vábbi tervekről, a falut érintő
fejlesztésekről, amelyek meg-
határozzák a lakosság életkö-
rülményeit. A Türje irányában
megépülő összekötő út nagy
mértékben javítja a munkába
járást, a csatlakozás egyszerűb-
bé válik a főbb közlekedési
útvonalak irányába. A szenny-
víz-csatornahálózat szintén je-
lentősen hozzájárul az élhetőbb
településhez. Bízunk benne, hogy
a lakosság közérzete megfe-
lelően alakul, nem csökken, ha-
nem – ha mérsékelten is –
emelkedő tendenciát mutat.

Sinka Imréné
polgármester

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

Új sportszereket és játéko-
kat kaptak a zalaszentgróti ké-
zilabdás fiúk Zalaszent-és a
gróti Napköziotthonos Óvoda-
Bölcsőde Vargáné Szabólakói,
Henrietta, Baranyai Zsolt, Rád-
li József Veress Jánosés zala-
szentgróti képviselő-testületi ta-
gok jóvoltából.

A példaértékű felajánlás a tisz-
teletdíjukból valósulhatott meg,
mintegy 200 000 Ft értékben. A
vásárolt ajándékokat február 11-
én adták át a gyermekeknek a
zalaszentgróti sportcsarnokban
és a Batthyány úti óvodában.

Példaértékű felajánlás Zalaszentgróton
Ajándék az óvodának és a kézis fiúknak

– A decemberi testületi ülés
alkalmával került napirendre a
jutalomkeret összege, annak ki-
fizetése, amivel mi nem értet-
tünk egyet, s nem is lett meg-
szavazva. Viszont erkölcsi el-
lenpéldaként tettük meg ezt a
felajánlást. A decemberi tiszte-
letdíjunkat a gyermekek óvodai
nevelésére, fejlesztő játékok vá-
sárlására és a fiú kézilabdacsa-
pat sportszereinek bővítésére
fordítottuk. Reméljük, hogy pél-
dánkat mások is követik majd –
nyilatkozta Veress János.

Farkas Adél
Előbb az óvodánál adták át az ajándékot.

A kézis fiúk sportszerekkel gazdagodtak.



HIRDETÉS

32022. február Szentgrót és Vidéke



4 20 .22  februárSzentgrót és Vidéke

A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei első ülését.

A testület elfogadta a meg-
hívóban szereplő napirendi
pontokat és azok tárgyalási sor-
rendjét, majd az elnöki beszá-
molót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést.

A közgyűlés módosította
2021. évi költségvetését, amely-
nek bevétel-kiadási főösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt
időszakban bekövetkezett vál-
tozások 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 tar-
talmazza a törvényi kötelezett-
ségből fakadó tisztségviselői
illetményemelést. A közgyűlés
arról is határozott, hogy a 2022-
2024-es költségvetési évekre
nem tervezett adósságot ke-
letkeztető ügyletet és nem kí-
ván ilyet tervezni a 2023-2025-
ös költségvetési évekre sem.

A soron következő szava-
zással a Zala Megyei Közgyű-
lés elfogadta a Zala Megyei

Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2022.
évi üzleti tervét 355.780 eFt
közhasznú bevétellel és ráfor-
dítással, 0 eFt vállalkozási ered-
ménnyel, továbbá megállapítot-
ta 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 hungariku-
mok gyűjtésének, népszerűsíté-
sének támogatására irányuló
HUNG-2022 pályázati felhí-
vásra benyújtandó projektet. A
megyei önkormányzat 2021.
decemberi döntésének folytatá-
saként újabb kerékpárút fejlesz-
tési támogatási kérelmek be-
nyújtásáról is határozott a Tes-
kánd-Zalaegerszeg, valamint a
Lenti-Hernyék szakaszok meg-
valósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elfogadásra került a
Zala Megyei Önkormányzat
2022. évi közbeszerzési terve,
amelyhez kapcsolódóan a testü-
let felhatalmazta dr. Pál Attila
elnököt az év közben szükséges-
sé váló módosítások átvezetésére.

Végül a közgyűlés elfogad-
ta a megyeidr. Mester László
főjegyző által előterjesztett, hi-
vatali munkáról szóló részletes
beszámolót. (Forrás: Zala Me-
gyei Közgyűlés)

Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Az Aktív Batyk Egyesület
ismét túrára invitálta a falu
lakosságát az év végéhez kö-
zeledve. Az úti célunk a za-
labéri Szent Antal kápolna volt.
A túrán résztvevőknek az út
során lehetőségük nyílt meg-
nézni a Pinkóczi-patakon lévő
hódok aktivitását. Mindenki
megdöbbenten csodálta, hogy
mekkora hódvárat építettek és
ez által mennyire felduzzadt a
patak.

Utunk további részén érin-
tettük a zalabéri kilátót, ahon-
nét visszatekinthettünk kis
településünkre. A kápolná-
hoz érve forralt borral, teá-
val és pizzával vendégelte meg
az egyesület a fáradt túrá-
zókat.

Hazaérve ismét egy aktív
napot tudhattunk magunk mö-
gött, közvetlen környezetünk
felfedezésével.

Év végi túra Batykon

Ezúttal a közvetlen környezet bebarangolása volt a cél.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:



HIRDETÉS

52022. február

Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt

Az Interreg V-A Magyar-
ország-Horvátország Együtt-
működési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futam-
ideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Me-
gyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozha-
tott együtt, ugyanis a fő cél-
kitűzés az energiaszegénység

csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vi-
déki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fű-
tési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők köz-
reműködésével, közös útmuta-
tók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport talál-
kozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.

A projekt közel kétéves
időtartama során számos ren-
dezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támo-
gatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energia-
ügyi és fejlesztési ügynöksé-
gek, civil szervezetek, vala-
mint a szociális jóléti intéz-
mények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrende-
zett információs napon a részt-
vevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klí-
mastratégiák fontosságáról.

Emellett a projekt egyik
legfontosabb tevékenysége-
ként a partnerek energetikai
auditokat és általános épület-
gépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztar-
tásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hő-
veszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömör-
ség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő esz-
közt valamennyi háztartás ese-
tében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, je-
leket. A mérések eredménye-
képpen az ingatlantulajdono-
sok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezen-
kívül 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 otthonuk-
ban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Termografikus mérés.

Légtömörség mérése.

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.

Szentgrót és Vidéke
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta
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 kö-
vetően 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 emel-
kedett, 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 inaktí-
vak 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 mun-
kaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum ese-
tükben 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 együttműkö-
dések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 ja-
nuárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvaló-
sításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
1. ábra

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.
Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Villanyszerelõ karbantartó munkatársat felveszünk!Villanyszerelõ karbantartó munkatársat felveszünk!
Feladatai közé tartozik: Ütemezett karbantartási
munkafolyamatok elvégzése, szükséges alkatrész
igények felmérése, mûszaki meghibásodások javítása.

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•

Január 27-én a mű-türjei
velődési házban egy, a kistele-
pülések fejlesztésével kapcso-
latos fórum került megrende-
zésre. A délután fő témája a
Magyar Falu Program részletes
bemutatása, előre haladása és a
további irány ismertetése volt.

A rendezvényen előadást
tartott , a Mo-Gyopáros Alpár
dern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztos, beszé-
det mondott Keszt-Nagy Bálint,
hely polgármestere, a Fidesz
Zala megye 2. számú választó-
kerületének elnöke, a párt or-
szággyűlési képviselőjelöltje,
valamint TürjeNagy Ferenc,
polgármestere.

A Magyar Falu Program a
vidék kistelepüléseinek, az ott
élő embereknek és az ott tevé-
kenykedő önkormányzatoknak,
civil szervezeteknek, valamint
a vállalkozásoknak biztosít fej-
lődési lehetőséget. Az elmúlt
években a térség 100 érintett
településéből 98 jelentős érték-
ben tudott pályázni és nyerni,
több, mint 9 milliárd forintot.

– A program fő célja, hogy
a kistelepülések döntő több-

Türjei fórum a Magyar Falu Programról
ségének népességcsökkenését
lassítsuk és ahol lehetőség van,
ott visszafordítsuk. Erre eszkö-
zünk és egyben elérendő cé-
lunk az, hogy a falvakban élők
életszínvonalát javítsuk. A Ma-
gyar Falu Program egy olyan
hosszútávú, biztonságos és ki-
számítható program, amely már
az elmúlt 3 évben azt mutatta
számunkra, hogy jó úton já-
runk. A népességcsökkenéstől
súlyosan szenvedő 2500 te-
lepülésből mára 1000 tele-
pülésen ez az irány megfordult
és elkezdett növekedni a né-
pességszám. Ha ezt progra-
mot a továbbiakban is leg-
alább ilyen mértékben foly-
tatjuk, akkor nem lehetetlen
elérni a célunkat. Egy ilyen
összetett problémára csak egy
összetett programmal lehet vá-
laszolni.

A négy pillér teszi lehetővé
a fejlődés folyamatosságát,
amelyből az első pillér a Falusi
CSOK, amelynek a következté-
ben a falvakban alig maradt
üres ingatlan. A leglátványo-
sabb pillére talán az intenzív
mellékúthálózat-fejlesztési prog-

ram, amely során az év végéig
3000 km már megújult és idén
további 1500 km van tervben.
A legújabb pillér a piac szerep-
lőinek a támogatása, itt elsősor-
ban a KKV-kat támogatjuk 30
milliárd forint keretösszeggel.
A negyedik pillér esetében pe-
dig pályázatokat írunk ki az
önkormányzatok, az egyház-
községek és a civil szervezetek
számára, amelyek főként a
településképet javítják. A fal-
vak írják a programot, így csak
olyan témák és kiírások van-
nak, amelyeket az önkormány-
zatok kértek és életszerűek –
foglalta össze a program lénye-

gét Gyopáros Alpár kormány-
biztos.

Nagy Bálint elmondta, hogy
a térségből szinte minden te-
lepülés forráshoz jutott. Utak,
járdák, orvosi rendelők, közös-
ségi házak újultak meg, a köz-
területek gondozásához szüksé-
ges gépekhez, eszközökhöz ju-
tottak az önkormányzatok. A je-
lenlegi kormányzat ezt a fejlő-
dést a jövőben is tudja garantálni.

A fórumon lehetőség nyílt
kérdéseiket feltenni a meghí-
vott polgármestereknek, civil
szervezetek és vállalkozások
képviselőinek.

Farkas Adél

Nagy Bálint kiemelte, hogy a térségből szinte minden település
forráshoz jutott.

Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program részleteit ismertette.

A fórum résztvevői…



Az egyébként is szerteága-
zó feladatokat ellátó kormány-
hivatalokra a koronavírusjár-
vány, illetve a gazdaság újra-
indítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala me-
gye kormánymegbízottjával.

– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Me-
gyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?

– A hivatal – sokrétű tevé-
kenysége révén – számos terü-
leten jelen van a zalai társa-
dalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít-
juk. Sokáig tartana felsorolni,
hogy mi minden tartozik fel-
adataink közé. Kapcsolatba
kerülünk a kisgyermekes csa-
ládokkal, a pályaválasztás előtt
álló gyermekekkel, de az érett-
ségi szervezése is teljes mér-
tékben hozzánk tartozik. A
megváltozott munkaképessé-
gűek ellátásaival kapcsolatos
eljárások mellett a foglalkoz-
tatás elősegítése, az álláskere-
sők támogatása is feladatunk,
de a nyugdíjjövedelmek meg-
állapításával kapcsolatos teen-
dőket is hivatalunk végzi.
Mindezek alapját – az elsődle-
ges kapcsolódási pontot az
állampolgárok irányába – kor-
mányablakaink jelentik. A kor-
mányzati ügyfélszolgálati iro-
dák mellett az állami szolgál-
tatások elérését a megyénkben
működő kormányablak busz is
segíti.

– Milyen fejlesztések segí-
tik az állampolgárok minél
magasabb színvonalú kiszol-
gálását?

– Kollégáink képzése mel-
lett nagy gondot fordítunk arra
is, hogy ügyfeleinket megfe-
lelő körülmények között fo-
gadjuk. Az elmúlt évben csak-
nem 460 millió forintot fordí-
tottunk épületeink állagmeg-
óvására és felújítására, mely-
nek egyik kiemelt elemét a
zalalövői okmányiroda kor-
mányablakká történő átalakí-
tása képezte. Az újonnan át-
adott ügyfélszolgálati iroda ré-
vén – melynek januári átadá-
sán dr. György István, a Mi-
niszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitká-
ra is részt vett – Zala megye
már tíz új típusú kormányab-

Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

lakkal rendelkezik. 2021-ben
lezárult továbbá a Zala Megyei
Kormányhivatal által vezetett
„Ügyfélkapcsolati rendszerek
fejlesztése” című KÖFOP pro-
jekt is, melynek egyik kiemelt
rendszerelemét az állampol-
gárok számára elérhető kor-
mányablak mobil applikáció
képezte. Saját erőből megva-
lósított fejlesztéseink tekinte-
tében pedig egy speciális köz-
úti ellenőrzést lehetővé tévő
irodabusz beszerzése említhető
példaként, amely szeptember
óta végzi munkáját Zala me-
gye útjain.

– A koronavírus-járvány
hogyan befolyásolta a rendez-
vények tartását?

– Az engedélyezett keretek
között, a védelmi intézkedések
betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
melyek közül jó néhány ese-
ményt saját magunk szervez-
tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
adott otthont az Állami Fő-
építészek Szakmai Fórumának.
A Greentech Konferencia és
Szakkiállítás pedig remek be-
mutatkozási lehetőséget jelen-
tett a tavaly létrejött Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Fő-
osztályunk részére. Saját szer-
vezésű eseményeink közül a
Zala Megyei Államigazgatási
Kollégium elmúlt évi ülése
emelhető ki. A konferencia –
melyre ezúttal a keszthelyi
Amazon Házban került sor –
kiváló alkalmat kínált arra,
hogy az államigazgatási szer-
vek vezetői szakmai eszmecse-
rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti válto-
zásokkal összefüggésben. To-
vábbra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk a fiatal generáció meg-
szólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Ma-
gyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képessé-
geikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az ál-
talános iskolát befejező, a to-
vábbtanulásban érintett diákok-
ra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – mű-
ködésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.

– A járvány sajnos tovább-
ra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön min-
dig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal járványkezelésben nyúj-
tott 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 oltá-
sok felvételét április 23-tól on-
line időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Euró-
pában elsőként Magyarorszá-
gon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében ke-
rült sor az első oltási akció-
hétre, amelynek során időpont-
foglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kor-
mánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatok-
hoz megfelelően alkalmazkod-
tak, melynek eredményekép-
pen az általunk nyújtott szol-
gáltatások változatlan színvo-
nalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjai-
ról és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állam-
polgárok.

– Az idei tervek közül em-
lítene néhány fontosabbat?

– Az egyik már megva-
lósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kor-
mányablak átadását. Mind-
emellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Ka-
zinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint érték-
ben. Fontos és hangsúlyos kor-
mányzati szándék a mező-
gazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítá-
sát. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 települé-
sen elérhető. Nemrégiben tör-
ténelmi léptékű vidékfejlesz-
tési program indult. A kor-
mány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszoro-
sa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.

– Nincs ez másképp a ma-
gyar családpolitikai intézke-
dések tekintetében sem…

– Egyértelmű, hogy a ma-
gyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említ-
hetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021-
ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelem-
adót, a levont ekho kéthar-
madát, valamint a kata negye-
dét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több or-
szágban lesz követendő példa.

– Változott-e a kormányhi-
vatal feladatköre az elmúlt
időszakban?

– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormány-
zatok jegyzőitől – a telekala-
kítási eljárásokkal összefüg-
gésben – az építésügyi és te-
lepülésrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivata-
lok feladatköre tehát folyama-
tosan bővül, felkészült szak-
embereink azonban biztos ala-
pot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával jelenik meg.
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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.
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Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Csányi Vilmos gondolatával
nem lehet vitatkozni. Ezt bi-
zonyítják az alábbi sorok. Szofi
2016 júniusában született az
alom egyetlen „kislányaként”.
Családi kutyának szántam, de
látva Szofi képességeit, mento-
raim bíztattak a terápiás mun-
kára. A kutyasulis foglalko-
zásokra (A Zalai kutyasuliba)
mindig nagy lelkesedéssel ér-
keztünk, de számára a legna-
gyobb öröm az volt, ha az
emberek néhány simogatással
megjutalmazták. Belekóstol-
tunk néhány kutyás sportba,
többek között a mantrailingbe
(személykeresés), az agilitybe
(akadálypálya kutyáknak) és a
rally obidiensbe (engedel-
mességen alapuló kutyasport),
canicrossba (futás kutyával).

Sikeres záróvizsgát 2019-
ben tettünk, ezt követően meg-
kezdtük a terápiás munkát, me-
lyet a mai napig folytatunk a
megye különböző intézmé-
nyeiben Zalaegerszegen, illetve
Kehidakustányban. Ezek a fog-

„A kutyák gyógyíthatatlan emberszeretettel születnek”
lalkozások alkalmasak a gyere-
kek mozgás-, szociális készsé-
gek, személyiségfejlesztésre.
Játékos formában megismer-
kednek a felelős állattartással.
A kutyák stresszhelyzetben ér-
zelmi támaszt nyújtanak az
embereknek, mivel érzékenyek
minden megnyilvánulásunkra.
Ilyen pl.: a kéznyalogatás. A
foglalkozásokon a gyerekek
önbizalma, komfortérzete je-

lentősen megnő, a magatartási
problémák csökkennek, a leg-
visszahúzódóbbak is könnyeb-
ben bevonhatók a feladathely-
zetbe. Sokszor olyan kihíváso-
kat is elfogadnak, amelyekbe
kutya nélkül bele sem vágná-
nak, pl.: rendrakós játék. Egy
jól képzett kutyával, jól meg-
választott feladatokkal minden
gyermek lehet sikeres.

Szofi szívesen és nagy
kedvvel dolgozik gyerekekkel
és felnőttekkel egyaránt intéz-
ményekben, táborokban, gye-
reknapokon, falunapokon.

Rendszeresen játszunk ovi-
sokkal, valamint az iskolá-
sokkal, miközben játszva ta-
nulunk.

Agg Viktória tanító,
habilitációs kutyakiképző

Szofival…

Játszva tanulnak…

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!
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