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A vidéki emberek ereje
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (1.)
Dobogós helyen áll országos viszonylatban Zala megye
2-es számú választókerülete a
területéhez tartozó települések
számát tekintve. Nem csoda,
hogy az első három helyet az
aprófalvas megyék foglalják el.
Baranya 4-es számú választókerületében (Szigetvár a székhely) 174, Vas megye 3-as számú körzetében (Körmend) 127,
míg Zala 2-es számú kerületében (Keszthely) 100 település
található, s ezzel a harmadik
helyet foglalja el.
Ebben a körzetben újoncot
avat a Fidesz-KDNP pártszövetség. Jelöltje azonban nem tapasztalatlan politikus, hiszen a választókerület legnagyobb településének, a történelmi múltját tekintve igencsak gazdag Keszthely polgármestere, Nagy Bálint.
A Balaton-parti városban született, Zalaegerszegen járt főiskolára. A közéletnek 2009-től aktív szereplője. A most visszavonuló Manninger Jenő országgyűlési képviselő mellett szerzett tapasztalatot a megyei közgyűlésben, 2014-ben alpolgármestere
lett a Festetics-család által felvirágoztatott városnak, 2019-ben
pedig a Balaton-part kulturális
fővárosának is tartott település
első emberének választották.

– Az önkormányzati választás sem volt jelentéktelen erőpróba, a mostani megmérettetés azonban még annál is keményebb lesz. Gondolt erre,
amikor felkérték a feladatra?
– Felelősségteljes kihívás a
két évtizedet a Parlamentben
töltő Manninger Jenő után bizalmat kérni a térség választópolgáraitól. Sokat köszönhetek
neki, hiszen kapcsolatrendszerével sokat segített és segít
ebben az időszakban is. Nem
felelőtlen ígéretekkel, nem hangzatos szavakkal kerestem, keresem fel a körzet településeit,
hanem őszinte érdeklődéssel,
egyenrangú partneri kapcsolat
kialakításának szándékával.
– Nem egyszerű feladat ez,
hiszen 100 (!) település tartozik
a körzethez. Keszthelyen kívül
néhány kisváros (Hévíz, Zalakaros, Zalaszentgrót, Pacsa) része a választókerületnek, de a
döntő többség falu. Az ellenzék
által lenézett falu…
– A kistelepüléseken élő
emberek – Márki-Zay Péter véleményével ellentétben – reálisabban látják a dolgokat, mint a
nagyvárosi flaszteren, a valóságtól egyre inkább elszakadó
– a többségében egyébként jó
szándékú, de megtévesztett –

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Nagy Bálint: – A szocliberális kormányzat idején a vidék nem
számított.

emberek. Nehezebben lehet
őket becsapni, befolyásolni, hiszen közelebb állnak a természetes környezethez, ami segíti
őket a valóságos helyzet felismerésében. Ennek köszönhetően nyíltan, őszintén fogalmazzák meg véleményüket a
világ dolgairól. Márki-Zay Péter – illetve a stábja – ezt jól
érzi, ezért is támadják a vidéket. Mert akárcsak 2018-ban,
úgy 2022-ben is az általuk
lenézett vidék eldöntheti a választás kimenetelét.
– S a népszavazásét? Mert
április 3-án egy ilyen feladat is
vár a választópolgárokra…
– Azét méginkább!
– Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy a vidék
olyan értéke Magyarországnak,
amit meg kell becsülni. Sőt,
erősíteni!
– Magyarország lakosságának körülbelül négyötöde vidéken él. A szocliberális kormányzat idején a vidék nem
számított. Ezt a véleményt tükrözik az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjének naponta elhangzó sértegetései is. Ez a
sors várna ránk április harmadika után is, ha ellenzéki győzelem születne.

– A vidékfejlesztés eredményei önmagukért beszélnek (a
részletes felsorolásra természetesen visszatérünk – a szerk.).
Elegendő, ha végigsétálunk
bármely faluban.
– Érdekes az emberek reakciója. Ha folyamatos a fejlődés,
gombamód szaporodnak a beruházások, emelkedik az életszínvonal, jelentős mértékben
nő a családtámogatás (folytathatnám még), az természetesnek tűnik. Aztán vannak, akik
mégis a szocliberális oldalra
szavaznak (van erre példa
2002-ből és 2006-ból – a szerk.).
Amikor aztán az őszödi „vallomás” elhangzik, magukhoz
térnek az emberek.
– Jöhet egy újabb megtévesztés?
– Óriási a különbség egy
olyan választási vereség esetén,
amikor a kormányzópárt minden mutatóban jobban teljesített, mint a kormányzási pozícióba jutó ellenzék korábban.
Amely akkor egyértelműen bebizonyította, hogy alkalmatlan
a kormányzásra, s csődközelbe
vezette az országot. Most ismét
erre készülnek.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)
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Akormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket
A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.
Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.
Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az ebejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.
(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)
Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típusú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.
Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mindannyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.
A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint
– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,
– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,
– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentése,

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendők elvégzése.
Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitöltését várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.
További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.
A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áramszolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.
A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazgatásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élethelyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.
Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciójában.
Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgáltatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.
Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 millió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánszemélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Nagy Bálint egervári és vasboldogasszonyi látogatása
Február 28-án sűrű napja
volt Nagy Bálintnak, a FideszKDNP Zala megye 2. számú
választókerületében induló képviselőjelöltnek. Délelőtt részt
vett Dötkön a falubusz ünnepélyes átadásán, látogatást tett
Zalaszentivánon, ahol az elmúlt

időszak beruházásaival ismerkedett. Délután Egervár volt a
körút újabb állomása, ahol a felújított óvodát látogatta meg.
Majd Gaal Gergely miniszteri
biztossal Vasboldogasszony korszerűsített faluházát tekintették
meg, s átadták a temetői sétányt.

Falufarsang Egerváron
Február utolsó szombatján
rendeztük meg a falufarsangot
Egerváron. A kislányok modern táncait láthattuk, felkészítőjük Kokas Andrea. Az Együtt
Egervárért Egyesületből Ujvári
Katalin és Béresné Dormán
Ibolya Juliska-Mariska című
előadását nézhettük meg.
A jelmezversenyt 3 kategóriában tartottuk meg: felnőtt,
iskolás és óvodás-kicsik. Minden jelmezes csokit és lufit

kapott. A 3 fős zsűri: Ujvári
Katalin, Kokas Andrea és Farkas Ágnes értékelte, majd a legötletesebbeket díjazta is.
Tücsökszabi zenés, hangszeres műsora következett. Majd a
program zárásaként elégettük a
kiszebábot, hogy elűzzük a
telet. A tűzrakásról Nagy Gyula
gondoskodott.
Köszönjük a résztvevőknek
a fánk és sütemény felajánlásokat!
B.K.V.

Az egervári közösségi házban… Balról Gyerkó Gábor, Egervár
polgármestere, Gaal Gergely, Nagy Bálint és Németh Zsolt,
Vasboldogasszony polgármestere.

Az egervári óvoda udvarán.

A temetői sétány Vasboldogasszonyban.

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

www.titzala.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
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.
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Tornacsarnok és termelői piac avatása Zalaegerszegen
S a folyamatnak nincs vége…
Ünnepélyes keretek között
adták át február utolsó napján
Zalaegerszegen a Dózsa György
Általános Iskola új tornacsarnokát, ami az intézmény történetének fontos állomása.
Korábban 324 millió forintos költséggel felújították az
iskolát, majd parkolót alakítottak ki, február 28-án pedig átadták az 1,2 milliárd forintos
kormányzati támogatással épült
Dózsa-tornacsarnokot.
Az átadási ünnepségre népes meghívotti körben került
sor. Részt vett dr. Kocsis Máté,
a Magyar Kézilabda Szövetség
elnöke, országgyűlési képviselő, frakcióvezető, dr. Juhász
Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár,
Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár,
Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Balaicz
Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei

közgyűlés elnöke, ifj. Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, Kajári Attila tankerületi
igazgató, Pacsa András iskolaigazgató, Drávecz Csabáné korábbi iskolaigazgató, valamint
a kivitelező zalaegerszegi B&G
Építő Kft. képviseletében Benke Gábor ügyvezető.
Balaicz Zoltán beszédében
megemlítette, hogy Zalaegerszeg nagyon jól áll sportlétesítmények tekintetében, ráadásul márciusban átadják az Alsóerdőn létesített élményparkot,
valamint a városi sport- és tanuszodát is.
Vigh László a kormány azon
döntését méltatta, amellyel bevezette a mindennapos testnevelést.
Az átadási ünnepségen rövid beszédet mondott Sárfalvi
Péter, Juhász Roland és dr.
Kocsis Máté is.
Két nappal később egy
újabb létesítmény avatására került sor Zalaegerszegen.
A kormány vidékpolitikájának egyik célkitűzése, hogy

A tornacsarnok avatása az iskolafelújítási és bővítési folyamat
újabb fontos állomása.

Balaicz Zoltán szerint a piac erősíti a térséghez való kötődést.

minden lehetséges eszközzel
támogassa a kistermelőket, az
értékesítési és a fejlesztési lehetőségeiket. A magyar vidék
gerincét és önbecsülését ugyanis hosszú távon a sikeres családi vállalkozások adják –
mondta Bognár Lajos a Helyi
termelői és kézműves piac Göcsej tudásközpont március
másodiki megnyitóján.
Az országos főállatorvos a
nemzeti vidékpolitikával kapcsolatban kifejtette, a kormány
abból indul ki, hogy az eredményes nagyvállalatok mellett
a vidék másik tartóoszlopát, a
kis és közepes vállalkozásokat kell ösztönözni. „A
kormány törekvése nemcsak a
vidék megtartóképességét növeli, de ösztönzőleg hat a
mezőgazdaságban egyre sürgetőbb nemzedékváltásra is” –
tette hozzá.
Megemlítette, hogy a közétkeztetés javítása érdekében egy

tavalyi
kormányrendeletben
meghatározták, hogy a közétkeztetésben 2022-től legalább
60 százalék, 2023-tól legalább
80 százaléknak kell lennie a
rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi
élelmiszerek aránya.
Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta: a kormány
tíz éve úgy döntött, hogy országos szinten támogatja a termelői piacok létrejöttét, a lépésnek köszönhetően Zala megyében összesen tíz új piac
létesült.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere ismertette:
a most átadott piac 718 millió
forintos beruházásból készült
el. Segít abban, hogy erősítse a
Zala megyéhez, Göcsejhez való
kötődést. Bemutatja e vidék
természeti gazdagságát, és segíti a helyi termelők hagyományos portékáinak vásárlókhoz
jutását.

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
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Megújult a faluház Kispáliban
Befejeződött a kispáli faluház
homlokzatának felújítása, az ünnepélyes átadásra március 6-án
került sor.
Kispáli Község Önkormányzata az elavult nyílászárók cseréjét a Magyar Falu Programon
elnyert 5,1 millió forintos támogatásból fedezte, saját forrás bevonásával pedig a külső-belső újraszínezés is megvalósult.
Horváth Zsuzsanna polgármester asszony köszöntőjében
elmondta, hogy az 1928-ban épült
egykori kúriaépület esztétikai és
energetikai felújításával egy kor-

szerű, többfunkciós szolgáltatási teret tudnak biztosítani a település lakóinak.
Vigh László országgyűlési
képviselő kiemelte, hogy a faluház a közösségépítés legfontosabb helyszíne, a családok és
generációk találkozási pontja.
A rendezvényen a Kispáli Nyugdíjas Egyesület tagjainak házi
készítésű süteményeit kóstolhatták a vendégek. A Tér-Zene
Program keretében Jurina Beáta
és Szilinyi Arnold műsora zárta
az ünnepséget.
Böde-Tóth Zsanett

Befejeződött a faluház homlokzatának felújítása.

Aképviselőjelölt Zalaszentivánon Ők már adtak…
Február 28-án Nagy Bálint,
a Fidesz-KDNP Zala megye
2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje és Gaal Gergely miniszteri biztos járt a zalaszentiváni községházán, ahol Dormán Miklós polgármester fogadta őket.

A település vezetője tájékoztatást adott az elmúlt évek fejlesztéseiről. Kiemelte az óvoda
és a bölcsőde felújítását. Útfelújításokra is sor került, s renováltak a plébánia épületét is.
Következő feladat lesz az orvosi rendelő felújítása, illetve az
iskola energetikai korszerűsítése.

A betegek világnapja alkalmából évek óta meglepetés várja
a híveket a vasárnapi szentmisén
a zalaszentiváni plébániatemplomban. Idén Tóthné Födő
Gyöngyi szervezésével a helyi Zala Megyei Fagyöngy Egyesített
Szociális Intézmény Tőzike Otthona lakói megható imákkal és
Kondor Anita szívhez szóló

énekekkel ajándékozta meg a
jelenlevőket.
A szertartás végén osztott,
Dinnyésné Kiss Katalin költeményét tartalmazó könyvjelző
az otthonunkban is emlékeztet erre a napra, s feladatunkra. Mi is
szeressük, segítsük, támogassuk
beteg embertársainkat!
Póczakné Simon Rózsa

Balról Dormán Miklós, Gaal Gergely és Nagy Bálint.
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• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
A felújított óvodában.
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Közelebb viszi Zalát a fővároshoz
Elkészült az M76-os autóút újabb szakasza

Lassan megvalósul az a kormányzati elképzelés, hogy minden megyei jogú város elérhető
legyen gyorsforgalmi úton, ennek
egy újabb lépéseként készült el
az M76-os autóút három kilométeres szakasza Balatonszentgyörgy térségében – közölte Palkovics László március 4-én, a
helyszínen.
Az innovációs és technológiai miniszter felidézte, hogy a
kormány 2016-ban 3600 milliárd forintos útépítési programot
indított, amelynek hármas célja
az volt, hogy mindenki 30 percen belül elérje valamelyik autópályát, a sztrádák vezessenek el
a határig, illetve minden megyei
jogú városnak legyen gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ebből már
csak Kaposvár, Békéscsaba és
Zalaegerszeg bekötése van hátra
– jelezte.
Palkovics László kifejtette:
az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os a zalaegerszegi járműipari tesztpálya
részeként is működik majd,
ugyanis egy tíz kilométeres szakaszt tesztútként alakítanak majd
ki. Ez a rész alkalmanként teljesen lezárható, ahol nagysebességű járművizsgálatokat is végezhetnek. Hozzátette még, hogy a
Balatonszentgyörgynél most elké-

szült három kilométeres szakasz
rendkívül bonyolult a terepviszonyok és az út-vasút-csatlakozások miatt. Hasonlóan műszaki kihívást jelent a folytatás –
már pályázatra meghirdetett –
építése, mert a Kis-Balaton mellett kell megépíteni, és a remények szerint akár két év alatt
el is készülhet.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
kifejtette: a három kilométeres
új szakaszon hat felüljárót építettek, ami a Zala folyón és a
vasútvonalon is átvezet. Új nyomvonalakra került a 76-os és részben a 71-es főút és azok csatlakozása is, továbbá három kilométer kerékpárút is épült, valamint négy vidraátjáró, a természettel való kapcsolat biztosítása érdekében.
Móring József Attila, a somogyi 3-as választókerület országgyűlési képviselője (KDNP) az
átadáson azt mondta: az út a
megyét ugyan csak rövid szakaszon érinti, de nemcsak Zalát
viszi közelebb a fővároshoz, hanem a somogyiakat is Zalához
és ezen keresztül Ausztriához.
A kormány ugyanakkor a meglévő utak javításáról sem feledkezik meg, a Magyar Falu Program tesz lehetővé új, a zsákte-

Farsang Gősfán
A farsang a télűzés, tavaszvárás ünnepe. A beöltözés, a karneválok, a mulatozás időszaka. Gősfán a farsangról kézműves foglalkozás keretében emlékeztek
meg.
– Február 18-án délután örömmel vették birtokukba a gyerekek a megújult könyvtár helyiséget. A hangulatot fokozta a színes díszítés és a vidám farsangi
zene. Több korcsoport képviselői érkeztek. Minden korcsoport
számára volt megfelelő kreatív
tevékenység. A kicsik álarcot díszítettek, a nagyobbak papírból
színes bohócot ragasztottak. A
munkák elkészülte után lehetőség volt fotózásra „Én a bohóc”
címmel”, amit a gyerekek nagy
lelkesedéssel fogadtak. Emlékül
mindenki hazavihette a saját fotóját. Arról, hogy a farsang jel-

Fotó: MTI/Varga György
Szabó Dezső, a kivitelező képviselője, Nyul Zoltán, Manninger
Jenő, Palkovics László, Vigh László, Móring József Attila,
Nagy Bálint és Bali Zoltán (b-j) átvágják a nemzeti színű szalagot az M76-os autóút Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta közötti
elkészült szakaszának ünnepélyes átadásán.

lepüléseket megszüntető útfejlesztéseket is – tette hozzá.
Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület országgyűlési képviselője (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az első Orbánkormány idején, már 2002-ben
születtek elképzelések a gyorsforgalmi utak fejlesztésére, de
az elmúlt tíz évben jelentősen
megnövekedtek ezek a beruházások. Az M76-osnak már a
folytatását is tervezik Zalaegerszegtől, így Körmenden át
Ausztria felé is közvetlen összeköttetést teremt majd.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és egyben a térség
fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje úgy vélekedett, valóban fejlődik a vidék, és egész
Zala megye számára az egyik
legjelentősebb és legfontosabb
fejlesztés az M76-os építése.
Ez az út nemcsak az itt élő
embereket és a településeket köti
össze, de gazdaságfejlesztési sze-

repe is van, továbbá biztonságosabbá teszi a közlekedést.
Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője azt hangsúlyozta,
hogy a Zalaegerszegen 45 milliárd forintból épített tesztpályát még ebben a hónapban átadják. Ez a beruházás olyan mágnesnek bizonyult, ami miatt a
környék hamarosan nemcsak a
közlekedésnek, de a drónok fejlesztésének és a védelmi iparnak is egyik fontos bázisa lesz.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere (Fidesz-KDNP)
arról beszélt, hogy Zalaegerszeg fővárosi autópálya-kapcsolata egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz. Zalaegerszegnél az 1,3 kilométeres bevezető szakasz, Holládnál pedig
az első 5,6 kilométeres nyomvonal már 2020-ban elkészült, de
az M76-os a sármelléki nemzetközi repülőtér könnyebb megközelítését is lehetővé teszi majd.

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

legzetes étele se hiányozzon,
ügyes kolléganőnk gondoskodott. Túrófánkot és csörögefánkot kóstolhattak a résztvevők –
mondta lapunknak Farkas Tiborné polgármester.
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Mézeskalács kiállítás Egerváron
baba, magvas figura, madár,
szív, egyszerű és húsvéti figura, valamint alkalmi mézeskalács is.
A megnyitón Gyerkó Gábor, Egervár polgármesere és
Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala

megyei igazgatója mondott köszöntőt. A programot színesítette Ujvári Katalin népdalokkal és Béresné Dormán Ibolya
mézeskalácsos mondákkal. A
résztvevők mézeskalácsot és
mézespuszedlit is kóstolhattak.
B.K.V.

Pethőhenye régen és ma
Finomabbnál finomabb édességek készültek.

A Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően kezdő
mézeskalács készítő szakkör
indult januárban a településen.
5 fő részére biztosították az
alapanyagot, mint sodrófa, gyúródeszka, kötény, szaggató,
liszt, méz, kakaópor, mézes sütemény fűszerkeverék, ételfesték. A többi hozzávalót az
önkormányzat finanszírozta. A
szakkörszervezés módszertana
című online felkészítő programot kellett teljesíteni Bertókné Kovács Veronika közművelődési szakembernek.
Az 5 résztvevő az Együtt
Egervárért Egyesület tagjai közül került ki: Béresné Dormán

Ibolya, Farkas Ágnes, Havasi
Gyöngyvér, Körmendi Ágnes,
Ujvári Katalin. A 20 alkalommal a mézeskalács tészta begyúrásával, sütésével, felületkezelésével és díszítésével ismerkedtek meg a résztvevők a
videók alapján és Béresné
Dormán Ibolya útmutatásaival.
A mézeskalács készítés videói
megnézhetők és elsajátíthatók a
https://aszakkor.hu/szakkorok/
mestersegek/mezeskalacs oldalon.
Az elkészült termékeket
egy kiállítás keretében lehetett
megtekinteni két hétig. Készült
mézeskalács-tál, doboz, bölcső,
tükrös szív, ló, bilétes huszár és

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

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 ko-

rábbi 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

Ha elolvasta, adja tovább!
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